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SUMÁRIO
1 – ATA DA 93ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 12 DE JUNHO DE 2013
1.1 – ABERTURA.........................................
1.2 – EXPEDIENTE......................................
1.2.1 – Pareceres
Nº 519, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 10,
de 2013. .................................................................
Nº 520, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 16,
de 2013. ................................................................
Nº 521, de 2013, da Comissão Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 12, de 2013...............
1.2.2 – Leitura de requerimentos
Nº 611, de 2013, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, solicitando autorização para
desempenho de missão parlamentar em 13 do corrente. ......................................................................
Nºs 612 e 613, de 2013, de autoria do Senador
Sérgio Souza, solicitando informações ao Tribunal
de Contas da União................................................
1.2.3 – Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TAQUES – Críticas
à gestão da saúde pública no Estado do Mato
Grosso................................................................
SENADOR FRANCISCO DORNELLES – Considerações acerca do déficit na balança comercial
brasileira no primeiro trimestre de 2013.................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Preocupação com a qualidade da saúde pública
do País....................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder –
Cumprimentos à Presidente Dilma Rousseff pela
criação, hoje, do cartão Minha Casa Melhor; e outro
assunto...................................................................
SENADOR LUIZ HENRIQUE – Anúncio
da reunião da Frente Parlamentar em Defesa
da Indústria Têxtil e de Confecções, no próximo
dia 19..............................................................
SENADORA ÂNGELA PORTELA – Registro
do transcurso, hoje, do Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil.......................................................
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SENADOR JORGE VIANA – Defesa da construção da ponte sobre o Rio Madeira, na BR-364,
entre Rio Branco e Porto Velho...............................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Reflexão sobre a crise econômica no País. ...................
SENADOR ALVARO DIAS, como Líder – Críticas à dilapidação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, por parte do Governo Federal.............
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Considerações sobre o regime de partilha do petróleo
e a destinação dos recursos advindos de sua exploração..................................................................
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Registro da participação de S.Exª na discussão sobre
a situação da saúde nos países da América Latina
durante a Reunião do Parlatino..............................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Insatisfação com críticas feitas pela mídia e oposição ao
desempenho do Governo Federal na condução da
economia brasileira; e outro assunto......................
1.3 – ORDEM DO DIA..................................
1.3.1 Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2013
(proveniente da Medida Provisória nº 606, de 2013),
que altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito à Exportação nas operações relativas a exportações do
setor aeronáutico, 11.494, de 20 de junho de 2007,
para dispor sobre o cômputo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB das matrículas em pré-escolas conveniadas
com o poder público, 12.715, de 17 de setembro
de 2012, para estender a data-limite para adesão
ao Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga para Implementação de
Redes de Telecomunicações – REPNBL-Redes,
11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.513, de 26
de outubro de 2011. Aprovado, com voto contrário
do Senador Randolfe Rodrigues, tendo usado da
palavra a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Randolfe Rodrigues (Prejudicada a Medida Provisória
nº 606, de 2013). À sanção.....................................
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1.3.2 Item 11 (inversão de pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 462, de 2013, de autoria da
Senadora Lídice da Mata, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 401, de
2011; e 129, de 2012, por regularem matéria correlata. Retirado da pauta nos termos do Requerimento nº 614, de 2013, lido e aprovado nesta
oportunidade, para reexame das Comissões....
1.3.3 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA....................
1.4.1 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2013,
de autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei
nº 9.452, de 20 de março de 1997, para determinar
que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as
Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais
sejam obrigatoriamente notificadas da liberação de
recursos federais, respectivamente, para o Distrito
Federal e para os correspondentes Estados e Municípios, e dá outras providências...........................
Projeto de Lei do Senado nº 227, de 2013,
de autoria do Senador Magno Malta, que altera os
§§ 2º e 3º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a possibilidade de utilização do exame toxicológico como meio de prova
de condução de veículo automotor sob influência de outra substância psicoativa que determine
dependência...........................................................
Projeto de Resolução nº 38, de 2013, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que institui o
Grupo Parlamentar de Apoio Brasil-Organização
das Nações Unidas e dá outras providências........
1.4.2 – Leitura de requerimentos
Nº 615, de 2013, de autoria do Senador Blairo
Maggi, solicitando a tramitação conjunta dos Avisos
nºs 85, de 2012; e 25, de 2013...............................
Nº 616, de 2013, de autoria do Senador Cícero
Lucena, solicitando autorização para desempenho
de missão parlamentar no período de 2 a 8 de julho
próximo...................................................................
Nº 617, de 2013, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do Sr. Eugênio de Souza Falcão.........
Nº 618, de 2013, de autoria dos Senadores
Randolfe Rodrigues e Eduardo Suplicy, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Jacob
Gorender.................................................................
Nº 619, de 2013, de autoria da Senadora
Ana Amélia, solicitando voto de congratulações ao
Jornal das Missões...............................................
Nº 620, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações e aplausos pela parceria da Amazon Sat com
a ONU.....................................................................
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Nº 621, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos à Rádio Clube de Parintins...................
Nº 622, de 2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando a oitiva da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 316, de 2012.........................
Nº 623, de 2013, de autoria do Senador Luiz
Henrique, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 14 a 16
de agosto próximo..................................................
Nº 624, de 2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado das Cidades.................................
1.4.3 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2012....................
Recebimento do Relatório de Gestão Fiscal,
referente ao primeiro quadrimestre de 2013, do
Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 25/2013-CN;
nº 2.158/2013, na origem). Estabelecimento de
calendário para tramitação da matéria...................
1.4.4 – Comunicações
Da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 618, de 2013 (Ofício nº 652/2013).
Designação do Deputado Marcus Pestana, como
titular, para compor a referida Comissão................
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membros em diversas
Comissões (Ofícios nºs 705 e 706/2013). Designação dos Deputados Guilherme Campos e Moreira Mendes, como titulares, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória nº 619, de 2013. Designação do
Deputado César Halum, como titular, para compor a
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre
a Medida Provisória nº 618, de 2013......................
1.4.5 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 608/2013, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 1.211, de 2013, proferido nos autos
do processo TC 011.156/2010-4, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam................
1.4.6 – Discursos
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Encaminhamento de artigo do Sr. Rubens Ricupero à
publicação; e outros assuntos................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA, como Líder – Críticas à gestão do Governo
Federal....................................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Lamento
pela forma de condução da manifestação popular
contra o aumento da tarifa de ônibus, ocorrida no
estado de São Paulo. .............................................
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SENADOR RENAN CALHEIROS – Registro
da participação de S. Exª., hoje, na solenidade de
lançamento do programa Minha Casa Melhor........
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder
– Registro do transcurso, hoje, do Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil; e outro assunto........
1.4.7 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 611, de 2013, de autoria do
Senador Antônio Carlos Valadares. Aprovado......
1.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR WALDEMIR MOKA – Preocupação com os conflitos pela posse de terras no Mato
Grosso do Sul.........................................................
SENADOR JOSÉ AGRIPINO, como Líder
– Críticas à condução da política econômica pelo
Governo Federal.....................................................
1.4.9 – Projeto de Lei de Conversão recebido da Câmara dos Deputados
Nº 15, de 2013 (proveniente da Medida Provisória nº 609/2013), que reduz a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS,
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e
da COFINS-Importação incidentes sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno e sobre
a importação de produtos que compõem a cesta
básica; altera as Leis nº 9.074, de 7 de julho de
1995; 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 10.438,
de 26 de abril de 2002; 10.848, de 15 de março de
2004; 12.767, de 27 de dezembro de 2012; 12.783,
de 11 de janeiro de 2013; e dá outras providências
(Ofício nº 1.066/2013, do Presidente da Câmara
dos Deputados).....................................................
1.4.10 – Comunicação da Presidência
Inclusão do Projeto de Lei de Conversão nº
15, de 2013 (proveniente da Medida Provisória nº
609/2013), na Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária..............................................
1.4.11 – Mensagens da Presidente da República
Nº 45/2013 (nº 245/2013, na origem), que
solicita seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de U$66.500.000,00
(sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares
dos Estados Unidos da América), entre o Estado
do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiamento do Programa de
Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais (Programa Cidades do Ceará II)...................................
Nº 46/2013 (nº 246/2013, na origem), que
solicita seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de U$72.000.000,00
(setenta e dois milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre o Estado do Acre e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
para financiamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA)........................
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1.4.12 – Comunicações
Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros em diversas
Comissões (Ofícios nºs 96 e 95/2013). Designação da Deputada Luiza Erundina, como titular, para
compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 617, de 2013.
Designação do Deputado Valtenir Pereira, como
titular, para compor a Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 618,
de 2013...................................................................
De diversas Lideranças, de substituição de
membros na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 617, de 2013
(Ofícios nºs 691/2013-PSD/CD, 560/2013-PT/CD e
201/2013-PMDB/SF). Designação dos Deputados
Carlos Zarattini e Weliton Prado, e dos Senadores
Eduardo Braga e Sérgio Souza, como titulares;
e dos Deputados Hugo Leal, Arolde de Oliveira,
Fernando Ferro e Pedro Uczai, e dos Senadores
Romero Jucá, Vital do Rêgo, Ana Amélia e Kátia
Abreu, como suplentes, para comporem a referida
Comissão................................................................
Das Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para
integrarem diversas Comissões (Ofícios nºs 147
e 148/2013). Designação do Deputado Arnaldo
Jardim, como titular, e do Deputado Sarney Filho,
como suplente, para comporem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 618, de 2013. Designação do Deputado
Almeida Lima, como titular, e do Deputado Sarney
Filho, como suplente, para comporem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 619, de 2013. ...................................
Da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 619, de 2013 (Ofícios nºs 684 e
686/2013). Designação dos Deputados Danilo Forte
e Manoel Júnior, como titulares, e dos Deputados
Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, como suplentes, para comporem a referida Comissão...............
1.4.13 – Discursos (continuação)
SENADORA LÚCIA VÂNIA – Destaque para
o transcurso, hoje, do Dia Mundial e Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil..................................
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder –
Críticas à possibilidade do uso do FGTS para a
compra de móveis e eletrodomésticos, conforme
consta do programa Minha Casa Melhor, lançado
hoje pelo Governo Federal; e outros assuntos.......
SENADOR WALTER PINHEIRO – Elogio
à condução da política econômica pelo Governo
Federal; e outros assuntos......................................
1.4.14 – Comunicação
Da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
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Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 619, de 2013 (Ofício nº 98/2013).
Designação do Deputado Valadares Filhos, como
titular, para compor a referida Comissão................
1.4.15 – Discursos (continuação)
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como
Líder – Defesa da instituição de uma política de
inovação como forma de melhorar a conjuntura
econômica..............................................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Destaque para
ocorrências recentes que dão sinais de recuperação
da economia brasileira............................................
SENADOR SÉRGIO PETECÃO, como Líder
– Relato sobre audiência da bancada do Estado do
Acre com Ministros do STF, em busca de solução
para a situação dos 11 mil servidores do estado
ameaçados de demissão; e outros assuntos..........
SENADOR PAULO PAIM – Previsão de avanços com a aprovação do Estatuto da Pessoa com
Deficiência; e outros assuntos................................
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Críticas ao aumento das tarifas do transporte
coletivo em várias cidades do País.........................
1.4.16 – Mensagens da Presidente da República
Nº 47/2013 (nº 242/2013, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª REGINA HELENA COSTA para exercer
o cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça,
na vaga reservada a Juízes Federais dos Tribunais
Regionais Federais.................................................
Nº 48/2013 (nº 243/2013, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, na vaga reservada membro do Ministério
Público....................................................................
Nº 49/2013 (nº 244/2013, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, na vaga reservada a Desembargadores dos
Tribunais de Justiça................................................
1.4.17 – Discursos (continuação)
SENADORA ANA RITA – Celebração pelo
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar
2013/2014, lançado pela Presidente Dilma Rousseff; e outro assunto...............................................
1.4.18 – Comunicação
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de substituição de membros
em diversas comissões (Ofícios nºs 92 e 93/2013).
Designação dos Senadores Walter Pinheiro, José
Pimentel e Humberto Costa, como titulares, e das
Senadoras Ana Rita, Angela Portela, Antonio Carlos
Valadares e Inácio Arruda, como suplentes, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 618, de 2013.
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Designação dos Senadores Walter Pinheiro e José
Pimentel, como titulares, e das Senadoras Ana Rita,
Angela Portela, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin, como suplentes, para comporem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 619, de 2013.....................................
1.4.19 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão especial amanhã, às
17 horas, destinada a comemorar os 250 anos de
nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva,
nos termos do Requerimento nº 261, de 2013, de
autoria do Senador Renan Calheiros e outros Senadores...................................................................
1.4.20 – Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nºs 167 e 168/2013, comunicando o envio
à sanção dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196,
de 2008; e 80, de 2005; respectivamente, com as
Emendas oferecidas pelo Senado..........................
1.4.21 – Ofício do Ministro de Estado da
Previdência Social
Nº 36/2013, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 339, de
2013, de autoria do Senador Vital do Rêgo............
1.4.22 – Discurso encaminhado à publicação
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Importância
da Agropecuária para a economia brasileira..........
1.4.23 – Comunicação da Presidência
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Ata da 93ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 12 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Casildo Maldaner,
Paulo Davim, Paulo Paim, Ivo Cassol e Randolfe Rodrigues
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 54 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2013
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Requeiro que seja considerada como licença, autorizada nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, minha ausência dos trabalhos da
Casa, no dia 13 de junho do corrente ano, tendo em
vista minha participação, na qualidade de Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, no “Seminário para o Desenvolvimento da Amazônia”, na cidade de Macapá, conforme requerimento
nº 12/2013, aprovado pela CDR em sessão do dia 3
de abril de 2013.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 612, DE 2013
Nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro sejam
encaminhadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União (TCU) cópia dos contratos firmados sob o modelo de parceria público-privada (PPP)
para a reforma/construção dos seguintes estádios de
futebol que serão utilizados na Copa do Mundo da
FIFA de 2014 no Brasil:
– Arena Fonte Nova (BA)
– Arena Pernambuco (PE)
– Mineirão (MG)
Justificação
As parcerias público-privadas consistem em um
dos principais instrumentos utilizados pelo Estado brasileiro para realizar investimentos em infraestrutura.
Por intermédio de uma PPP, a União, os Estados ou
os Municípios podem selecionar e contratar empresas
privadas que ficarão responsáveis pela prestação de
serviços de interesse público por prazo determinado.
Essa modalidade de contratação, instituída pela Lei
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nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, tem como
elementos diferenciadores, portanto, o compartilhamento de riscos entre o ente público e o parceiro privado e a contraprestação pecuniária do primeiro em
prol do último.
O fato de o Estado descentralizar a realização dos
investimentos em infraestrutura para empresas privadas, entretanto, não lhe retira a tarefa de acompanhar
e fiscalizar o modo como os serviços vem sendo prestados. No caso dos três estádios referidos, é verdade
que o controle orçamentário desses contratos e suas
repercussões sobre as finanças públicas estaduais e
municipais não compete ao Senado Federal, mas sim
ao Poder Legislativo local, por meio dos respectivos
planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e
leis orçamentárias anuais.
No entanto, note-se que a própria a Lei nº 11.079,
de 2004, no art. 28, fixou limites de comprometimento da receita corrente líquida (RCL) com as despesas
de caráter continuado derivadas de PPP contratadas.
Desse modo, para que esta Casa possa verificar
se as contratações estão de acordo com a legislação
pertinente, faz-se necessário a recebimento dos demonstrativos do impacto orçamentário e financeiro das
PPPs indicadas.
As informações solicitadas servirão de subsídio
para que a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016, criada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, possa dar andamento consequente a suas tarefas
de monitoramento e fiscalização das ações relativas
à Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto
o presente requerimento à deliberação desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.
REQUERIMENTO Nº 613, DE 2013
Nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
encaminhadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União (TCU) as informações a seguir
elencadas, de modo a subsidiar a fiscalização, pelo
Senado Federal, da destinação e regular aplicação
de recursos públicos, conforme estabelece o art. 49,
X, da Carta Magna:
a) cronograma geral de execução das obras
dos doze estádios inscritos na Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo de 2014;
b) situação atual da execução das obras nos
estádios;
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c) previsão de custo atualizado, montante já
investido e atualização do prazo das obras de
cada um dos empreendimentos;
d) atualização do prazo e do valor de cada um
dos empreendimentos; e
e) discriminação das operações de concessão
de financiamento pelo BNDES por empreendimento.
Justificação
De acordo com a Matriz de Responsabilidades,
documento firmado por União, Estados e as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, no início de 2011
os estádios construídos ou reformados para o evento
custariam R$ 5,631 bilhões. Em novembro de 2012,
foi divulgada uma revisão da Matriz e o custo total estimado passou a ser de R$ 6,760 bilhões. Já os dados
mais recentes publicados em novembro de 2012 pelo
Ministério dos Esportes estimam o investimento total
nos estádios em R$ 7,1 bilhões.
Tendo em vista a constatação de elevação dos
custos nas obras dos estádios das cidades-sede é
necessário que o Tribunal de Contas da União (TCU)
encaminhe informações atualizadas sobre as obras
de cada empreendimento, de modo que o Congresso
Nacional possa bem desempenhar suas atividades de
fiscalização e de controle da aplicação dos recursos
públicos, consoante a determinação contida na Constituição Federal.
As informações solicitadas servirão de subsídio
para que a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016, criada no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, possa dar andamento consequente a suas tarefas
de monitoramento e fiscalização das ações relativas
à Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto
o presente requerimento à deliberação desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Queria cumprimentar todos e todas que nos
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado.
Iniciamos a sessão desta quarta-feira graças à
chegada do Senador Mozarildo Cavalcanti, que sempre,
já muito cedo, está aqui, junto com o Senador Paim,
para iniciarmos os nossos trabalhos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Pedro Taques, em permuta com o Senador Cristovam Buarque.
É o primeiro orador da lista.
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Eu estou me inscrevendo aqui, certamente atrás
do Senador Paim, para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não há
problema; posso, inclusive, falar depois de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não; é importante registrar que V. Exª, Senador
Paim, é o primeiro para uma comunicação inadiável;
em seguida, eu.
O Senador Mozarildo, se não me engano, já está
inscrito pelo art. 17.
V. Exª, como eu, o Paim e outros, já na quarta-feira não podemos mais falar, porque já falamos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Queria depois pedir...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Dornelles, que acaba de chegar, é
o segundo orador inscrito.
Então, certamente agora, com a palavra o Senador Pedro Taques, depois...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero pedir a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – É a terceira inscrição.
Então, o Senador Pedro Taques; depois o Senador Paim e, em seguida, V. Exª, Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Pedro Taques, V. Exª tem a palavra,
como orador inscrito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
amigos que nos acompanham pela Agência Senado,
Rádio e TV Senado, e redes sociais, a saúde do Estado de Mato Grosso, Senador Mozarildo – e V. Exª é
médico –, pede socorro. O tratamento dado pelo Governo Estadual ao setor tem sido catastrófico, irresponsável, causando inúmeros transtornos ao cidadão, que
depende exclusivamente da ação dos entes públicos
para ter saúde de qualidade.
Na semana passada, tivemos a triste notícia que
ultrapassa os limites da incompetência e da corrupção. O Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia
o Congresso Nacional, apontou que a Secretaria de
Estado de Saúde comprou medicamentos com sobrepreço para os pacientes da rede pública de saúde em
Mato Grosso, de 2003 a 2010.
Dez anos depois do início do que chamam de
“pilantragem”, temos conhecimento de que os valores
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contratados pelo governo variavam entre 300% e 400%
acima dos preços de mercado.
Um medicamento, Senador Mozarildo, chamado Teicoplamina, usado para tratamento de infecções
graves, foi comprado pelo Governo de Mato Grosso
por R$109,00, enquanto o Hospital Júlio Muller, em
Cuiabá, comprou o mesmo remédio por R$84,00 a
menos. Já outro medicamento usado para tratamento de problemas reumáticos, custou R$640,00 a mais
aos cofres públicos.
O próprio Secretário de Saúde atual afirmou que
seus antecessores adquiriam medicamentos através
de “compras direcionadas e sem qualquer critério”. A
constatação fez com que o Tribunal de Contas da União
notificasse o Estado recomendando que se orientasse por uma tabela de preços mínimos oferecida pelo
Ministério da Saúde. Uma tentativa de impedir novos
casos de superfaturamento.
Mas essa é só a ponta do iceberg. A imprensa
local tem noticiado – e tenho recebido dezenas de
denúncias – que pacientes tiveram seus tratamentos
interrompidos por falta de remédio. São cidadãos que
padecem acometidos por Aids, câncer e outras doenças graves ou terminais, de tratamento caro e longo,
como todos sabemos.
Além do problema de sobrepreço, o Tribunal de
Contas da União investiga a utilização de verba do
Ministério da Saúde em Mato Grosso para aquisição
de remédios de alto custo cujos prazos de validade
venceram dentro da farmácia do próprio governo. Medicamentos venceram o prazo de validade dentro da
farmácia do Estado! Somente nesse esquema, o desperdício do dinheiro público pode chegar a R$3 milhões.
A explicação para isso é que o fato ocorreu devido à compra de quantidades acima da necessidade
de determinados rótulos, os quais acabaram sobrando em virtude da “impossibilidade (ou falhas) em fazer
permutas ou doações daqueles produtos com risco de
vencimento”.
Muito bem; a sucessão de atos de incompetência resulta em centenas de casos como o do Sr. João
Acelino de Brito, aposentado, de Cuiabá, que espera
há seis meses seu remédio para tratamento de câncer.
Isso é muito grave! O problema aqui não é a falta
de recursos, e, sim, má gestão, eu diria, péssima gestão
ou nenhuma gestão. É o dinheiro público escorrendo
pelos ralos da corrupção. E quem paga a conta é o
mesmo cidadão que morre nas filas dos hospitais por
falta de atendimento ou que corre o risco de consumir
medicamentos fora do prazo de validade.
Amigos de Mato Grosso, o caso dos remédios superfaturados e o do vencimento desses medicamentos
antes mesmo de chegar aos pacientes ilustram bem
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como esse governo resiste, e tenta maquiar o que realmente vem acontecendo nos últimos anos no Estado
de Mato Grosso.
As tentativas de estabelecer números satisfatórios e construir cenários positivos, mediante o uso de
procedimentos estatísticos, sobretudo na análise da
situação da saúde em Mato Grosso, estão sujeitas a
restrições de lógica.
Darei um exemplo: ao tratar dos repasses por
área, o governo atribui o “sucesso” ao mero cumprimento do seu dever constitucional de aplicar 12% em
saúde. Mas, isso seria suficiente para garantir saúde
pública de qualidade, Senador Mozarildo? Fazer o dever
constitucional? Os dois casos citados anteriormente já
respondem esta indagação. A pergunta não é “quanto
se gasta”, mas, sim, “como se gasta”.
Passo agora a citar dados, Sr. Presidente, das
contas anuais do exercício de 2012 do Governo do
Estado para mostrar a falta de comprometimento com
a saúde. Embora o Tribunal de Contas tenha emitido
parecer prévio favorável à aprovação das contas, foram
apresentadas 27 irregularidades e 38 recomendações.
No ano passado, o Estado de Mato Grosso aplicou R$728,4 milhões em serviços e ações de saúde,
valor este que corresponde a 12,75% da receita de
impostos e transferências constitucionais. Conforme já
disse, foram cumpridos os limites constitucionais. No
entanto, o governador não cumpriu a promessa eleitoral de investir 15% do orçamento em saúde.
Eu tenho um vezo, Senadora Ana Amélia, de ficar
assistindo aos programas eleitorais dos candidatos em
2010 para saber se eles estão ou não cumprindo seu
dever constitucional. O atual governo, na campanha de
2010, prometeu investir 15%, está investindo 12,7%.
Para a minha honra, concedo o aparte a S. Exª
o Senador Mozarildo Cavalcanti, que é médico e é um
conhecedor do Sistema Único de Saúde.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Pedro Taques, eu quero cumprimentá-lo,
lamentavelmente, aliás, por essa denúncia que V. Exª
faz. Porque isso só constata que, como tenho dito da
tribuna, para a saúde, na verdade, pode até ser que
esse percentual seja pouco, mas se esse pouco fosse, de fato, aplicado com seriedade, sem corrupção...
Fatos como esses que V. Exª citou também se deram
lá em Roraima. São muito parecidos! Compra de remédios prestes a vencer por preços superfaturados,
com dispensa de licitação. Então, a coisa é generalizada no Brasil afora.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Mozarildo, o remédio vencido, se for consumido,
qual é a consequência? O senhor é médico.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Ou não faz nenhum efeito, ou pode causar danos à
saúde do paciente. Então, o que acontece é que existe até uma máfia organizada neste País, entre fornecedores, que combinam essas compras com certos
governos, tanto prefeituras como governos estaduais.
Para se ter uma ideia, Senador Taques, no ano passado, a CGU publicou um documento dizendo que,
nos últimos quatro anos passados, haviam sido desviados da Fundação Nacional de Saúde, cujo objetivo
principal é a saúde indígena, R$500 milhões no País.
Então, realmente, é preciso que se priorize uma coisa
fundamental na Medicina, que é a prevenção. Nós temos que evitar a corrupção para evitar que os pacientes paguem o pato por isso aí.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo, um conhecedor
do sistema.
Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exa
a Senadora Ana Amélia.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Taques, parabéns. Eu acho que esse tema
precisa ser permanentemente repetindo aqui, porque
– e V. Exa gosta de ditos populares – “água mole em
pedra dura tanto bate até que fura”. A questão da saúde
é realmente problemática. O Senador Mozarildo tem
repetido a questão dos desvios e da corrupção nessa
área. Quanto à questão da gestão, o próprio Ministro
da Saúde, logo que assumiu, em uma entrevista às
páginas amarelas da revista Veja, admitiu que só com
uma mudança no critério de compra de medicamentos houve uma economia de alguns milhões de reais.
Veja só! O que aconteceu no seu Estado foi algo até
criminoso, porque medicamento que perde a validade
é dinheiro jogado no lixo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E
pessoas que morrem.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É dinheiro
do povo, e são pessoas que estão precisando desse
medicamento. Eu queria também dizer que, na época eleitoral, a televisão, o rádio, o papel, o jornal, o
panfleto aceitam tudo, Senador. Na hora da verdade,
as coisas não são bem assim. Hoje, a legislação determina que os Estados apliquem 12% da receita em
saúde; os Municípios, 15%. Como os Estados – e o
meu Estado não é diferente dos outros – não aplicam
esse percentual, há uma sobrecarga para os Municípios, e as pessoas moram nas pequenas cidades. Então, hoje – e sou uma Senadora municipalista, como
V. Exa, o Senador Paim, o Senador Mozarildo –, nós
vemos esse drama porque impacta sobre o Município
uma despesa que não é dele.
(Soa a campainha.)
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A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) –Tenho certeza de que o Senador Jorge Viana vai descontar o tempo
desse meu aparte aqui a seu favor. Então, o que está
acontecendo? Um grande peso sobre os Municípios,
visto que os Estados, os governos estaduais não cumprem com a obrigação de já aplicar ou, então, fazem
uma boa maquiagem na contabilidade, pegando um
dinheiro que é do saneamento e colocam como se de
saúde fosse. Aí é uma esperteza que não cola mais,
meu caro Senador Pedro Taques. Parabéns pelo seu
pronunciamento!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Não cola mais, porque ninguém mais é “bobó
cheira-cheira”, como dizem em Cuiabá. Ninguém mais
é bobo, ninguém acredita mais em campanhas eleitorais cujos compromissos não são cumpridos.
Na comparação da evolução, Sr. Presidente, da
receita com a despesa, verifica-se que o aumento das
despesas com serviços e ações de saúde foi inferior ao
aumento da receita base para a aplicação. Enquanto
a receita cresceu 35,3%, a despesa cresceu 26,92%,
ou seja, houve um decréscimo na proporção do gasto
em relação à receita base.
Srs. Senadores, o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também traz números
reveladores sobre o volume de recursos transferidos
aos fundos municipais de saúde durante o exercício
de 2012.
O Estado transferiu para os Municípios apenas
32,15% do total programado, o equivalente a R$52
milhões. O montante não repassado chega a R$110
milhões. Isso significa que o Governo do Estado deixou de repassar para os Municípios do Estado de Mato
Grosso R$110 milhões para a saúde. Dentro desse
contexto, foi constatado que 83 Municípios receberam
menos de 50% do que foi programado e 27 Municípios
receberam mais do que o total programado.
Na verdade, o governo cortou os repasses aos
Municípios sob a alegação de que os valores anteriores eram inexequíveis e que, agora, o Estado poderá
honrar os compromissos. Isso após cidades ficarem
mais de dez meses sem receber a verba da saúde.
Cidadãos de Mato Grosso que nos acompanham
pela TV Senado, e as outras promessas na área de
saúde?
Na eleição passada, o nosso Governador...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
prometeu a construção de 120 UPAs em quatro anos.
E o que saiu do papel até agora? Infelizmente, menos
da metade, apenas 11. Aliás, bem menos da metade!

36030 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Prometeu também, Sr. Presidente, levar o Samu para
141 Municípios. A informação da própria Secretaria
de Saúde é que, hoje, o Estado tem não mais que 56
veículos de Samu, em apenas quatro regiões.
Garantiu que iria “implantar o Hospital Estadual
da Criança”. Não fez absolutamente nada para isso.
Assegurou aos mato-grossenses que iria “fortalecer a rede de hospitais regionais”. Ao invés disso,
privatizou os hospitais regionais, entregando-os nas
mãos das famigeradas OSS. Aqui, o Governador, realmente, extrapolou: o Tribunal de Contas do Estado
descobriu que o Governo pagou mais de R$10 milhões
a essas organizações sociais, valor ...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
muito maior que o que repassa (Fora do microfone.)
aos Municípios que ainda tentam manter públicos os
seus respectivos hospitais regionais. E, mesmo com
tanto dinheiro, essas organizações pseudossociais
não prestaram os serviços hospitalares à população.
Os dados constam do relatório do Tribunal de
Contas do Estado, que apontou o número inacreditável de 134 irregularidades – 134! – no Fundo Estadual
de Saúde, muitas delas consideradas gravíssimas. A
questão da privatização, do “jeitinho”, por meio dessas
ditas “organizações sociais”, é tão grave que um novo
relatório deve sair nos próximos dias, analisando exclusivamente esse caso de mau uso do dinheiro público.
Mas o Governo também disse que ia “colocar
em funcionamento o hospital metropolitano de Várzea
Grande”, a segunda maior cidade do Estado de Mato
Grosso. Ao invés de ativar o hospital, resolveu privatizá-lo por meio de uma dessas “organizações sociais”.
Isso mostra que Governo atual não entrega aos
prefeitos os recursos do SUS que devem, por lei, ser
aplicados por eles na manutenção da saúde pública.
Mas não tem qualquer dúvida na hora de pagar a entidades privadas valores muito acima dos que paga
aos próprios Municípios e que sequer são aplicados
na prestação do serviço público que foi contratado.
Srs. Senadores, Srª Senadora, nesse quadro tão
difícil, é muito triste constatar que os erros de gestão,
as prioridades erradas, as promessas não cumpridas,
a corrupção, tudo isso vai minando os poucos recursos que o Estado de Mato Grosso investe na saúde
da nossa gente e vai trazendo desalento à população,
que passa a desacreditar nas instituições.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se
temos dinheiro para conceder generosos incentivos
fiscais às grandes empresas para o luxo de reconstruir
um estádio para a Copa do Mundo, se também temos
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dinheiro para encher Cuiabá de obras de transporte e
pavimentação destinadas a melhor receber a Copa do
Mundo, por que o atendimento no posto de saúde, na
emergência, nos hospitais, vai cada vez pior?
Essa pergunta tem que ser respondida, Sr. Presidente.
Encerro aqui, Sr. Presidente – preciso de um
minuto, se V. Exª me permitir –, trazendo mais uma
incompetência do atual Governo do Estado. Em Cuiabá, o Governo está construindo o chamado modal
VLT, modal de transporte urbano, mobilidade urbana,
chamado VLT – R$1,477 bilhão para 22 quilômetros.
E ontem, ontem foi constatado um erro. O Governo diz
que foi um errinho. Um dos viadutos, por onde passará
esse veículo leve sobre trilhos tem um erro de 30cm;
30cm a diferença do projeto para o que foi edificado.
O Governador Silval Barbosa classificou como
um “errinho” o problema detectado na execução de um
dos pilares do viaduto da Universidade Federal de Mato
Grosso, que integra o pacote de obras do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) da grande Cuiabá. Um errinho de
30cm. Trinta centímetros é mais ou menos isso aqui,
não é isso? Ninguém viu esse errinho no pilar. Isso
significa que terá que ser refeito.
Isso é mais uma prova. Não é uma incompetência
pequena, 30cm de incompetência não, é uma grande
incompetência na edificação desse pilar. Não consegue edificar um pilar!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senador Pedro Taques, pelo pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para me inscrever para falar pela Liderança do PDT, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito. E como o Senador Paim, que
é para uma comunicação inadiável, não está inscrito,
vou chamar o próximo orador ou V. Exª.
Chamo o Senador Francisco Dornelles, como
orador inscrito, para fazer uso da palavra.
Se o Senador Mozarildo quiser, após ele falar, já
que o Senador Paim se inscreveu para uma comunicação inadiável, logo após ele, V. Exª pode falar – eu
digo, após o Senador Dornelles.
Senador Dornelles, V. Exª tem a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – O Senador quer falar antes de mim?
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não, não. V. Exª é orador inscrito, eu estou já
pensando no próximo orador.
Com a palavra V. Exª, grande Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, entendo que a luz amarela
acendeu no setor externo. A balança comercial do Brasil
apresentou, no período janeiro-março deste ano, um
déficit de aproximadamente US$5 bilhões. No mesmo
período do ano anterior, a balança apresentou superávit de aproximadamente 3 bilhões.
O volume das exportações apresentou, no primeiro trimestre, queda de 6,6%, em relação ao mesmo
período do ano passado, enquanto o de importações
registrava aumento de 8%.
Mesmo que a recuperação continue morna, é de
se prever aumento nas importações.
Boletim do IBE da Fundação Getúlio Vargas, do
mês de maio, mostra que o desempenho das exportações no ano pode ser menos positivo, visto que as
fontes de competitividade das manufaturas ficam severamente limitadas, levando em conta os crescentes
custos unitários do trabalho no Brasil; a perda de espaço
para a China até nos mercados da América Latina; a
situação econômica da União Europeia; a deficiência
da infraestrutura logística no País; uma redução dos
custos da energia menor do que se previa.
Os déficits das contas de rendas e serviço passaram, respectivamente, de 5,8 bilhões para 10 bilhões
e de 9,3 bilhões para 10,5 bilhões de dólares entre os
primeiros trimestres de 2012 e de 2013. Dessa forma,
o déficit das contas de serviços e rendas atingiu, no
período, aproximadamente US$20 bilhões, que, adicionado ao déficit de US$5 bilhões da balança comercial, resultou em um déficit em transações correntes
de US$25 bilhões. A projeção desse déficit para o ano
é de cerca de US$70 bilhões.
O volume de investimento direto do exterior que
ingressou no País no primeiro trimestre de 2013 mostra
que pode ser ele insuficiente para cobrir o déficit em
conta corrente. O possível aumento da taxa de juros
nos Estados Unidos pode desviar do Brasil investimentos financeiros que aqui chegariam.
O cenário externo é de complexidade.
Assim, entendo eu que o Governo Federal, visando buscar o superávit ou, pelo menos, o equilíbrio
de sua conta corrente, deveria retirar – o que, aliás, já
começou a fazer – todo tipo de encargo à entrada de
capital financeiro no País; agilizar os procedimentos
relacionados com as parcerias público-privadas e com
as concessões nas áreas de transporte e energia e,
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principalmente, no pré-sal; identificar e eliminar pontos
que geram burocracia estatal, dificultando os investimentos e elevando o custo Brasil; transmitir garantia
plena de respeito a contratos e aos fundamentos da
ordem jurídica; imprimir a maior austeridade possível
nas políticas fiscal e monetária; evitar intervenções
abruptas no mercado de câmbio, visto que o câmbio
flutuante é fundamental para a boa administração das
contas externas.
Em que pese, Sr. Presidente, o elevado nível
das reservas externas, é fundamental que o Governo
faça um grande esforço no sentido de mantê-las na
integridade, sem utilizá-las para cobrir o déficit nas
transações correntes.
Muito Obrigado.
Eu pediria, Sr. Presidente, que meu pronunciamento fosse publicado na íntegra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a balança comercial do Brasil
apresentou, no período janeiro-março desse ano, um
déficit de aproximadamente 5 bilhões de dólares. No
mesmo período do ano anterior, a balança apresentou superávit de aproximadamente 3 bilhões. Durante
o ano de 2012, o superávit comercial alcançou aproximadamente 20 bilhões de reais.
O volume das exportações apresentou no primeiro trimestre queda de 6,6% em relação ao mesmo
período do ano passado, com os básicos caindo 12%,
os manufaturados 5%, enquanto o de importações registrava aumento de 8,1%. As variações nos valores
correntes no trimestre refletiram principalmente as
variações nas quantidades exportadas e importadas.
Mesmo que a recuperação continue morna, é de
se prever aumento nas importações.
Boletim do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas, do mês de maio, mostra
que o desempenho das exportações no ano pode ser
menos positivo, visto que as fontes de competitividade
das manufaturas ficam severamente limitadas, levando
em conta os crescentes custos unitários do trabalho,
a perda de espaço para a China até nos mercados da
América Latina; a situação econômica da União Européia; a deficiência da infraestrutura logística, uma redução dos custos da energia menor do que se previa.
Restam as exportações de produtos básicos e semi-manufaturados, que dependem fortemente do vigor
da economia chinesa e asiática.
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Os déficits das contas de rendas e serviço passaram, respectivamente, de 5,8 bilhões para 10 bilhões
e de 9,3 bilhões para 10,5 bilhões dólares entre os
primeiros trimestres de 2012 e de 2013. Dessa forma,
o déficit das contas de serviços e rendas atingiu no
período aproximadamente 20 bilhões de dólares que,
adicionado ao déficit de 5 bilhões de dólares da balança comercial, resultou em um déficit em transações
correntes de 25 bilhões. Projeção deste déficit para o
ano é de cerca de 70 bilhões de dólares,
O volume de investimento direto do exterior que
ingressou no país no primeiro trimestre de 2013 mostra que pode ser ele insuficiente para cobrir o déficit
em conta corrente no ano. O possível aumento da taxa
de juros nos Estados Unidos pode desviar do Brasil
investimentos financeiros que aqui chegariam.
O cenário externo é de grande complexidade.
Assim, o Governo, visando buscar o superávit ou
pelo menos o equilíbrio de sua conta corrente, deve
retirar, o que alias já começou a fazer, todo o tipo de
encargo à entrada de capital financeiro no país, agilizar os procedimentos relacionados com as parcerias
publico privadas e com as concessões nas áreas de
transporte e energia e principalmente no pré-sal. Deve
identificar e eliminar pontos que geram a burocracia
estatal, dificultando os investimentos e elevando o custo Brasil. Deve transmitir garantia plena de respeito a
contratos e aos fundamentos da ordem jurídica. Deve
imprimir a maior austeridade possível nas políticas
fiscal e monetária. Deve evitar intervenções abruptas
no mercado de cambio, visto que o cambio flutuante
é fundamental para a boa administração das contas
externas.
No que pese o elevado nível das reservas externas, é fundamental que o Governo faça um grande
esforço no sentido de mantê-las na integridade, sem
utilizá-las para cobrir o déficit nas transações correntes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, Senador Dornelles, nos
termos regimentais.
Queria cumprimentar V. Exª, que tanto conhece
do tema que tratou hoje, que é a saúde financeira do
País. Quando V. Exª fala sobre esse tema, com a objetividade que é própria de V. Exª, fico atento e confesso que fico preocupado de ver que V. Exª traz, hoje,
informações que dizem respeito à economia do nosso
País. Certamente, a equipe econômica do Governo
deve ouvir, refletir sobre elas e adotar as medidas que
V. Exª sugere.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Junho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido, para fazer o uso da palavra, o Senador
Mozarildo. Em seguida, volto à lista; e, logo em seguida, o Senador Acir Gurgacz.
Senador Mozarildo, V. Exª fará uma comunicação
inadiável. Fiz aqui uma permuta e deixei o Senador
Paim e eu para mais adiante.
(Interrupção de som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – O meu é rápido. Pode botar cinco minutos,
que é infalível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Mozarildo está dizendo que é rápido,
eu posso chamar V. Exª em seguida.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, coincidência – aliás, feliz por um lado e infeliz
por outro – ter ouvido o pronunciamento, e até feito um
aparte ao Senador Pedro Taques, sobre essa questão
da saúde no País.
Eu tenho reiteradamente falado aqui dos problemas que são sérios, não só no nível federal, como também no nível estadual, no nível municipal. No federal,
citei o exemplo, quando fiz o aparte, da própria CGU,
que disse, numa publicação do ano passado, que nos
últimos quatro anos haviam sido desviados, só da Funasa, R$500 milhões, dinheiro federal que é destinado
a várias ações, mas, principalmente, à assistência aos
índios, que não são assistidos. Há denúncias de voos
fantasmas, feitos por aeronaves contratadas de maneira superfaturada. Enfim, há todo tipo de desajuste.
No meu Estado, como disse no aparte que fiz ao
Senador Pedro Taques, lamentavelmente, uma máfia foi
montada para comprar e vender para o Governo medicamentos que, segundo a carta-convite, com dispensa
de licitação, eram de emergência, porque faltavam os
remédios A, B, C, vamos dizer, para atender a população. Esses medicamentos eram comprados com prazo
de validade já vencido praticamente ou a vencer daí a
pouco tempo. Em seguida, como não havia tempo de
utilizar, eram descartados, e aí, nova compra com dispensa de licitação. A Polícia Federal fez a operação e
constatou R$30 milhões, só com relação a esse item,
desviados dos cofres públicos.
Aqui eu quero dizer que, quando a gente fala
em curar alguma coisa, temos que, primeiro, ter um
diagnóstico. Já temos um diagnóstico sobre a saúde
no Brasil de que há muita corrupção. Falta dinheiro?
Pode até faltar, porque realmente seria necessário que
se aplicasse mais, tanto no nível municipal, no nível
estadual, quanto no federal. Mas esse, que dizem que
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é pouco, ainda é roubado. Portanto, está-se roubando
da população o direito à saúde, o direito à vida.
Há outra discussão paralela: não há médicos no
interior. E por que não há médicos no interior? Porque
não há estímulo para o médico ir, mesmo que se pague mais, porque, quando ele chega lá, não encontra
um hospital sequer e, quando encontra, não há nada
no hospital. A pessoa fica exposta, portanto, na sua
reputação, e expondo a vida dos outros. Realmente,
não há estímulo nenhum para alguém que termina uma
residência médica ir para o interior.
Apresentei aqui um projeto propondo que todos
os alunos formados por entidades públicas, faculdades
de medicina públicas estaduais, municipais ou federais,
como também aqueles de escolas particulares, mas
com financiamento público, fossem obrigados a ficar
dois anos no Município onde não houvesse a correlação mínima recomendada pela Organização Mundial
de Saúde, que é de um médico para mil habitantes.
Mas, não adianta pensar nisso, mesmo que um
prefeito de um Município X do interior do meu Estado
ou de outro Estado do Brasil ofereça, às vezes, o dobro.
Eu ouvi isso quando fui secretário de saúde.
Convidei colegas meus de turma, que se formaram comigo em Belém – não foi nem no sul do País,
em Belém – para irem trabalhar lá em algumas especialidades que nós não tínhamos, e eles diziam que
preferiam ganhar menos no asfalto a mais no mato. E
não iam. Por quê? Porque o estímulo realmente era
pouco para eles. Só ganhar dobrado? Mas e os equipamentos, as condições de trabalho, a condição de
aperfeiçoamento da sua carreira? Então, isso tudo,
realmente, precisa ser levado em conta.
Eu espero que, nesse grande debate que se faz,
cheguemos ao final, isto é, que encontremos o tratamento para esse problema que, eu diria, já que é saúde, está doente. A nossa saúde pública no País está
na UTI, já indo desta para melhor. Então, na verdade,
eu acho que tem de haver uma reação.
Eu confio nos propósitos do Ministro da Saúde,
que é um homem que tem realmente a intenção de imprimir um tipo de gestão que busca, digamos, corrigir
erros que vêm de muito tempo, mas isso não é fácil.
É preciso, portanto, que haja um grande mutirão
de Executivo, Legislativo, entidades da sociedade civil,
para que a gente, realmente, tome uma proposição firme na aplicação correta do dinheiro público.
Por exemplo: por que um hospital como a Rede
Sarah Kubitschek – um hospital público, que atende gratuitamente a todo mundo, paga bem os médicos, que,
aliás, têm dedicação exclusiva, compra com critérios
– é um exemplo de serviço público? Por quê? Porque
há seriedade, há honestidade, há realmente estímulo
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para as pessoas trabalharem, desde um simples porteiro, passando pela atendente de enfermagem, até
o médico. Há uma equipe dos outros profissionais de
saúde que trabalham de mãos dadas (...)
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – (...) e com o objetivo de servir à população.
Agradeço a V. Exa e, portanto, repito, faço este
registro porque não me conformo de ver, como médico,
a saúde do meu País do jeito como está.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu o cumprimento, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exa, inclusive, é medico e, em duas ocasiões,
tratou do problema da saúde: no aparte ao Senador
Pedro Taques e, agora, na tribuna.
Convido, para fazer uso da palavra, em nome
da liderança do PDT, o Senador Acir Gurgacz; em seguida, como orador inscrito, o Senador Luiz Henrique.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a V. Exa para me inscrever para falar
como Líder pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exa está inscrito como Líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna, em nome do
PDT, para cumprimentar a nossa Presidenta Dilma,
que anunciou, hoje, pela manhã, o cartão Minha Casa
Melhor, que vai disponibilizar aos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida R$5 mil em crédito
para compra de móveis e eletrodomésticos. A linha
de financiamento vai totalizar R$18,7 bilhões e estará
disponível aos usuários pela Caixa Econômica Federal
e pelo Banco do Brasil.
A Presidenta ressaltou, em discurso, a importância do acesso dessa faixa da população ao crédito e
a bens mais modernos e eficientes. De acordo com a
Presidenta Dilma, o cartão Minha Casa Melhor servirá
para garantir bens modernos, que não gastam tanta
energia, para a população que não tem acesso ao
crédito. São famílias que economizaram e estão economizando para pagar a casa própria e por isso não
têm condições de comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão, um guarda-roupa, uma cama,
entre outros eletrodomésticos e utensílios para o lar.
O cartão vai oferecer R$5 mil em crédito, com taxas de juros de 5% e 48 meses para pagar, e desconto
de 5% em relação aos preços à vista. Para isso, é necessário que os beneficiários do Programa Minha Casa,
Minha Vida estejam com as suas prestações em dia.
Sr. Presidente, esta é mais uma medida acertada
da Presidenta Dilma, assim como foi a desoneração da
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cesta básica e a redução da conta de luz, que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, por Medida
Provisória nº 609/2013, enviada no início do ano pela
Presidenta Dilma ao Congresso Nacional.
Com a aprovação dessa MP, a expectativa é de
que os produtos da cesta básica, como arroz, feijão,
carne, óleo de soja, pão, café, açúcar e outros, tenham
o preço reduzido. A medida também dará desconto
médio de 18% para os consumidores residenciais da
energia elétrica.
A Presidenta Dilma está fazendo a sua parte, tomando medidas acertadas para controlar a inflação,
ampliar os investimentos de infraestrutura e promover
a inclusão social da parcela mais pobre da população brasileira. Estratégias que estão transformando o
Brasil numa economia cada vez mais forte, mas também num País com maior igualdade social, com uma
classe média maior e com capacidade de consumo, o
que juntamente com a força da indústria e da agricultura estão movendo a roda da economia brasileira de
forma ascendente.
Destaco um trecho da fala da Presidenta Dilma,
hoje, pela manhã, quando ela disse: “O Brasil mudou
de fase porque o atual Governo assumiu compromisso com maior qualidade de vida, com melhor acesso
a bens, com melhor emprego, com melhor renda para
todos os brasileiros.”
O Brasil é, de fato, um país de muitas oportunidades, mas o governo do ex-Presidente Lula e o
Governo da Presidenta Dilma tiveram a percepção,
a sensibilidade de tratar com mais carinho e atenção
a população mais necessitada, que vivia na miséria,
passando fome e sem força, sequer para trabalhar ou
para se capacitar para disputar um emprego formal.
Viramos uma página decisiva de uma longa história de exclusão social dos últimos dez anos, quando
22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza.
Agora, damos mais um passo para construir um Brasil
sem miséria, com a ampliação dos benefícios, como o
Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Minha Casa, Minha
Vida e agora o cartão Minha Casa Melhor.
A Presidenta Dilma anunciou, na semana passada, que mais de 2,5 milhões de brasileiros vão sair
da extrema pobreza a partir de março, quando terão a
renda completada para atingir, pelo menos, R$70,00,
por mês. Esses são os últimos beneficiários do Bolsa
Família que ainda viviam na miséria. Esse é um fato
histórico que superou prazos e metas.
Além de complementar a renda das famílias beneficiárias do Bolsa Família com R$70,00, em situação
de extrema pobreza, a Ação Brasil Carinhoso possibilitará aos (...)
(Soa a campainha.)
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – (...)
Municípios ampliar os investimentos em educação e
saúde, principalmente em creches e no atendimento
pediátrico e neonatal. No início do ano, a Presidenta
Dilma também anunciou a expansão do Brasil Carinhoso, que agora passará a atender crianças na faixa etária de 7 a 15 anos, e não mais somente de 0 a 6 anos.
Enfim, Sr. Presidente, esses programas de transferência de renda estão transformando a cara do Brasil, promovendo a inclusão de milhões de brasileiros,
melhorando a qualidade de vida da população mais
carente e auxiliando o Brasil a gerar mais riqueza e a
se desenvolver.
O Bolsa Família, por exemplo, está contribuindo
de forma contundente com a queda de quase 20% da
mortalidade infantil.
O Bolsa Família, portanto, salva vidas. Não é uma
solução permanente. É uma operação de emergência,
necessária atualmente, mas tomara que no futuro não
haja mais necessidade.
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sua
missão fundamental é salvar vidas em perigo, vidas que
enfrentam uma calamidade que parecia permanente,
mas que estamos erradicando e superando. Mas ele
ainda é necessário e é fundamental que seja ampliado.
A importância do Bolsa Família para muitos brasileiros ficou explícita nas reportagens de TV sobre o
corre-corre por conta dos boatos criminosos sobre o
fim do benefício.
Sr. Presidente, impressionante que, sempre que
a oportunidade aparece, alguém ressuscita uma campanha contra o Bolsa Família. É o que estamos presenciando neste momento em que estão sendo esclarecidos os boatos criminosos sobre o fim do Bolsa Família.
O objetivo desta campanha difamatória sobre o
principal programa de distribuição de renda e inclusão social da história deste País não é acabar com o
benefício. Porque isso é tão impossível quanto acabar
com o salário mínimo.
Esses boatos têm como objetivo manter o Bolsa
Família com o menor valor possível, enxovalhar a reputação de quem o recebe, influenciar a opinião pública, para que se torne politicamente difícil a criação
de outros benefícios semelhantes, e bater no Governo.
Portanto, quem tem compromisso com a população mais carente de nosso País apóia o Bolsa Família
e as políticas de transferência de renda da Presidenta
Dilma.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente. Agradeço pela sua atenção, pois vamos instalar
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agora a MP nº 617, que também é muito importante
para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir, que fala pela
Liderança do PDT e vai correndo agora para instalar
uma Comissão Mista para mais uma medida provisória na Casa.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o grande e bom amigo Senador Luiz Henrique da Silveira, que está ali juntando os dados para
o discurso.
Com a palavra V. Exª e, em seguida, Senadora
Angela Portela.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre 1º Vice-Presidente desta
Casa, Senador Jorge Viana, que tão brilhantemente
representa o Estado do Acre no Senado Federal, Srªs
e Srs. Senadores, no próximo dia 19, terça-feira, reúne-se neste Congresso a Frente Parlamentar em Defesa
da Indústria Têxtil e de Confecções da qual sou coordenador aqui no Senado.
Qual é o objetivo?
O objetivo é discutir os cenários atuais, os desafios e as perspectivas do futuro e a demanda de
um setor que reúne mais de 30 mil empresas, sendo
a maioria de médio, pequeno e micro portes e que
emprega diretamente 1,7 milhão de pessoas, sendo
que 80% desse contingente laboral são constituídos
de mulheres.
A indústria têxtil e de confecções tem uma importância fundamental em todo o mundo. É uma indústria
intensiva de mão de obra. É uma indústria que movimenta toda a economia.
Para V. Exª ter uma ideia, Sr. Presidente, no Brasil,
além daqueles 1,7 milhão de empregos diretos, a indústria têxtil gera 4 milhões de empregos indiretos – 1,7
milhão de empregos diretos e 4 milhões de empregos
indiretos – e movimenta uma cadeia que envolve, na
produção, na comercialização dos serviços, na publicidade, cerca de 8 milhões de pessoas. O mercado têxtil e de confecções é dos mais dinâmicos, realizando
lançamentos, no mínimo, a cada quatro meses ao ano.
Em 2010, o consumo per capita mundial de fibras,
entre as quais o algodão, era de cerca de 12 quilogramas por habitante. Em 2010, foram consumidas 80
milhões de toneladas de fibras, sendo 62% de fibras
químicas ou sintéticas e 38% de fibras naturais, como o
algodão. Já a produção mundial de fios, tecidos, malhas
e confecções foi de 76 milhões de toneladas em 2010.
O mapa da produção mundial começou a mudar
na década de 80, saindo dos Estados Unidos, da Euro-
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pa e do Japão para países emergentes da Ásia, mais
recentemente do Leste Europeu, do Norte da África e
do Caribe. Atualmente, a Ásia é responsável por 72%
do volume total de produtos têxteis feitos no mundo.
Sr. Presidente, este é um setor fundamental para
o nosso País. Somos mais de 200 milhões de habitantes. Esse número expressivo nos coloca como um dos
dez mais importantes mercados do mundo. Fazemos
produtos têxteis de toda a cadeia, desde o algodão e
outras fibras até os tecidos e as confecções. Temos uma
fantástica rede de distribuidores e de pontos de venda.
Por tudo isso, não era para haver crise do setor
têxtil. Na última década, 40 milhões de pessoas que
estavam fora do mercado foram catapultadas para o
consumo. Programas sociais como o Bolsa Escola e
o Bolsa Família ajudaram a aumentar o poder aquisitivo das populações periféricas. No entanto, o setor
têxtil, de cama, mesa, banho e confecções, incluído aí
o calçadista, vem perdendo competitividade, com as
exportações sendo reduzidas a 8% do total produzido.
Eu quero repetir esse dado: do total produzido por 1,7
milhão de trabalhadores em 30 mil empresas no Brasil, apenas 8% vai para o mercado externo. Isso vem
ocorrendo, apesar de ainda ocuparmos o quinto lugar
na produção de têxteis e o quarto na de confecções.
Não obstante o comércio mundial do setor ter
crescido 83%, o brasileiro só cresceu 34% em 2010.
Com isso, só participamos do mercado global com
ridículos 0,5%, embora tenhamos, como disse, mais
de 30 mil empresas brasileiras que empreguem diretamente, como já afirmei, mais de 1,7 milhão, sendo
– como já falei – 80% mulheres.
O faturamento da cadeia têxtil em confecções
vem caindo preocupantemente: em 2011, foi de US$67
bilhões; em 2012, caiu para US$56,7 bilhões, o que
representa uma queda de cerca de 11% de um ano
para o outro.
Já as importações, que em 2012 representavam
quase 20%, 19,6%, só no primeiro trimestre de 2013
já atingiram 8,8%. Mas esse número pode ser seguramente ampliado, aumentado, pelos milhares de turistas que trazem produtos do exterior. Nas malas de
Miami e Nova York, principalmente, chegam, a cada
dia, milhares de toneladas de produtos confeccionados lá fora, cujo montante é inestimável e está fora de
qualquer estatística.
No ano passado, somente Nova York recebeu 1,5
milhão de turistas brasileiros, que lá deixaram US$6
bilhões. Só o Consulado de São Paulo forneceu visto
para 700 mil pessoas em 2011.
O drama da indústria têxtil não está só nos gargalos da carga fiscal, da ciclotimia do câmbio, não está
apenas nos juros que, embora declinantes, ainda são
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dos mais altos do mundo, não está nos gargalos da
infraestrutura, não está no baixo investimento nacional em ciência, tecnologia e inovação. O drama da indústria têxtil está também nessa avalanche de gente
que, tendo o Brasil encarecido, foge para o exterior a
fim de comprar produtos mais baratos e enche suas
malas com produtos têxteis que acabam reduzindo o
mercado interno.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para chamar a atenção desta Casa e, principalmente, dos telespectadores.
A indústria têxtil é vital para a geração de empregos, é
uma das indústrias, junto com a construção civil, que
mais mobiliza mão de obra. Precisa de uma política
de alavancagem para que possa não apenas atender
a uma demanda crescente de um mercado crescente,
mas possa, também, atingir um nível de competitividade que lhe permita fazer frente a produtos que vêm do
exterior subfaturados, a produtos que vêm do exterior
com elaboração e preços estabelecidos fora das regras
da Organização Mundial do Comércio e produtos que
vêm aos milhares nas malas dos milhares de brasileiros que, dia após dia, vão ao exterior com esse fim.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Luiz Henrique, pelo
pronunciamento e pela preocupação que expressa da
tribuna do Senado – V. Exª que foi prefeito, governador
e estimulou sempre o parque industrial, especialmente
em Santa Catarina, mas como ex-Ministro também –,
a preocupação com esse setor, que é tão importante,
da economia brasileira.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Angela Portela. Em seguida, falo fazendo uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª.
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, embora seja costume o dia 12
de junho ser lembrado no nosso País como o dia em
que se comemora o dia dos namorados, é também o
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Hoje, Sr. Presidente, de Norte a Sul ou de Leste
a Oeste do Brasil, crianças de cinco a dezessete anos,
estão pescando caranguejos em mangues, lavando
lápides de cemitérios, limpando casas, vendendo balas nos semáforos, oferecendo mercadorias de porta
em porta, fazendo carvão e tijolos, cortando cana-de-açúcar, plantando fumo, recolhendo lixos, vigiando
casas e, até mesmo, sendo submetidas a condições
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degradantes análogas às de escravos no cultivo de
mandioca. Acrescentem-se a estas atividades ilegais e
degradantes, o tráfico de drogas e a exploração sexual.
Na maior parte do mundo, o trabalho infantil é
considerado crime. A proteção à criança constitui princípio basilar da civilização.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
estabelece que todas as crianças gozarão da mesma
proteção social, assim como toda pessoa tem direito
à instrução.
Criança deve ter acesso ao estudo, deve contar
com convívio familiar, deve brincar, deve alimentar-se
bem, deve receber estímulos culturais. No mundo infantil, o trabalho não deve ter nenhum espaço.
No Brasil, Sr. Presidente, como sabemos, a legislação é bem clara nesse sentido. De acordo com a
Constituição Federal, até os 13 anos de idade, o trabalho é totalmente proibido. O mesmo estabelece a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).
Desta forma, o trabalho é absolutamente proibido
para menores de 14 anos e, dessa faixa etária até os
15 anos, permitido apenas na condição de aprendiz.
Mesmo entre os 16 e 17 anos, quando o trabalho
é liberado, não pode comprometer a atividade escolar,
não pode ocorrer em condições insalubres e não pode
abranger jornada noturna de trabalho.
Mesmo assim, embora inconstitucional, esta realidade persiste em nosso País. Dados oficiais registram
que, em 2011, era ainda de 3,6 milhões o número de
crianças e adolescentes que exerciam algum tipo de
atividade remunerada. É um número com o qual não
podemos conviver.
Não é à toa, portanto, que marcamos no calendário das lutas sociais e políticas de nosso País o Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, instituído pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2012.
Fenômeno social presente na história do Brasil
há muito tempo, o trabalho infantil teve origem nos processos de colonização portuguesa e de implantação da
escravidão. Desde então, crianças indígenas e negras
passaram a sofrer os rigores do trabalho infantil. Mas,
senhores legisladores que representam aqui cada unidade da Federação, neste dia 12 de junho, podemos
sim comemorar o amor e o dia dos namorados, mas
lembrando também que estamos em uma luta incansável para erradicarmos essa chaga social que nos
envergonha muito, que é o trabalho infantil.
Concedo o aparte ao nobre Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora Angela Portela, fico muito feliz de ver que a
senhora trouxe o assunto aqui. Talvez, se a senhora

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não trouxesse, nenhum outro de nós traria o assunto
de que hoje é o dia da luta contra o trabalho infantil. E,
trouxe, sim, também, as comemorações que nós podemos fazer no Brasil e no mundo, da redução dessa
praga, dessa condenação, dessa forma de escravidão.
Uma criança trabalhando no lugar de estudando ou
brincando é uma criança escrava. Além disso, é uma
maneira de a gente impedir o desenvolvimento dela, é
uma maneira de comprometer o futuro dela e do País,
porque, ao comprometer a educação da criança, comprometemos a maior fonte de energia de um país, que
é a inteligência do seu povo, que é o desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural de suas pessoas. Então, eu fico muito feliz de vê-la trazendo o assunto e,
de fato, lembrando que nós temos o que comemorar.
Ainda não concluímos, ainda falta muito, sobretudo,
depois de saírem do trabalho irem à escola. Hoje – não
digo os pequenos, mas a partir dos 12 anos –, já ficam
muito na rua. Daí que alguns venham erradamente
defender o trabalho infantil para que as crianças não
fiquem na rua. Eu, recentemente, ouvi aqui nesta Casa
alguém defendendo isso. Eu acho que tem que tirar
da rua, mas para a escola. Em escolas boas, bonitas,
agradáveis, as crianças ficam. Criança não sai de escola que for boa. O que é preciso é adaptar a escola
ao gosto da criança. Então, nós demos um salto. Fico
feliz de vê-la trazendo essa lembrança no dia de hoje.
Ao mesmo tempo, como a senhora disse há pouco, nós
temos muito ainda a percorrer e esperemos, daqui a
mais alguns anos, comemorar um salto muito maior:
a abolição total do trabalho infantil e a universalização
real, não apenas de matrícula, mas também de atendimento na escola. Parabéns para a senhora!
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Cristovam.
Eu, assim como o senhor, também sou daquelas
que acredita que a criança tem que estar na escola,
estudando, aprendendo, brincando, tendo a oportunidade de se desenvolver com dignidade, tendo a oportunidade de ter acesso a escolas de boa qualidade. É
por isso que lutamos e trabalhamos.
Eu quero registrar também uma sensível melhora
nesse quadro do trabalho infantil apontado pelo IBGE,
Senador Cristovam. Em 1992, eram 8,4 milhões de
crianças e adolescentes que trabalhavam no País. Esse
contingente caiu para 5,3 milhões, em 2004, e para 4,3
milhões, em 2009. Representa, portanto, uma queda
significativa. Mesmo assim, o número representava, à
época, 9,8% do total de crianças nessa faixa etária.
Quer dizer, mesmo que observemos essa melhora nos
indicadores, há necessidade de um empenho maior dos
governos federal, estadual e municipal, da sociedade
civil organizada, da sociedade como um todo para a
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luta contra o trabalho infantil, para a erradicação do
trabalho infantil.
O declínio se mantém, e o último número oficial
disponível, como vimos, é de 3,6 milhões, em 2010, o
que representava 3,9% das 86,4 milhões de pessoas
ocupadas com 10 anos ou mais de idade. Está, assim,
centrada no grupo mais frágil a faixa de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 13 anos, que voltou a
subir em 1,56%. Em 2010, foram registrados 10.946
casos de trabalho infantil a mais do que no ano de 2000.
Os dados mostram que, no Norte, houve aumento
do trabalho infantil nos Estados do Acre, Amazonas,
Pará, Tocantins e no meu Roraima.
Em Boa Vista, capital de Roraima, de acordo com
a Secretaria Municipal de Gestão Social, há informação de que, atualmente, 1.038 crianças com idade
entre 7 e 15 anos...
(Soa a campainha.)
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– ...são atendidas no Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
As atividades são realizadas em núcleos instalados em Centros de Referência, os CRAs, e em praças
públicas da capital. As crianças e os adolescentes participam de atividades no horário oposto ao da aula. São
realizadas ações educativas, culturais e esportivas que
ajudam a manter esse público afastado do trabalho.
Sr. Presidente, se os dados mostram um avanço
importante na erradicação...
(Soa a campainha.)
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – ...
do trabalho infantil – só para concluir, Sr. Presidente –,
em especial nos últimos dez anos, significam, também,
que permanece o desafio de erradicar a presença de
crianças no mercado de trabalho.
É preciso especial combate à participação de
crianças em funções consideradas mais precárias,
como o trabalho doméstico, o comércio ambulante, a
agricultura, a produção de carvão e de tijolos, o corte
de cana-de-açúcar, por exemplo. No caso da atividade doméstica, sabemos que cerca de 260 mil crianças
trabalham, hoje, em casa de terceiros.
Aproveito, então, por oportuno, a passagem, hoje,
do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, para
chamar a atenção da sociedade para a necessidade
de combatermos esse crime que, ainda hoje, impede
que milhões de crianças estejam na escola, estudando, se preparando para ter um futuro digno.
(Interrupção do som.)
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Só para concluir (Fora do microfone.)
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Em outubro, o Brasil vai realizar, aqui em Brasília,
a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, para
discutir políticas voltadas à erradicação do trabalho
infantil no mundo. Será, penso assim, a oportunidade
que o País terá de apontar caminhos que reduzam o
trabalho infantil, que é um crime, e um bom momento, também, para diminuir os entraves, para diminuir
as questões que acabam impedindo que governos e
sociedade possam se mobilizar para a importância de
combater o trabalho infantil.
Portanto, Sr. Presidente, que os dados do IBGE
possam subsidiar a elaboração dos Planos Plurianuais dos Municípios e do Governo do Estado, especialmente em relação...
(Interrupção do som.)
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
... à formulação de políticas públicas de combate ao
trabalho de crianças e adolescentes, e à definição de
metas claras, para que a gente possa enfrentar, com
realismo, essa questão tão grave e que envergonha o
nosso País, que é o trabalho infantil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senadora Angela.
De fato, como lembrou o Senador Cristovam, é
muito importante que a senhora tenha tomado a iniciativa de trazer esse tema, pois hoje é um dia em que se
alerta para o trabalho infantil. São milhões de crianças
no mundo inteiro, 70% meninas, que estão escravas
do trabalho infantil.
Então, cumprimento mais uma vez V. Exª por
essa luta.
Eu passo a Presidência dos trabalhos para o Senador Paulo Davim, para que eu possa fazer uso da
tribuna para uma comunicação inadiável; em seguida,
o Senador Cristovam, voltando à lista de inscritos, e,
depois, o Senador Alvaro Dias, como Líder.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, logo depois de empossada a Mesa Diretora, da qual V. Exª faz parte, aliás, com muito brilho,
foi anunciado pelo Presidente Renan Calheiros que
nós teríamos, de tempos em tempos, reuniões temáticas para discutir, sem necessariamente ser atrelada
essa discussão a uma deliberação, temas relevantes.
Acontece que não tivemos ainda nenhuma reunião
dessa natureza.
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Eu, a título de sugestão, apresentei um requerimento, que, ao ter sido subscrito por todos os Líderes
partidários desta Casa, tem uma força que vai além
de uma simples sugestão, que é a da realização de
uma sessão temática para discutir a grave situação financeira que atravessam as Santas Casas no nosso
País e os hospitais filantrópicos.
Eu apresentei, no dia 29 de maio, esse requerimento, que está aguardando deliberação. Eu peço a V.
Exª que o coloque em votação, assim que for possível,
de tal modo que possamos caminhar para a realização
dessa sessão temática.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento já está identificado aqui na Mesa.
Temos vários requerimentos, mas assumo o compromisso, com o auxílio da Assessoria da Mesa, de
levar o requerimento de V. Exª para que, o quanto antes, possa ser colocado em apreciação.
E devo dizer que também me associo a esta cobrança a nós mesmos, porque tenho levantado o assunto nas reuniões da Mesa, de iniciarmos um processo
de debates temáticos aqui no Senado, o que será um
ganho. Não faz sentido nós realizarmos sessões que
poderiam estar com quórum pleno e não debatermos
temas que atendem aos interesses da sociedade brasileira e do nosso País. É claro que os temas trazidos
à tribuna sempre são de interesse do País, mas é diferente de haver um entendimento para debater um tema,
por uma tarde inteira. Com isso, nós só ganharíamos.
Eu passo a Presidência para o Senador Davim.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Passo a palavra ao Senador Jorge Viana, para
uma comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, de modo
muito especial, dirigir-me ao Ministro dos Transportes,
aos técnicos do DNIT, aos dirigentes da ANTAQ. E, de
modo muito especial, estou certo de que falo aqui algo
que toda a Bancada Federal do Acre e toda a Bancada
Federal de Rondônia, especialmente as Bancadas aqui
do Senado, gostariam de estar falando, até porque já
se posicionaram sobre isso.
Há uma demanda, apresentada especialmente
pela população do Acre, com ressonância em Rondônia, que já não há mais nenhuma razão, nenhuma
explicação de ser passada adiante. Estou no Senado
há quase 2,5 anos, outros colegas há mais tempo, e há
um tema recorrente que estamos trazendo à tribuna.
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Fizemos audiências com Ministros, trocou-se o Ministro
dos Transportes, levamos novamente o tema, e o fato
é que não há uma resposta. Aliás, a resposta é postergar sempre. Estou me referindo à ponte sobre o Rio
Madeira, na BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho.
Não tem sentido um descaso tão grande com um
Estado como o Acre, em uma estrada estratégica, que
passa pelo Mato Grosso, passa por Rondônia, passa
pelo Acre e faz a nossa ligação com os países vizinhos,
chegando à Bolívia, ao Peru e à costa no Pacífico.
O fato é que todas as pontes que estavam para
ser feitas, nas rodovias federais, no Acre, foram feitas.
Eu, ainda como Governador, outros que o foram antes de mim, o Governador Binho e o Governador Tião
Viana fizemos todas as pontes: pontes ligando com a
Bolívia, com o Peru; as nove pontes grandes no Acre.
Mas há uma obra, uma ponte sobre o Rio Madeira,
que é fundamental para que não corramos o risco de
voltar ao tempo do isolamento: a ponte do Abunã, no
Madeira, que não é feita.
E alguns podiam perguntar: “Mas por que não é
feita?” Acho que há certo descaso das autoridades.
Nessa parte, após Porto Velho, há uma pequena população de Rondônia – de Extrema e de Califórnia –,
que, não importa a quantidade, tem que ser tratada
com respeito; a partir daí, é tudo Acre. O certo é que,
mesmo com o empenho da Bancada de Rondônia –
e vale aqui o registro –, que sempre se empenhou, e
a Bancada do Acre, essa ponte não acontece. Seguidamente, a licitação é adiada, é cancelada; o projeto
é cancelado, novo prazo para projeto é apresentado.
Damos satisfação à população, mas depois temos que
dar desculpas e mais desculpas.
E, hoje, na Comissão de Infraestrutura, apresentei um requerimento que convoca representantes do
Ministério dos Transportes, da ANTAQ e do DNIT, para
que possam prestar contas e dar, de uma vez por todas, os esclarecimentos de por que tanto descaso no
trato de uma obra estratégica e tão importante para o
Acre e para o Brasil.
O fato é que há uma relação...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...direta
– parece-me, Sr. Presidente – entre a demora na execução dessa obra e os interesses postos. Há décadas,
uma empresa faz o transporte dos veículos por balsa
no Rio Madeira, e o absurdo é que, segundo informações colhidas, reunidas, há um faturamento líquido de
quase R$60 mil por dia.
Agora, imagine, não conheço melhor negócio para
os proprietários e pior negócio para os cidadãos, para
os usuários: cobra-se, pelo transporte de uma carreta,
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R$130,00; um veículo mais leve paga quase R$14,00
pelo transporte de 30 minutos, numa balsa, e nenhum
centavo desse...
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...recurso
arrecadado vai para a melhoria da BR-364. O dinheiro
vai para o bolso do proprietário desse esquema, que
não tem outra função nesse momento a não ser tirar
dinheiro do cidadão, encarecendo os produtos, as mercadorias, e elevando o custo do transporte rodoviário,
já caro, entre Porto Velho e Rio Branco, entre o resto
do Brasil e o Acre.
Então, eu, daqui da tribuna, sei que falo em nome
do cidadão acriano, de todos os que trabalham e que
precisam de um transporte eficiente. Já pedimos, já
levei este assunto à Presidenta Dilma, que já determinou providências ao Ministério dos Transportes, e
nada acontece.
Agora, nesta semana, mais um atraso! É uma
verdadeira máfia que fica criando, junto ao TCU, junto
aos órgãos de fiscalização...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... obstáculos para que não se tenha o início das obras. É
uma ponte de 1,2km, e o projeto, parece, é propositalmente feito errado. Numa hora, é o projeto errado,
a licitação conduzida erradamente, e há sempre uma
banca de advocacia trabalhando para que essa obra
não aconteça. O faturamento da empresa é de mais de
R$20 milhões por ano! É o melhor negócio do mundo,
mas é o pior negócio do mundo para o usuário, para o
cidadão, numa situação para a qual não há explicação.
Nós fizemos todas as pontes sobre todos os rios
do Acre, e essa, do Madeira, por conta de um negócio
estabelecido há 20 anos... Foram cinco contratos feitos
com a Antaq ao longo desses anos, com o Ministério
dos Transportes, e ninguém consegue pôr fim a uma
situação absurda como essa.
Eu queria concluir dizendo que estou com um
requerimento apresentado hoje, chamando os representantes do Ministério dos Transportes...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... da
Antaq, do Dnit, para termos uma audiência na Comissão de Infraestrutura e, de uma vez por todas, encontrarmos uma maneira de tratar com respeito o cidadão
de Rondônia e do Acre, que está sendo desrespeitado.
Estou falando de um verdadeiro absurdo que acontece
e para o qual ninguém toma providências.
Espero, sinceramente, que o novo Ministro dos
Transportes, César Borges, possa tomar providências,
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porque também a ele estarei endereçando um ofício,
relatando esse absurdo com que temos convivido ao
longo de anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Voltando à lista dos inscritos, eu convido o Senador Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Paulo Davim, permita-me, pela ordem, enquanto o
Senador se dirige à tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para registrar a presença
do Varlei, Presidente da Cobap. Eu vou falar mais sobre
o tema amanhã, mas desde já cumprimento todos os
diretores que, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, no setor de legislação participativa, registraram
um projeto para que o aposentado e o pensionista ganhem o mesmo percentual de reajuste do salário de
referência que ganhava na hora em que se aposentou. É um projeto singelo, equilibrado, tranquilo, cujo
impacto é pequeno.
Eu estou, então, cumprimentando o Varlei, o Sr.
Osvaldo, do Rio Grande do Sul, e, em seu nome, cumprimento todos, dizendo que falarei a respeito no período maior, de 20 minutos, dando detalhes desse projeto.
Era isso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu creio, Senador
Paim, que esta Casa devia se debruçar, nestes dias,
Senador Alvaro, para tentar responder a uma pergunta
feita pelo Ministro Mantega – pelo menos é o que está
nos jornais. Ao sair, ontem, da reunião com a Presidenta
Dilma, ele perguntou: “Que crise? Onde está a crise?”
Eu respondo daqui, Senador Paim. A crise está
nessa pergunta. Quando o Ministro da Fazenda, diante
dos indicadores que aí estão, pergunta que crise, esta
é a maior das crises, porque é a crise de ele não estar
vendo a crise. E, quando a gente não vê uma crise,
não a enfrenta. E, quando não a enfrenta, não resolve.
A crise está, por exemplo, para que ele veja, no
fato de que as medidas fiscais tomadas ultimamente
geraram uma perda de receita de R$50 bilhões por
conta das desonerações, sem o impacto que se esperava no aumento da produção.
A crise está no fato de que, no ano que termina
em abril deste ano, a produção industrial caiu 1,1%; e
a produção total, como todos sabem, não deve chegar,
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neste ano, a mais de 2%, quando, no ano anterior e
no ano anterior ainda, cresceu tão pouco.
A crise está, portanto, no fato de que o Ministro
não está vendo que o crescimento não está vindo, apesar das medidas que são tomadas do ponto de vista
fiscal, achando que o crescimento vem da redução do
preço que viria da redução de impostos, quando nem
quer dizer que a redução de impostos leva a uma redução de preço – porque isso depende se a demanda está alta ou não está –, nem quer dizer que esses
impostos se transformam numa queda de custos do
empresariado. O resultado é prova de que não houve
o retorno que se esperava.
A crise está em uma inflação de 6,5%, dois pontos
acima da meta de 4,5%, no patamar superior de 6%.
Essa é uma crise sobre a qual não se precisa
perguntar; basta ir ao supermercado, basta ir às lojas,
basta observar as indústrias, especialmente as indústrias de transformação.
E ainda o Ministro pergunta: “Que crise?”
A crise está, por exemplo, no fato de que o saldo
comercial, que foi de 20 bilhões no ano anterior, caiu
agora para 7,7 bilhões. De 20 caiu para 7,7! E a gente
sabe que é esse saldo que serve para compensar e
pagar os juros, que é muito mais do que o saldo de 20.
E, agora, vai ser muito mais ainda do que o saldo de
sete, porque o que acontece, que a gente vê, é que,
por conta disso, a poupança fica em 14,1%. Essa é
a crise, Senador Paim; a crise de uma poupança insuficiente para oferecer os recursos do investimento
que levariam a aumentar a produção, única forma de
impedir a inflação.
O Senador Paim é um dos grandes baluartes aqui
da defesa dos aposentados. Ontem eu conversei com
ele. Não adianta aumentar os salários dos aposentados se não se controla a inflação, porque o primeiro
segmento da sociedade que sofre com a inflação é
o de aposentados, porque os trabalhadores na ativa
eles conseguem reajustes. Perdem, mas recuperam.
Se desorientam, porque não há um padrão de troca
na sociedade que mereça credibilidade, mas eles conseguem recuperar. O aposentado não. O aposentado,
para conseguir o reajuste, sofre muito.
Há pouco eu lia que, na Alemanha, durante a inflação, na Rússia, durante a inflação, os generais que
lutaram na guerra pediam esmola nas ruas, porque
viviam do soldo de General do Exército na reserva,
aposentado, soldo que, embora alto, a inflação corroeu tudo.
Por isso, Senador Paim, eu acho que o senhor
deve ser um dos grandes baluartes da luta para combater a carestia que virá da inflação.
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Mas eu passo a palavra ao Senador Aloysio que
pediu um aparte, antes dizendo que, em seguida, continuarei falando qual é a crise para o Ministro Mantega.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Senador Cristovam Buarque, apenas para acrescentar
mais um dos malefícios da inflação a essa longa lista
que V. Exª vem desfiando nesse bom discurso, como
sempre. É um malefício que afeta ao trabalhador na
atividade. Refiro-me ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, o FGTS, que é patrimônio do trabalhador;
é uma poupança que fica ali guardada e que é utilizada pelo trabalhador quando perde o emprego, quando
vai financiar uma moradia, quando quer fazer um investimento em um fundo de privatização etc. Ora, os
dados que se têm são poucos, porque aquilo é fechado, é uma caixa-preta, nem os próprios membros do
Conselho Curador têm acesso aos dados que retratam a situação efetiva do fundo. Mas a informação que
eu tenho é de que, entre 2003 e 2010, o trabalhador
brasileiro perdeu 34,4% do saldo do FGTS a que tem
direito, porque a correção do fundo é baseada na TR
mais 3% ao ano, o que não leva em conta a inflação
do período, que, naquele período, medida pelo IPCA,
foi de 5,22%; e agora é bem mais. De modo que esse
patrimônio do trabalhador, na atividade, está sendo
corroído aos poucos pela inflação e também pela utilização temerária desse fundo por parte do governo
para financiar, a fundo perdido, programas meritórios,
mas que não deveriam ser financiados pelo FGTS,
como é o caso do Minha Casa, Minha Vida.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador.
Realmente, eu creio que esse é mais um item em
que eu não havia pensado na hora em que preparei o
discurso, mas que realmente deve ser incluído.
Todavia, continuando na linha daqueles que eu
imaginei, a crise está no fato de que a dívida que, em
2010, era de 53,3% do Produto Interno Bruto, em abril
deste ano, chegou a 59,2%! É de 59,2% a dívida bruta!
Até porque, sobre a dívida líquida, o governo sempre
diz que é pequena, mas através de mecanismos de
contabilidade criativa, que não garantem que, de fato,
é aquele o montante correto da dívida.
E, aí, vem mais uma razão da crise, Senador
Aloysio. A crise vem dessas manipulações de contabilidade criativa, porque elas provocam uma degradação da confiança dos agentes econômicos. Porque,
se o governo manipula alguns dados, pode manipular
muitos outros, e os agentes ficam sem saber qual é
a orientação que eles vão ter para seguir o mapa de
seus investimentos.
A crise está, por exemplo, nas contas públicas,
que tinham um superávit primário de 3% e que, agora,

Quinta-feira 13

36041

será de apenas 1%. Mesmo os 3% não eram capazes
de cobrir todos os custos, quando a gente incluía os
juros da dívida. Agora, a gente vai ter de aumentar a
dívida para cobrir o pequeno nível do superávit primário que o Brasil terá. Isso vai elevar a dívida, mais
uma vez vai derrubar a confiança. Aí, diminuem os investimentos. Mais uma vez, isso termina ampliando-se
em um verdadeiro círculo vicioso criado no Brasil pelo
uso excessivo, eu diria mesmo irresponsável, de pacotes pontuais e conjunturais, sem a perspectiva geral
da economia nem o longo prazo que ela deve seguir.
O emprego – que é um ponto, devemos reconhecer, que o Ministro Mantega tem conseguido manter,
mesmo com toda a crise internacional – está às vésperas de começar a sofrer por falta de investimentos.
Ele está aí porque as desonerações não têm gerado
novos empregos e gera uma perplexidade do empresário, que não sabe em que setor investir. E, então, o
emprego vai estar ameaçado.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Mesmo esse setor, que é positivo na economia,
o desemprego baixo, está ameaçado também quando
a gente vê a perspectiva de médio e de longo prazo,
porque não cresce o nível de emprego quando os empresários não têm confiança em investir.
A crise está no Real em relação ao dólar, por
exemplo. Basta ler os jornais para ver o processo de
diminuição do valor do Real, que pode trazer um lado
positivo na dinâmica da produção industrial na concorrência, por exemplo, com a China; porém, trará, certamente, um aumento da taxa de inflação.
As causas da crise, Senador Presidente – e eu
peço mais dois minutos – está no descontrole dos gastos públicos, no uso pouco responsável de incentivos
ao consumo, sacrificando as contas públicas e desincentivando a poupança. É bom no imediato, sobretudo
para o consumidor, mas não é bom para o longo prazo,
sobretudo para a poupança.
A crise está em uma política industrial antiga, que
visa a competitividade como uma questão de redução
de custo, e não como fruto da inovação. O governo não
percebeu que é preciso inovar para reduzir custos e,
com isso, impedir que a demanda pressione os preços.
Procura-se muito saber a causa da inflação. Mas
é tão simples; é uma questão de Aritmética: com a demanda maior que a oferta, o preço sobe. O que precisamos saber é porque a demanda é maior do que a
oferta. Por um lado, pelos incentivos ao consumo, inclusive taxa de juros e prazos muito convenientes, que
endividam os indivíduos, mas aumentam o consumo,
e também por falta de poupança e de investimento.
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Está na perda de credibilidade dos agentes econômicos por todas essas razões. É aí que está a crise. Sobretudo, a crise está em não ver a crise e não
saber o que ela está causando, criando uma euforia,
que, por ser falsa, sem base, agrava a crise que se
nega à existência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite, Senador Cristovam?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Suplicy, com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A
ponderação de V. Exª é relevante, mas eu tenho a
impressão de que, quando o Ministro Guido Mantega
pergunta qual é a crise, é porque ele está levando em
consideração alguns elementos que são positivos, da...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –Tenho
a impressão de que ele se baseia em elementos positivos da economia brasileira. Poderíamos citar que
a taxa de desemprego é das menores desde que tem
sido medida a taxa de desemprego nas seis regiões
metropolitanas do País; que a taxa de crescimento,
ainda que aquém daquela que gostaria, é positiva e
ele tem a perspectiva de que poderá ser muito incrementada no próximo semestre e no ano que vem. Ele
tem confiança, também, de que a taxa de inflação,
que subiu ao teto de 6,5% da meta fixada – 4% –,
ainda é considerada dentro da meta do Banco Central. Acho que são importantes as reflexões de V. Exª.
A respeito do tema que V. Exª está colocando, sobre
o quanto deveria ser definido, seja o aumento da demanda, seja o aumento dos investimentos, eu queria
fazer uma recomendação. Hoje, o ex-Ministro Antonio
Delfim Netto escreve na Folha de S.Paulo um texto
denominado “Equilíbrio” – ainda há pouco eu comentava com o Senador Armando Monteiro, que também
chamou minha atenção para esse texto –, que trata o
assunto como um economista muito bem informado.
Ele sugere a leitura do artigo de Christopher Sims,
Prêmio Nobel de Economia...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –... na
American Economic Review recentemente. Acho que
também essa consideração feita pelo ex-Ministro Antonio Delfim Netto pode ser lida com proveito por todos
nós. Meus cumprimentos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, eu gostaria de ter mais tempo, porque
este assunto mereceria, sim – e não porque eu estou
falando –, o debate.
Eu queria responder ao Senador Suplicy, que colocou três pontos. O primeiro é o do desemprego. Eu
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próprio reconheci aqui que esse é um aspecto positivo
do esforço feito pelo Ministro Mantega. Mas, quando a
gente olha no presente, manteve-se o emprego; quando a gente olha a perspectiva, por conta da falta de
credibilidade, por conta do desequilíbrio das contas,
por conta de diversos fatores, não dá para comemorar
a estabilidade do nível de emprego.
No que se refere ao crescimento, não dá para
comemorar essas taxas de crescimento, mesmo que
sejam maiores do que em alguns países do mundo,
como Estados Unidos e países europeus. Não dá. Não
dá, pela dinâmica demográfica brasileira, que faz com
que a renda per capita fique pequena, e não dá, sobretudo, porque nós partimos de um patamar muito
baixo. Esses países...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
–... estão num patamar muito alto. O Japão se dá ao
luxo de ter crescimento zero há anos, e a qualidade
de vida do povo japonês não cai, diminui um pouco o
consumo.
E, finalmente, sobre a inflação. Eu quero dizer
aqui que é muito provável, Senador Aloysio, que nos
próximos meses realmente tenhamos um alívio da dívida, que tenhamos uma melhoria das contas. E aí é
que vem o meu medo porque, ao haver uma pequena
melhoria, é provável cair-se outra vez na euforia geral,
e a euforia é inimiga da economia estável. Como numa
casa também, ao ser muito eufórico com seu salário,
você tende a se desequilibrar rapidamente. Vai melhorar, a economia conjunturalmente não vai piorar nos
próximos meses, mas essa melhoria será negativa para
o médio e o longo prazo, se nós não percebermos que
ela é circunstancial, conjuntural. Ela não é estrutural e
ela não acena para o futuro. Essa é a crise.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Convido o Senador Alvaro Dias, para uma comunicação inadiável.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, realmente, o excelente
discurso do Senador Cristovam Buarque poderia ter
continuidade com outros itens que, certamente, dariam ainda mais substância à análise que faz da crise
negada pelo Ministro Mantega.
Eu poderia aduzir, como fez o meu Líder, Aloysio
Nunes Ferreira, que o patrimônio extraordinário dos
trabalhadores brasileiros, constituído pelo Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, vem sendo dilapidado
impunemente. É inacreditável que esse extraordinário
patrimônio seja dilapidado pelo Governo, de forma temerária e inconsequente, como vem ocorrendo. Inte-

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

grantes do próprio Conselho Curador do FGTS estão
temerosos diante da possibilidade de que o Governo
utilize ainda mais recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, para custear determinados programas sociais.
O Governo se acostumou a fazer cortesia com o
chapéu alheio. Faz cortesia com setores da economia
com o chapéu dos Municípios brasileiros, isentando
determinados tributos que compõem exatamente o
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
Faz cortesia com o chapéu dos brasileiros a outros
países, perdoando dívidas, como ainda recentemente
o fez aos países da África. Faz cortesia com o chapéu
dos trabalhadores, supostamente em benefício dos
próprios trabalhadores, quando executa o Programa
Minha Casa, Minha Vida basicamente com recursos
oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Agora um novo programa é lançado, e há esta
perspectiva de que recursos do Fundo de Garantia
também sejam utilizados.
O Programa Minha Casa, Minha Vida vem usando,
de forma crescente, os recursos do Fundo. A utilização
desses recursos direcionados à política habitacional
coloca em risco o patrimônio líquido do FGTS.
Em 2012, por exemplo, os subsídios destinados
ao Programa ultrapassaram a cifra de R$6,5 bilhões,
superando o lucro líquido do Fundo apurado em 2011,
de R$5,1 bilhões.
Nesse ritmo, a concessão de subsídios avançará
sobre o patrimônio líquido do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
A preocupação de que recursos sejam usados
cada vez mais, como vem ocorrendo, é fundada. Segundo dados do Conselho Curador, desde março de
2012 o Tesouro Nacional reteve em caixa cerca de
R$4 bilhões que deveriam ser repassados ao FGTS,
relativos a receitas arrecadadas com o adicional de
10% do fundo pagos por demissões sem justa causa.
O Governo não vem honrando a sua contrapartida
no Programa Minha Casa Minha Vida, ao não repassar
a parcela do orçamento da União para ajudar a cobrir
os subsídios feitos pelo FGTS.
Em 2012, de R$1,8 bilhão que o Tesouro deveria
transferir, nada foi pago. Nesse contexto, o Fundo cobriu toda a parte subsidiada do Programa que atende
famílias de baixa renda – cerca de R$6,5 bilhões. Este
ano, de R$1,8 bilhão, a União repassou até agora apenas R$500 milhões.
Um dos integrantes desse Conselho Curador do
Fundo, que não quis se identificar diz o seguinte: “O
Governo não está repassando ao FGTS as receitas
arrecadadas com o adicional de 10% nas demissões.
Ficou de pagar, mas não deu prazo. Além disso, não
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está complementando a sua parte na concessão de
subsídios no Minha Casa Minha Vida.
A dilapidação do Fundo de forma sorrateira é mais
um expediente da falta de transparência que caracteriza as ações do Governo Federal. O Governo opera na
clandestinidade. São empréstimos secretos a Angola
e Cuba; os gastos das viagens presidenciais serão sigilosos; o uso dos cartões corporativos é segredo de
Estado. Enfim, este Governo adora a clandestinidade,
Sr. Presidente.
Nós estamos trazendo à tribuna, hoje, esta denúncia da maior seriedade. É preciso impedir que este
patrimônio dos trabalhadores seja dilapidado pelo Governo de forma irremediável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Voltando à lista de oradores, convido a Senadora
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, eu tenho ouvido com certa freqüência – e uma frequência inquietante – algumas vozes
se erguerem contra o marco regulatório de exploração do petróleo, em virtude da substituição do regime
de concessão pelo regime de partilha na produção.
Em relação a isso, nós já aprovamos, na Comissão
de Assuntos Econômicos da Casa e na Comissão de
infraestrutura, a realização de uma audiência pública
para debater este novo leilão de petróleo, primeiro do
pré-sal, que, segundo a ANP, acontecerá no mês de
outubro ainda deste ano de 2013, e que será o primeiro
sob o novo regime de partilha.
Entendo que esse debate é fundamental no Brasil
inteiro e, principalmente, aqui no Parlamento, porque,
afinal de contas, discutir a exploração de petróleo pré-sal no Brasil, hoje, é discutir o próprio desenvolvimento
nacional. Em torno desse debate, não apenas o modelo
de exploração, mas também a destinação dos recursos, que será, sem dúvida nenhuma, outro tema que
mobilizará não só os pronunciamentos nesta Casa,
mas também as opiniões através do voto.
Há a intenção do Governo Federal de que a
totalidade dos recursos do fundo do pré-sal seja direcionada na aplicação da educação, com o que eu
concordo plenamente. Acho que o Brasil, que é uma
das maiores nações do mundo, uma das maiores economias, um território que tem dimensões continentais,
com uma riqueza natural extraordinária, precisa, sem
dúvida nenhuma, dar um salto qualitativo, e esse salto nós conseguiremos através de uma ampliação da
aplicação dos recursos na educação.
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O Senador Cristovam tem sido um Senador a
falar com total frequência aqui, neste plenário, da
necessidade de reforçarmos os recursos para a educação. Então, Senador, hoje eu estou aqui para falar
de petróleo, mas falar basicamente sobre o modelo
exploratório, porque, repito, tem sido muito frequente
a voz daqueles que se mostram contrários ao novo
regime estabelecido, não mais de concessão, mas o
de partilha para o pré-sal.
Sr. Presidente, na verdade quem se manifesta
contra o regime de partilha, no fundo – e falo isso com
muita tranquilidade –, defende a privatização total da
exploração do petróleo em nosso País.
E defender a privatização da exploração significa defender a maior parte dos recursos para o bolso
dos donos das grandes empresas exploradoras de
petróleo, enquanto a defesa do regime de partilha é a
defesa de que a maior parte dos recursos de petróleo,
Senadora Lídice, seja direcionada para o setor público. E aí, sim, o setor público fazer o bom uso desses
recursos para aplicar naquilo de que precisa. E eu falo
aqui de educação.
Mas a lógica da opção pelo regime de partilha é
elementar. O modelo de concessão foi adotado em um
cenário em que o País era importador de petróleo e tinha reduzida capacidade de investimento. Além disso,
e não menos importante, o risco exploratório no Brasil
naquela época era considerado alto.
No atual contexto, a partir de uma nova conjuntura econômica e das grandes descobertas do pré-sal,
a situação se inverteu.
O Brasil se tornou autossuficiente em petróleo e
a Petrobras possui elevada capacidade de captação de
recursos. A taxa de sucesso verificada na perfuração
de poços na área do pré-sal é de 87%. Logo, o risco
exploratório, como eu disse, é extremamente baixo.
Nessas condições, o regime de partilha de produção é muito mais vantajoso do que o regime de concessão. Muito mais vantajoso para quem? Muito mais
vantajoso, Presidente Paim, para o Brasil, muito mais
vantajoso para o povo brasileiro.
Em primeiro lugar, a receita do Governo no regime de partilha será claramente superior à do regime
de concessão. Algumas simulações apontam que a
participação governamental pode crescer dos 55%
registrados no modelo atual para 74% no novo regime.
Dessa forma, o Brasil alcançaria um patamar
de arrecadação semelhante ao dos países grandes
produtores de petróleo, nos quais a participação do
Estado é superior muitas vezes a 70%.
Há, entretanto, razões ainda mais agudas que
justificam a adoção do novo modelo. A questão de
fundo está atrelada ao fato de que, tendo em vista a
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quantidade de reservas já projetadas, a produção de
petróleo assumiu um papel ainda mais estratégico nos
destinos do País e no exercício da soberania nacional.
Não me refiro à garantia da soberania nacional
apenas no plano das posições ideológicas, mas na efetiva necessidade de o Estado administrar, no interesse
do povo brasileiro, uma riqueza natural de tamanha
importância econômica e estratégica.
O fato de o Estado, no regime de partilha, ser o
dono do petróleo faz toda a diferença. Nesse modelo, o
Estado terá ampliada sua capacidade de planejamento, podendo ajustar o ritmo da produção e exportação
de petróleo aos interesses da Nação, como também
formular uma política industrial voltada para o setor
petrolífero.
Não podemos nos esquecer de que a tal “maldição
do petróleo” – entre aspas – ou “doença holandesa” –
também entre aspas – ocorreu justamente em países
que descuidaram de sua política industrial, ante a fartura proveniente das fontes extraordinárias de divisas
abastecidas pela exploração dos recursos naturais.
Embora a complexidade do setor produtivo brasileiro, alicerçada na diversidade de seu parque industrial, possa servir de escudo contra os sintomas
de desindustrialização experimentados pelos países
que enfrentaram a “maldição do petróleo”, o fato é que
precisamos dar máximo proveito aos recursos advindos
da exploração do pré-sal para desenvolver indústrias
de apoio e correlatas ao setor petrolífero.
O Brasil poderá retomar o investimento em refino
e petroquímica, agregando valor ao petróleo bruto, com
vistas à exportação de produtos de maior qualidade e
preço, com reflexos diretos na geração de empregos.
Nessa linha, é crucial que o ritmo de exploração
e venda de petróleo não se dê de acordo com a expectativa de realização imediata de lucros das empresas, mas segundo o que for mais conveniente para a
economia do País como um todo, considerando um
cenário mais em longo prazo.
Por se tratar de um mercado bastante volátil, a
decisão de quando e quanto vender torna-se essencial.
Além disso, haverá momentos em que a conjuntura interna ou externa indique a conveniência de preservar
reservas para o futuro.
Outra crítica que é feita ao novo marco regulatório e que merece ser rechaçada por nós diz respeito à
exigência de índice mínimo de conteúdo nacional nos
leilões. Essa é outra crítica que vem da oposição, de
vozes da oposição, e não necessariamente a oposição
como representante do interesse da Nação, porque
neste caso não representa os interesses da Nação.
Não representa os interesses do povo, mas sim os
interesses dos segmentos privados que atuam nesse
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setor. Então, quando criticam a exigência dos índices
mínimos de conteúdo nacional de leilões o que fazem
é exatamente isto, fazer com que se veja o lucro imediato, e não a possibilidade de um desenvolvimento
mais estruturado do Brasil nesse setor.
Essa exigência não é apenas uma invenção, e
não se trata de uma invenção tupiniquim. Países como
a Noruega e a Inglaterra, por exemplo, usaram o petróleo para fortalecer a sua indústria, a indústria local.
Como disse o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho:
“Seria falta de inteligência não ter incentivos no Brasil
para desenvolver a cadeia de óleo e gás”.
Portanto, aqueles que afirmam que a exigência
de conteúdo nacional atrasará o projeto de exploração
do pré-sal se esquecem de que o Governo brasileiro
detém a faculdade de regular o mercado, podendo
fixar o ponto de equilíbrio entre a velocidade que se
quer dar à produção do pré-sal e o desenvolvimento
da indústria local.
A política de conteúdo nacional, aliás, já provou
sua eficácia, pois foi responsável (...)
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – (...) pelo ressurgimento, logo após o período
da estagnação da indústria naval brasileira.
Com efeito, na última década, graças ao incremento das atividades petrolíferas em águas profundas,
que se refletiu no aumento da demanda pela produção
de embarcações, o setor naval brasileiro se expandiu
e modernizou sua capacidade produtiva.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu estou convencida de que a opção do Brasil pelo regime de partilha de produção de
petróleo, que foi aprovada nesta Casa, foi aprovada
na Câmara dos Deputados – daqui, eu e a Senadora
Lídice éramos Deputadas Federais e, com muito orgulho, nós votamos nessa matéria, entendendo essa
como uma das principais leis aprovadas no País, nos
últimos tempos – que esse novo regime de exploração
de petróleo (...)
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu concluo nesse exato minuto, Sr. Presidente.
Estou convencida de que a opção pelo regime
da partilha, em substituição ao regime de concessão,
é o que melhor, repito, atende o interesse nacional,
em benefício das cidadãs e dos cidadãos brasileiros.
Portanto, penso que a continuidade dos debates, nesta Casa, acerca desse importante evento que
ocorrerá no Brasil, em outubro, que será o leilão do
petróleo do pré-sal, dentro do regime de partilha, com
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a Petrobras sendo operadora em todos os campos licitados, é muito importante e está na Ordem do Dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa, que
falou como oradora inscrita.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PV, o Senador Paulo Davim. Em seguida, o
Senador Humberto Costa.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, na semana passada,
eu, juntamente com alguns companheiros Senadores
e alguns Deputados, nos fizemos presentes (...)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Davim, eu sei que é indelicado, mas eu
sei, também, que é do interesse de V. Exª.
Estamos aqui com uma criançada bonita nos visitando, e eu queria dar boas-vindas aos alunos do Ensino Fundamental do Instituto Divino Coração de Jesus.
Sejam bem-vindos ao Senado!
Sei que V. Exª, como médico, também, certamente, concorda com este registro.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Claro,
sem dúvida. Sejam bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Todos que nos visitam, sejam bem-vindos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obrigado, Senador.
Como eu ia dizendo, alguns Senadores e alguns
Deputados nos fizemos presentes na 7ª Reunião do
Parlatino, que aconteceu na semana passada, em
Havana, Cuba. Em particular, eu participei da comissão que discutiu saúde nos países da América Latina.
Outros temas também foram abordados, como
a violência, o tráfico, enfim, vários outros temas, mas
eu me ative e participei dos debates da Comissão de
Saúde do Parlatino.
Estavam presentes nesse encontro Parlamentares do Equador, do Peru, da Argentina, do Uruguai,
da Venezuela, da Bolívia, de San Martin, de Aruba, do
Chile, de Cuba, de El Salvador, do México, do Brasil,
da República Dominicana e de Curaçau, e o debate
predominante na Comissão de Saúde do Parlatino foi
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a promoção de saúde, a preocupação de todos os Parlamentares integrantes do Parlatino com as políticas
estabelecidas nos países das Américas na promoção
de saúde.
Quais as políticas para o combate ao tabagismo?
Quais as políticas estabelecidas pelos governos para
incentivar o enfrentamento à obesidade, ao sedentarismo? E as políticas voltadas para os hipertensos, para
os diabéticos? De forma que fossem oferecidas políticas para diminuir os malefícios, as sequelas dessas
patologias e, consequentemente, se atingir o objetivo
de todos os governos, que é a verdadeira promoção
da saúde.
Mas a preocupação também passou pela forma
de financiamento dos sistemas de saúde dos países.
Eu confesso que fiquei extremamente constrangido quando países como Equador, que destina 3,5% do
PIB para a saúde, Uruguai, 10% do seu PIB é destinado
para a saúde, o México, 6,2% para a saúde, Cuba, 15%
do PIB para a saúde, e o Brasil, infelizmente, destina
3,7% dos recursos públicos para a saúde.
Fica difícil a gente construir um sistema de saúde
capaz de atender as demandas da sociedade se esse
sistema não é aquinhoado com recursos necessários
para financiar uma saúde nos moldes oferecidos pelo
Brasil, que é um sistema de saúde universal.
E muitos países estabeleceram, como, por exemplo, o Equador, o parlamento de muitos países estabeleceu uma destinação gradual, ano a ano, para a saúde.
Então eu vejo que o Brasil, sobretudo esta Casa,
este Parlamento – temos inclusive uma comissão que
está discutindo, debatendo o financiamento da saúde,
sob a presidência do Senador Vital do Rêgo e com a
relatoria do Senador Humberto Costa – enquanto não
resolvermos, juntamente com o Governo, o Ministério
da Saúde, a área econômica, essa questão do financiamento da saúde, nós, infelizmente, não vamos colher
os resultados desejados do ponto de vista de indicadores de saúde pública, a exemplo de outros países.
Não adianta tergiversar, não adiante transferir
responsabilidade, não adianta tentar inovar por outros
caminhos que não são caminhos comprovadamente
importantes e responsáveis por uma saúde digna. Nós
precisamos fazer o dever de casa, a exemplo do que
estão fazendo países vizinhos nossos. Os governos
elegeram a saúde como prioridade e por isso mesmo
estão se comprometendo a aumentar os recursos destinados à saúde ano a ano. No Equador, por exemplo,
estabeleceu-se em 0,5% do PIB o crescimento anual
para a saúde. Portanto, Sr. Presidente, fiquei, confesso, constrangido em saber que o Brasil, que é uma
economia pujante, investe muito menos do seu PIB na
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saúde do que muitos países menores e que não têm
a pujança econômica do Brasil.
Mas, no final desse encontro, foram votadas e
aprovadas duas resoluções: a primeira, recomendando
aos países membros o desenvolvimento de políticas,
programas e atividades de promoção de saúde, levando em consideração as conclusões das sete conferências internacionais sobre promoção de saúde, levadas
a cabo pela Organização Mundial de Saúde, desde
1986; e a segunda recomenda...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... que as
políticas, programas e atividades mencionadas tenham
especial atenção na sua formulação, dando prioridade
às condições estabelecidas na Assembleia Mundial de
Saúde, como, por exemplo, promover a responsabilidade social em matéria de saúde, ampliar a capacidade
das comunidades e o empoderamento dos indivíduos,
ampliar e consolidar a formação de aliança em prol da
saúde, aumentar o investimento no desenvolvimento
da saúde e assegurar a infraestrutura necessária para
a promoção da saúde.
Portanto, essas resoluções foram discutidas, durante três dias, pelo Parlamento Latino-Americano, na
Comissão de Saúde, e aprovadas, por unanimidade,
como resolução orientativa para os países membros
do Parlatino na questão de saúde.
Fica aqui este registro, dizendo que foi extremamente proveitoso o debate, a troca de experiências, o
conhecimento de como os países da América Latina,
os países vizinhos ao nosso, estão tentando melhorar
os seus sistemas de saúde, estão tentando acertar,
estão se esforçando, em todos os aspectos, sobretudo
no aspecto econômico, para oferecer para o seu povo,
a sua gente, uma saúde mais digna.
Sobra, então, para nós do Brasil a hercúlea responsabilidade de conseguir os recursos públicos necessários para darmos o financiamento justo e adequado
à saúde pública do Brasil, sob pena de nunca termos
o sistema tão sonhado, o Sistema Único de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Davim, e
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Humberto Costa. Em seguida, faremos a Ordem do Dia,
conforme a solicitação das Lideranças.
Senador Humberto Costa, como orador inscrito,
antes, ainda, da Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho,
hoje, à tribuna desta Casa, para registrar outra ação
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extremamente importante do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff. Hoje, pela manhã – lamentavelmente,
não tive oportunidade de lá estar –, a Presidenta Dilma lançou mais um programa, Programa Minha Casa
Melhor. Por intermédio desse programa, os beneficiários do Programa Minha, Casa Minha Vida passam a
ter a oportunidade de não somente terem a sua casa,
mas de, também, mobiliarem e equiparem essa casa;
garantindo, assim, uma condição de vida muito melhor.
Hoje foram anunciados R$18,7 bilhões em créditos para que as famílias beneficiárias do Minha Casa,
Minha Vida possam dispor de um financiamento de
até R$5 mil, para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, a serem pagos em 48 meses a um juro de
5% ao ano, com o detalhe, ainda, de que aqueles que
fizerem o pagamento em dia poderão ter descontos de
5%, no valor total, anuais. Portanto, é mais uma ação
importante do Governo Federal dirigida àqueles que
mais precisam.
O Programa Minha Casa, Minha Vida, pela primeira vez, deu ao País uma política habitacional para
enfrentarmos o elevado déficit habitacional do nosso
País. Tem propiciado a milhões de famílias, pela primeira vez, a possibilidade de adquirir a casa própria,
uma casa construída, em condições de prover dignidade e melhor condição de vida aos seus moradores.
Então, quero, aqui, parabenizar a Presidenta Dilma, o seu Governo, por mais essa ação relevante para
a população do nosso País, especialmente aquela população mais carente, que conseguiu, ao longo desses
últimos anos, seja pelo emprego, seja pela melhoria
da renda, seja pelos programas sociais do Governo,
ou pela soma disso tudo, ascender socialmente e viver
hoje numa condição melhor.
Quero também aqui registrar a fala da Presidenta
Dilma hoje nesse evento do lançamento Minha Casa
Melhor. Sem dúvida, no momento adequado e de forma apropriada, a Presidenta da República procurou
responder àqueles que hoje formam um verdadeiro
conjunto de pessoas, de instituições, de órgãos que
procuram vaticinar para o Brasil uma situação de crise
incontrolável e uma incapacidade do Governo de lidar
com essa crise. A Presidenta Dilma foi extremamente direta quando disse que aqueles que pretendem
chamar a volta da inflação, divulgar que a inflação vai
se tornar descontrolada, na verdade, estão agindo de
forma leviana, do ponto de vista político. Não há hoje,
disse ela muito bem, qualquer evidência de que a inflação no Brasil não esteja sob controle. Não há qualquer
evidência de que nós vamos retornar aos tempos de
carestia em que vivemos lá atrás e que o nosso Governo conseguiu superar, ao longo dos primeiros anos
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do governo Lula, não sem reconhecer que o governo
anterior teve também essa preocupação.
Por outro lado, a Presidenta deixou absolutamente claro que, da parte do seu Governo, da parte
do nosso Governo, em nenhum momento nós seremos
lenientes com o crescimento da inflação, em nenhum
momento seremos omissos em relação a essa possibilidade e em nenhum momento também deixaremos
de dizer ao Brasil que o que se quer, neste instante,
é criar um clima artificial de crise, de descontrole, de
volta da inflação.
O que é absolutamente gritante, há pouco tempo, há bem pouco tempo, quando a safra do tomate,
por exemplo, quebrou, capas de revistas semanais,
discursos nesta Casa, opiniões de economistas eram
de que nós tínhamos perdido o controle da inflação, e
alguns chegaram até a dizer que a Presidenta Dilma
havia pisado no tomate.
E agora? O tomate caiu de preço, voltou à sua
condição normal, e esses videntes da catástrofe aqui
não vieram para dizer que estavam errados. Assim é
com relação à inflação.
É óbvio, caros Senadores, caras Senadoras, que
um tema sensível como o tema da inflação é absolutamente permeável a essas visões catastróficas.
Quem olha a pesquisa Datafolha, que foi ontem
aqui tão comentada, observa que aquela eventual
perda de apoio ou de aprovação do Governo Dilma
Rousseff se deve a duas sensações: à sensação de
que nós vamos ter inflação e à sensação de que vai
haver desemprego.
Como vai haver desemprego se o Brasil é um
dos poucos países neste mundo – diante da crise internacional que estamos vivendo já há algum tempo
– que tem conseguido fazer crescer mensalmente a
quantidade de empregos formais na nossa sociedade, que tem ampliado a renda da população, que tem
conseguido fazer com que o pequeno empreendedor
possa ter os instrumentos não só para sobreviver, mas
para ampliar o seu trabalho.
Portanto, essa visão catastrófica, essa previsão
maldosa de que o Brasil vive hoje uma situação de
pré-falta de condição de controlar a inflação será mais
uma dessas previsões que não vão se concretizar, e
aqui não estarão aqueles que fizeram essas previsões
para reconhecer o erro da sua avaliação.
E a Presidenta foi muito feliz em lembrar outras
situações em que a oposição e a grande mídia vaticinaram para o País catástrofes que, depois, não se
concretizaram. Depois, a oposição não teve a grandeza
de também ocupar os espaços da mídia para dizer à
população que cometeu um erro.
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Eu vou listar alguns deles aqui. A própria Presidenta Dilma lembrou que, no início deste ano, aqueles
profetas do caos ocuparam os espaços na sociedade
para dizer que nós iríamos ter um apagão, um grande
apagão, e muito em breve. Passaram-se mais de seis
meses e, até agora, essa previsão não se concretizou.
Ao contrário, com as medidas que foram tomadas pelo
Governo, inclusive as mudanças no funcionamento...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
e na tributação das empresas responsáveis pela geração, pela transmissão, pela distribuição de energia, nós
tivemos um incremento da oferta de energia tanto para
os consumidores individuais, como para as empresas.
Quem não se lembra aqui desses mesmos videntes dizendo que o PAC era algo que não iria se
concretizar? “Nós vamos chegar na Copa do Mundo
e a infraestrutura aeroportuária do Brasil vai estar
absolutamente em colapso.” Não precisa ir atrás dos
números do Governo Federal. Os Parlamentares que
aqui viajam semanalmente têm a oportunidade de testemunhar as obras que estão acontecendo nos maiores aeroportos do País e a velocidade com que essas
obras têm sido realizadas.
Dizia-se que o Brasil não estaria apto a receber
a realização da Copa do Mundo, porque não seríamos capazes de viabilizar as obras nas cidades para
adequá-las à vinda de turistas, à necessidade de um
fluxo mais rápido de veículos, e o que cada um pode
ver em cada cidade do Brasil que vai sediar a Copa do
Mundo são obras e mais obras que vêm avançando e
estarão todas elas prontas para a realização da Copa.
Assim foi também com os estádios. Os estádios,
que agora vão ser espaços onde a Copa das Confederações vai se realizar, foram vistos aqui, e pela oposição e a mídia, como obras que não iriam acontecer,
e, mais uma vez, esse vaticínio não se concretizou.
As obras da transposição do Rio São Francisco
ainda hoje – ainda hoje –, apesar de muitos...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...terem já comparecido, vistoriado a obra do São Francisco, eu tive, lamentavelmente, oportunidade de ver
um programa de um dos partidos de oposição onde
se pegava um trecho minúsculo da transposição para
dizer que era uma deterioração absoluta, que todas
as obras estavam paradas, sendo que houve presença de representantes da oposição na Comissão Especial que tem feito a fiscalização das obras do São
Francisco. O que nós temos observado é que essas
obras avançaram, e nós vamos ter, ao final do mês
de julho, em todos os lotes da obra de transposição
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do São Francisco, os operários trabalhando e essas
obras andando a pleno vapor.
Pois bem, Sr. Presidente, é importante, então, registrar hoje este momento, quando se torna concreto
mais um dos grandes compromissos deste Governo
que foi o de ampliar a política educacional, de dar mais
condições para que o povo pobre deste País possa
efetivamente viver em melhores condições. Ao mesmo
tempo, vamos aproveitar este momento para combater – nós precisamos combater – aqueles que querem
produzir, no Brasil, terrorismo econômico, terrorismo
político para tentar desgastar um governo que não só
tem conseguido fazer o País navegar por esses mares revoltos da crise internacional, como também tem
feito o Brasil crescer, desenvolver-se, gerar emprego
e melhorar a vida do nosso povo.
Na verdade, esses vaticínios terroristas...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...não vão abalar a população brasileira, porque, se
olhar para o jornal, ela vai ver a catástrofe iminente,
mas, se olhar para a vida, ela vai ver que tem a sua
casa; ela vai ver que tem o seu emprego; ela vai ver
que seus filhos estão na escola, quando não, muitas
vezes, na universidade; ela vai ver que pôde adquirir
um automóvel; ela vai ver que pôde cultivar esperança no seu futuro.
Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, era
este o sentido do meu pronunciamento: manifestar
aqui minha confiança absoluta e total nos rumos que
o País está seguindo e, acima de tudo, dizer do nosso
compromisso, nós do PT, com o sucesso do Governo
da Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento o Senador Humberto Costa
pelo depoimento.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Nós iniciamos, agora, a Ordem do Dia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Apenas peço minha inscrição, pela Liderança do
PP, após a Ordem do Dia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senadora Ana Amélia, está inscrita.
Vejo, agora, os cumprimentos efusivos dos Líderes da oposição ao Senador Humberto Costa, que
acaba de descer da tribuna.
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Ordem do dia, item 1.
Há uma medida provisória trancando a pauta,
que, por acordo, passa a ser apreciada.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 606, de 2013.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 13, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito
à Exportação nas operações relativas a exportações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de
junho de 2007, para dispor sobre o cômputo
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB das
matrículas em pré-escolas conveniadas com
o poder público, 12.715, de 17 de setembro de
2012, para estender a data-limite para adesão
ao Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga para Implementação
de Redes de Telecomunicações – REPNBL-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e
12.513, de 26 de outubro de 2011 (proveniente
da Medida Provisória nº 606, de 2013).
Parecer sob nº 18, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador José Pimentel (PT-CE) e
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo (PT-PA);
favorável à Medida Provisória e às Emendas
nºs 33 e 37, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2013, que oferece; e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25
a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das
demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à medida provisória 53 emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado na Câmara dos
Deputados no dia 04 de junho, na forma do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2013, apresentado pela
Comissão Mista, com a aprovação das Emendas nºs
45 e 51, destacadas.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por
igual período pelo Ato nº 21, de 2013, do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, e se esgota no dia
18 de junho.
O Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2013,
foi lido no Senado Federal no dia 5 de junho.
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Prestados esses esclarecimentos – peço a atenção de todas as Senadoras e de todos os Senadores
–, passamos à apreciação da matéria.
Não sei se o Relator, José Pimentel, tem interesse em fazer uso da palavra. (Pausa.)
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
Como não há oradores inscritos, as Srªs e os Srs.
Senadores que aprovam os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
A Senadora Lúcia Vânia, salvo engano, tinha
pedido a palavra para discutir a matéria. Não sei se...
Aguardamos.
V. Exª tem a palavra, Senadora Lúcia Vânia, como
oradora inscrita, para discutir a matéria.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de Conversão
nº 13, de 2013, oriundo da Medida Provisória 606, de
2013, que no momento analisamos, dispõe sobre assuntos no âmbito da educação, assegura subvenção
econômica a projetos de infraestrutura logística, além
de estender o Seguro de Crédito à exportação no setor aeronáutico.
Diante deste emaranhado de temas, vou me ater
à análise da parte do projeto que dispõe sobre alterações na área educacional. De acordo com o PLV, as
instituições privadas de ensino superior ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio
nas formas e modalidades definidas em regulamento,
resguardada a competência de avaliação e supervisão pela União.
O artigo de que trata este assunto se aplica exclusivamente às instituições habilitadas a participar do
Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego.
Como destaquei no artigo intitulado “Dois Brasis”, publicado ontem no portal do PSDB, um aluno
médio, de 15 anos de idade, nos países que valorizam
a educação, está três séries à frente dos nossos, enquanto que metade dos brasileiros nessa faixa etária
nem entende o que lê.
Quero dizer com isso que vivemos em dois brasis que se contradizem e quase nunca se encontram:
o Brasil das escolas particulares e o Brasil das escolas públicas.
Lamentavelmente, a nossa educação pública é
uma das piores do mundo; o nosso mercado de trabalho carece de profissionais capacitados. Logo, não
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posso deixar de frisar o caráter meritório da proposta
que visa assegurar capacitação aos jovens brasileiros.
Outra questão importante na área educacional:
o PLV altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
que regulamenta o Fundeb – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação –, quando suprime do
texto a expressão “até a data de publicação desta Lei.”
Com isso, a proposta permite contabilizar no
Fundeb, até 31 de dezembro de 2016, as matrículas
de crianças de quatro a cinco anos em pré-escolas
comunitárias, confessionais e filantrópicas, sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público, apuradas
a cada ano pelo censo escolar.
Entendo que a proposição ajuda a estimular o
crescimento da rede conveniada, ao permitir a atualização anual do cômputo de matrícula, com o intuito de
recebimento de recursos do Fundo pelos Municípios.
Torço para que, por meio desta matéria, o Brasil
possa ter condições para que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas aos seis anos de idade.
Consequentemente, diminuiríamos a desigualdade
educacional entre as regiões brasileiras.
Por fim, o meu voto é pela aprovação da matéria.
No entanto, quero deixar claro que, embora reconheça
a relevância dos assuntos que ora analisamos, matérias como esta exigem que sejam encaminhadas por
meio de Projeto de Lei. Portanto, quero manifestar a
minha indignação com a maneira de agir do Governo,
que não cansa de abusar do envio de medidas provisórias para o Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Para discutir a matéria, com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, nada em relação aos aspectos de
relevância e urgência, tanto que manifestamos nossa
posição favorável. Quero apresentar minha preocupação sobre três dispositivos que me impedem o voto
favorável nessa Medida Provisória.
No art. 1º da Medida Provisória, é ampliada a
utilização do seguro de crédito à exportação, para assegurar operações de financiamento a exportações de
aviões para empresas de leasing.
Esse seguro tem a finalidade de garantir operações de crédito à exportação contra os riscos comerciais e políticos extraordinários que possam afetar a
produção de bens e a prestação de serviços destinados à exportação brasileira.
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Seria, por excelência, Sr. Presidente, uma medida positiva, porque contribuiria para a resolução do
gravíssimo problema da balança comercial brasileira.
Mas, em vez de claramente concedermos um benefício
a uma empresa privada, parece-me que seria uma medida mais acertada por parte do Governo a alteração...
E divirjo da opinião de que tem de ter o Banco
Central autonomia para definir. Essa decisão é do Estado brasileiro; essa decisão é de política econômica
do Estado brasileiro.
Uma medida melhor e mais eficiente em relação
à balança comercial seria reduzirmos ou inibirmos o
retorno dessa espiral dos juros da economia brasileira, que é prejudicial ao povo brasileiro, porque amplia
o endividamento daqueles que já estão incorridos no
cheque especial, ou seja, amplia o endividamento do
povo brasileiro, e porque a redução da taxa de juros
resolve o problema do déficit da balança comercial.
Não me parece, com o benefício da empresa
privada, com os benefícios das empresas definidas
aleatoriamente, que encontraremos solução para os
problemas de déficit da nossa balança comercial.
O art. 2º da Medida Provisória, Sr. Presidente,
prevê a ampliação de recursos do Fundeb para escolas declaradas filantrópicas, sem fins lucrativos. Ora,
Sr. Presidente, parece-me que temos de avançar no
financiamento da educação pública – no financiamento
da educação pública gratuita e de qualidade.
Agora, recentemente, nós aprovamos uma medida, dizendo que uma das metas do País é a ampliação
de vagas gratuitas e não de vagas públicas.
Esse caminho de continuar a investir na educação
filantrópica, de avançar, de continuar com o financiamento de vagas gratuitas acaba sendo um caminho
para desviar o que deve ser, de fato, o objetivo do
Estado brasileiro, que é o investimento exclusivo na
educação pública. Em vez de ampliarmos os recursos
do Fundeb em educação filantrópica, nós deveríamos
ampliar os recursos do Fundeb em educação pública,
na ampliação de vagas na educação pública, federalizando o ensino básico.
Ontem, quero inclusive aqui anunciar, na Câmara,
fizemos, por iniciativa do Senador Cristovam Buarque,
o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Federalização da Educação Básica.
Parece-me que o caminho para a educação brasileira não é transferirmos recursos para escolas privadas ou até mesmo com a denominação, abre aspas, de
“filantrópicas”. O caminho para a educação brasileira
é federalizar o ensino básico, constituir instituições de
ensino básico, sustentadas e financiadas pela União,
modelo, iniciativa de Brizola, quando governou o Estado do Rio de Janeiro; criar instituições, com aporte
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da União, que ofereçam vagas na educação pública
de qualidade, e não o desvio de recursos para a iniciativa privada ou o desvio de recursos para escolas
ditas filantrópicas.
Estou convicto de que esse não é o melhor caminho, inclusive para atender a metas propostas no
Plano Nacional de Educação, que está sendo debatido
aqui no Congresso Nacional, e em relação à máxima
de que o Estado brasileiro não pode investir menos
de 10% do seu Produto Interno Bruto na educação.
O art. 3º, Sr. Presidente, prorroga por mais um
ano o prazo para empresas apresentarem projetos no
âmbito do Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implementação de
Redes de Telecomunicações. É uma medida que consiste basicamente na isenção do PIS, do Cofins e do
IPI. Para quem? Para as grandes empresas de telecomunicações do Brasil: para a Vivo, para a Claro, para
a Oi. Essas mesmas que estão sendo responsáveis
pela péssima qualidade dos serviços que nos prestam.
Há um caso – os colegas Senadores de Roraima podem detalhar – que mostra o fracasso que foi
a tentativa de se fazer parceria com uma dessas empresas, para financiar a Internet de banda larga no
Estado de Roraima.
Ora, essas empresas não estão prestando um
serviço adequado à sociedade brasileira. Prestam
serviços de péssima qualidade de telefonia e de banda larga à sociedade brasileira, e nós vamos ampliar
o déficit, Senador Mozarildo, da Seguridade Social,
reduzindo PIS e Cofins dessas empresas de telecomunicações – da OI, da Vivo – que têm prestado para
nós serviços de péssima qualidade, seja na telefonia,
seja na banda larga.
Em nome de quê, a essa altura, conceder benefícios do contribuinte brasileiro, benefícios do Estado
brasileiro, recursos que deveriam ser investidos, recursos da Seguridade Social, para beneficiar essas empresas? Em nome de quê? Qual a razão prática para
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isso? Daqui a pouco vem o discurso, a argumentação:
“Temos que ter uma nova reforma da Previdência. Quem
sabe, ampliando o limite de aposentadoria?” “Mas, por
quê?” “Porque a Previdência e a Seguridade Social são
deficitárias.” E por que se tornam deficitárias? Porque a
gente fica concedendo isenção de PIS e de Cofins para
empresas que estão prestando um péssimo serviço à
sociedade brasileira, ao povo brasileiro, ao Brasil. Isso
não se justifica. Não tem razoabilidade.
São por essas razões, Sr. Presidente, que o nosso
voto será contrário a essa medida provisória.
Eu sou a favor do investimento do Estado brasileiro, do papel que o Estado tem que cumprir em garantir
o bem-estar social. A não ser que me apresentem, com
razoabilidade suficiente, justificativa; o porquê de nós
termos que conceder isenções para as empresas de
telefonia ampliarem programas de banda larga, que
não estão fazendo no Brasil, que não estão cumprindo. Estão prestando serviços de péssima qualidade
ao povo brasileiro.
Eu não vejo razões para votar favoravelmente a
esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrada...
Se ninguém mais quer fazer uso da palavra, encerrada a discussão.
Vamos à votação.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Randolfe Rodrigues.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há ainda sobre a mesa o Item 11.
Consulto se há entendimento. É o requerimento
da Senadora Lídice, que, com base no art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a retirada
do Requerimento nº 462.
V. Exª requer a retirada do Requerimento nº 462,
que propõe a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 401 e 129 sobre direitos autorais.
V. Exª está retirando o requerimento, a partir de
um entendimento para que a matéria possa tramitar
normalmente nas diferentes comissões.
Então, vamos à apreciação do Item 11:
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
462, de 2013, da Senadora Lídice da Mata,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 401, de 2011; e 129, de
2012, por regularem matéria correlata (direitos autorais).
Em apreciação o requerimento de autoria da Senadora Lídice da Mata, que retira o Requerimento nº
462 e faz com que as matérias possam ter tramitação
normal nas comissões.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 614, DE 2013
Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a retirada do Requerimento
nº 462, de 2013, de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Em votação o Requerimento nº 614.
Em votação o requerimento de retirada da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O Projeto de Lei do Senado nº 401, de 2011,
retorna ao exame da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte e segue, posteriormente, à Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa.
O Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012,
retorna ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e segue, posteriormente, à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu consulto: se não há entendimento para outra matéria, vamos encerrar a Ordem do Dia. (Pausa.)
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
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.
5
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.
6
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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7
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.
8
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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
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Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
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o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 615, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
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dos Avisos do Senado Federal 85, de 2012 e 25 de
2013, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senador Blairo Maggi.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado
à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 617, DE 2013
Requeiro, nos termos do Art. 218 e 221 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em Ata do Voto de
Pesar pelo falecimento do ex-prefeito da cidade de Lucena,
Eugênio de Sousa Falcão, bem como a apresentação de
condolências à família. Lando Falcão, como era conhecido,
faleceu na madrugada de hoje, quarta-feira (12).
De família tradicional do litoral norte, Eugênio de
Carvalho Falcão, era casado com Hermelinda Lisboa
de Carvalho Facão e iria complementar 51 anos. Estava
internado desde a última segunda-feira, 03 de junho,
na UTI do Hospital da Unimed, em João Pessoa. Lando Facão havia sofrido um AVC de Tronco Cerebral e
há alguns dias lutava pela recuperação, mas acabou
não resistindo. Lando era empresário e foi prefeito de
Lucena entre 1993 e 1996.
Sala das Sessões, em 12 de junho de 2013. –
Senador Cícero Lucena, (PSDB/PB)
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2013
Requeremos, nos termos do art. 218, seja inserido
em ata voto de pesar pelo falecimento do intelectual e
historiador JACOB GORENDER e, nos termos do art.
221, I, a apresentação de condolências a sua família.
Justificação
A esquerda política brasileira jaz em luto com a
perda de Jacob Gorender, um dos seus mais reputados
intelectuais militantes, aos 90 anos de vida, ocorrido
no dia de ontem, 11 de junho.
A trajetória da vida desse filho de imigrante judeu
ucraniano e socialista foi marcada por estudo, lutas políticas
e uma vasta produção acadêmica, tendo sempre a determinação de lutar por um mundo mais justo e que avançasse além do capitalismo, suas mazelas e desigualdades.
Nascido num bairro pobre de Salvador, após superar uma infância e adolescência de pobreza e toda
sorte de dificuldades, começou efetivamente seu engajamento político quando ingressou em 1941 na Faculdade de Direito da Bahia, bem como nas atividades
do movimento estudantil, que o levaram a ingressar no
Partido Comunista Brasileiro em 1942.
No ano seguinte, como voluntário, com 20 anos de
idade, embarcou junto com a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Segunda Guerra Mundial, tendo par-
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ticipado da tomada de Monte Castelo, que foi a mais importante batalha travada pela FEB contra o nazifascismo.
Em 1945, retornou ao Brasil e retomou a militância comunista, bem como o curso de direito que deixou
logo adiante para militar profissionalmente no PCB,
tendo sido redator de A Classe Operária e, depois,
da Imprensa Popular, do Voz Operária, da revista Novos Rumos, e demais publicações do partido.
Em 1946, convocado pela direção nacional do
partido, foi para o Rio de Janeiro e atuou também para
fundar a associação dos ex-combatentes. Em 1953,
mudou-se para São Paulo, trabalhando com Carlos
Marighela, então primeiro-secretário. Em 1955, foi
mandado para Moscou, na 2ª turma de estudantes do
partido, quando conheceu aquela que seria sua futura
esposa, Idealina da Silva Fernandes Gorender e com
a qual teve sua única filha, a médica especializada
em pediatria oncológica, Ethel Fernandes Gorender.
Em 1957, retornou da então União Soviética e
encontrou o partido numa luta interna intensa. Formou
um grupo do qual participou Mário Alves, Armênio Guedes, Giocondo Dias, Apolônio de Carvalho, tendo dele
participado celeremente também Jorge Amado, que
publicou o documento que viria a ser conhecido como
a “Declaração de março de 1958” e passou a ser a linha
do Partido Comunista Brasileiro, pregando a luta política
parlamentar e reformista, em detrimento da luta armada.
Em 1964, com o golpe militar, o partido passou
para a clandestinidade e divergências internas levaram
a criação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB e,
também, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, em 1968, do qual foi um dos fundadores.
Em 1970, exatamente no dia do seu aniversário,
20 de janeiro de 1970, Jacob Gorender foi preso, torturado e condenado a uma pena de dois anos, acusado
de atividades subversivas.
Após a liberdade, atuou como tradutor para a
Editora Ática e trabalhou, durante os quatro anos seguintes, na escrita daquela que seria sua obra mais
conhecida: O Escravismo Colonial, que foi publicado
em 1978 e teve mais seis edições.
Na década de 80, trabalhou na obra que contou o
que foi a violência indescritível da ditadura, com crimes
de tortura e assassinatos, bem como fez uma autocrítica da esquerda: “Combate nas Trevas”.
Quase quarenta anos de participação e influência no movimento comunista, quase uma dezena de
livros publicados. Jacob Gorender, intelectual reconhecido e historiador polêmico, abriu com sua obra novos
capítulos na história do Brasil. De um lado, ampliando
a análise do passado escravista do Brasil e, de outro,
reavaliando a atuação da esquerda e da luta armada
no período da ditadura militar.
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Mesmo tendo vivido na clandestinidade por longo
período, Jacob Gorender tornou-se um estudioso da formação social brasileira. O Escravismo Colonial foi reconhecido de imediato pelo público e com ele travou embates
intelectuais com Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Jr.
O escravismo colonial virou obra clássica nessa
área. Mas A escravidão reabilitada criou polêmica entre acadêmicos ao questionar algumas teses da historiografia recente que, segundo Gorender, não correspondem à realidade histórica. Uma realidade que fez
do país, um Brasil em preto & branco e que se baseia
num passado escravista que não passou. Reconhecido
como um dos registros mais notáveis da historiografia
recente do Brasil, “O Escravismo Colonial”, foi considerado polêmico por contestar as teses defendidas por
pensadores devotos de Gilberto Freyre – porque debate
a concepção histórica sobre o modelo de escravismo
implantado no país e propõe a inserção do fenômeno
entre as possíveis considerações sobre a formação do
modelo de socioeconomia brasileira.
Também registrou o fim do socialismo na antiga
URSS e a própria natureza do marxismo em livros
igualmente polêmicos, Marcino e Liberatore, um diálogo excessivamente otimista sobre a perestroika e
os rumos da URSS, e Marxismo sem utopia, no qual
discute o próprio marxismo.
Controverso, autodidata e com rigor intelectual
apurado, Jacob Gorender tornou-se um dos grandes
intelectuais brasileiros. Foi reconhecido, ainda que tardiamente, pela academia, apesar de conservadora e
formalista, com a concessão do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),
em 1994 e atuou como professor visitante no Instituto
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo,
tendo recebido, em agosto de 1996, do Departamento
de História da USP o título de especialista de notório
saber, o que lhe permitiu participar como examinador
de bancas de mestrado e doutorado.
Jacob Gorender se despede da vida, mas permanece sua história e sua obra que representa um
legado para a sociedade e para a esquerda brasileira.
Por essas razões, apresentamos essa homenagem de pesar e requeremos ao Senado da República
a inserção em ata de voto de pesar e a apresentação
de condolências a sua família
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, Senador Eduardo Suplicy.
NOME E ENDEREÇO PARA REMESSA DAS
CONDOLÊNCIAS:
ETHEL FERNANDES GORENDER
Av. Nove de Julho, 4275
São Paulo – SP
CEP 01.407-100
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REQUERIMENTO N° 619, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações ao Jornal das Missões pelo
transcurso dos 30 anos de sua fundação, que ocorrerá
no dia 15 de junho de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e leitores, deverá ser
encaminhada aos seus Diretores Eduardo Debacco
Loureiro è Neiva Maria Debacco Loureiro no seguinte endereço: Rua: Daltro Filho, 1800 – CEP 98801-510
– Santo Ângelo/RS.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2013. –
Senadora Ana Amélia, (PP–RS).
REQUERIMENTO Nº 620, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, pela parceria da
Amazon Sat e ONU, que passará a divulgar as ações
ligadas à sustentabilidade na Amazônia Legal brasileira, bem como seja encaminhado o referido voto ao
senhor Phelippe Daou – Diretor-Presidente da Fundação Rede Amazônica, no endereço: Fundação Rede
Amazônica: Rua Francisco Pereira Silva, 149 – Crespo, 69073-270, Manaus/AM e ao senhor Raimundo
F. Moreira, no endereço: Rede Amazônica de Radio e
Televisão; Ed. Palácio do Radio II – Sobreloja Centro
– 70.340-902 – Brasília/DF.
Justificação
O diretor-presidente da Amazon Sat, Phelippe
Daou Júnior, destacou que a parceria Humanitare e
ONU já executa projetos na região amazônica há bastante tempo, mas que muitas pessoas beneficiadas com
esses programas muitas vezes não percebem que estão sendo atingidas pela atuação daquelas instituições.
A Amazon Sat irá fazer com que todas essas
ações sejam devidamente comunicadas à população
e, mais que isso, ela colaborar para uma maior adesão
das pessoas à estes projetos da ONU, que são implementados pela Humanitare. Ou seja, vai multiplicar os
efeitos destes programas na nossa região amazônica.
O Amazon Sat – integrante da Rede Amazônica
que passará a divulgar as ações ligadas à sustentabilidade na Amazônia Legal brasileira, em parceria com
a ONU (Organização das Nações Unidas), conforme
pacto assinado na última 5ª feira, dia 6 de Junho de
2013, em Manaus com a presença do sr. Thomas Stelzer, secretário geral adjunto daquela entidade.
Pelo pacto o AMAZON SAT produzirá e veiculará
programas que incluam os três pilares do desenvolvimento sustentável: a economia, o social e o meio
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ambiente em parceria com a Fundação Humanitare
(instituição responsável por aproximar a sociedade
civil da ONU).
Parabéns a Amazon Sat e a ONU pela importância desse pacto para a região porque o AMAZON
SAT, canal de TV que é a cara e a voz da Amazônia e
levará as informações sobre a nossa região para além
de nossas fronteiras.
Sala das Sessões, 12 de Junho de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 621, 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 Rádio Clube de
Parintins, que está comemorando 26 anos no ar, bem
como seja encaminhado o referido voto no seguinte
endereço: Radio Clube de Parintins: Estrada Odovaldo
Novo, Km1, s/n Bairro: Djardvieira CEP: 69152-470.
Presidente da Rádio Parintins: Gláucio Gonçalves
Justificação
Levar informação e entretenimento a todo o Baixo Amazonas. Esse é o objetivo da direção da Rádio
Clube de Parintins AM 1460, traçado antes mesmo
de sua fundação e seguido até hoje, 02 de Junho de
2013, data na qual a emissora do povo completa 26
anos. Inaugurada pela família Gonçalves no dia 02 de
junho de 1987, colabora até hoje com o engrandecimento da comunicação no interior da Amazônia. Dá
voz a comunidade, denuncia, sugere, aplaude e ajuda no desenvolvimento de Parintins, a cidade mais
importante do interior do Amazonas. Com jornalismo
vibrante e linha editorial definida, ouve todas as vozes,
de diferentes linhas ideológicas, religiosas, políticas
e culturais, em especial quando se trata de Garantido e Caprichoso.
Após quatro anos, de 2007 a 2011 a emissora
esteve arrendada para o grupo Em Tempo de Comunicação. Após o período, a família Gonçalves retoma
o controle da emissora abrindo a programação de forma nunca antes vista. De acordo com o diretor Enéas
Gonçalves, ao tomar essa iniciativa a Rádio Clube
consegue dar maior espaço a diferentes segmentos
da sociedade local sejam eles religiosos, políticos ou
culturais.
Os investimentos em tecnologia também fazem
a diferença na expansão da audiência. No dia 25 de
Abril estreou a Radio Clube de Parintins Online – www.
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radioclubedeparintins.com – Pessoas do mundo inteiro
estão interagindo com a Radio do Povão.
Compõem hoje o time da Rádio Clube, os locutores Enéas, Gil, Glauber Gonçalves e Enéas Filho,
Mário Silva, Evandir Martins, Vandinete Pires. Nas reportagens Aderaldo Reis, Fernando Cardoso, Márcio
Costa e Nildo Silva. Na técnica de som Adson Silva,
Adson Souza e Lúcio Costa. Na secretaria Berna Cristina, recepção Silvano Santos e guardas patrimoniais
Raimundo Sesinando e José Mauro.
Parabéns Radio Clube de Parintins por esses 26
anos no ar, sempre nos informando, dando vez ao povo
de se expressar, levando a toada de Boi Bumbá para
os lares parintinenses e agora para o mundo inteiro
com a Radio Clube Online. Parabéns aos radialistas
que fazem parte da família Radio Clube, Parabéns a
família Gonçalves, e toda a população parintinense e
dos municípios próximos que se ligam na clube desde
as 5h da manhã.
Sala das Sessões, 12 de Maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que, sobre o PLS Nº 316, de 2012, que “altera a Lei
nº 11.508, de 20 de julho e 2007, para reduzir de 80%
(oitenta por cento) para 50% (cinqüenta por cento) o
limite mínimo de receita bruta decorrente de exportação para o exterior de empresas instaladas em Zona
de Processamento de Exportação (ZPE)”, seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – 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:

36074 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36075

36076 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36077

36078 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2013
Considerando a competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, prevista no art. 49, inciso X, e nos
termos do disposto no art. 50, § 2º, todos da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado das Cidades, em conformidade com
os arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, as seguintes informações:
1. Qual o número de unidades habitacionais
concluídas e entregues no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – Fase 1 até 31
de maio de 2013, discriminadas por exercício?
2. Qual o número de unidades habitacionais
em processo de construção no Programa Minha Casa, Minha Vida – Fase 1 até 31 de maio
de 2013?
3. Dos imóveis referidos no item 1, qual foi o
percentual de aquisições intermediado por financiamentos da Caixa Econômica Federal;
Justificação
No 11º Balanço do PAC 1 – 4 Anos (2007 a 2010),
encontra-se, à pg. 9, a seguinte – e única – referência
ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV):
De fato, considerando apenas o ano de 2010,
observamos que até meados de novembro de 2010 o
programa havia contratado mais de 463,6 mil unidades,
num valor de R$ 28,4 bilhões, número bem superior
às 276 mil unidades contratadas no primeiro ano do
programa (2009).
Não são fornecidos no Relatório, portanto, os
números de unidades habitacionais efetivamente produzidas ou em fase de construção, mas apenas o número de unidades contratadas.
No 3º Balanço do PAC 2, à pg. 150, encontra-se outra referência também em termos de valores
contratados:
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O Programa Minha Casa, Minha Vida terá investimento de R$ 72,5 bilhões até 2014. Até dezembro de
2011, o Programa contratou 1,46 milhão de moradias
e concluiu cerca de 720 mil moradias, nas suas duas
etapas.
Não há, novamente, discriminação das unidades
efetivamente produzidas ou entregues. Além disso,
não há discriminação da conclusão e da entrega das
unidades por exercício.
É necessário, portanto, conhecer qual tem sido o
ritmo de conclusão das moradias contratadas no âmbito da 1ª Fase do Programa MCMV, tendo em vista
que a Fase 2 já está em franca execução e que a Fase
3 acaba de ser anunciada pelo Executivo.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para Decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. 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, do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2012 (nº
3.797/2008, na Casa de origem, do Deputado Valdir
Colatto), que altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997 – Lei Geral de Telecomunicações, para estabelecer a possibilidade de utilização das redes de telefonia
móvel para localização de pessoas desaparecidas.
Tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, o Projeto de Lei da Câmara nº 54,
de 2012, vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício nº 25, de 2013-CN (nº 2.158, de 2013, na
origem), que encaminha, em cumprimento ao art. 5º,
inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro quadrimestre de 2013.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O calendário de tramitação da matéria, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 12-6-2013
até 17/6 prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 2/7 prazo para apresentação de relatório;
até 9/7 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 16/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
O ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 13 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Marcus Pestana, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
618, de 2013, conforme o Ofício nº 652, de 2013, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
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ao BNDES, no montante de até R$ 15.000.000.000,00
(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e
contratuais que permitam o seu enquadramento como
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento
patrimonial que venha substituí-lo na formação do
patrimônio de referência; promove ações de cooperação energética com países da América Latina; e dá
outras providências.
Respeitosamente,– Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, conforme os Ofícios nºs
705 e 706 de 2013, da Liderança do PSD na Câmara
dos Deputados:
– como membros titulares, os Deputados Guilherme Campos e Moreira Mendes, em substituição aos Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 619, de 2013; e
– como membro titular, o Deputado César Halum, em substituição ao Deputado Eduardo
Sciarra, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 618, de 2013.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:

É o seguinte o ofício:
Of.nº 705/13/PSD
Of. nº 652/2013/PSDB

Brasília, 11 de junho de 2013.
Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Membro da Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcus
Pestana, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, como membro titular, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 618/13, que altera a Lei nº 10.552, de 13 de
novembro de 2002, para dispor sobre a concessão
de garantia da União a entidades controladas indiretamente pelos entes da Federação; autoriza a União
a renegociar condições financeiras e contratuais das
operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos
municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito

Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para
comporem Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para comporem a Comissão Mista
destinada a apreciar e proferir parecer à Medida Provisória nº 619, de 2013:
– Deputado GUILHERME CAMPOS (PSD/
SP) – Titular
– Deputado MOREIRA MENDES (PSD/RO)
– Titular
Neste sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que as referidas indicações
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
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Of. nº 706/13/PSD
Brasília, 11 de junho de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado César Halum (PSD-TO) para compor a Comissão
Mista destinada a apreciar e proferir parecer à Medida
Provisória nº 618, de 2013, na condição de Titular, em
substituição do Deputado Eduardo Sciarra (PSD-PR).
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº
608-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 1211/2013-TCU-Plenário,
proferido nos autos do processo nº TC 011.156/20104, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 13 de junho do corrente.
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O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 608-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 22 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 011.156/2010-4,
na Sessão Ordinária de 22-5-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência
serão posteriormente comunicadas.
Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro
Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há sobre a mesa requerimento, de minha autoria, solicitando que a Mesa, em cumprimento ao Regimento
Interno, possa apensar matérias que tenham o mesmo
escopo e o mesmo objeto.
Fui designado, na Comissão de Constituição e
Justiça, Relator de propostas de emenda à Constituição que diminuem a maioridade penal. Para o bom
ordenamento e para a boa organização do processo
legislativo, considero que poderíamos apensar todo
esse processo, para dar leito, dar um rumo adequado
e racional a esse debate.
Há sobre a mesa, portanto, requerimento desta autoria. Peço a V. Exª que, no tempo mais breve
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possível, possa submeter ao Plenário da Casa esse
requerimento.
Amanhã é dia de Santo Antônio, mas também
é dia de nascimento do grande José Bonifácio. Dia
desses, o Embaixador Rubens Ricupero publicou no
jornal Folha de S.Paulo um extraordinário documento,
um artigo, colocando a importância, para a unidade
nacional, do nosso grande, sempre, José Bonifácio.
Então, peço a V. Exª que dê como lido esse artigo,
de autoria do Embaixador Rubens Ricupero.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RICARDO FERRAÇO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. Já pedimos à Secretaria-Geral da Mesa que
mande vir para a mesa os projetos a que V. Exª se
referiu, para que possamos votar imediatamente o
requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer um apelo à Presidenta Dilma e à coordenação política do Governo.
Alguns dias atrás, votamos aqui, por ampla maioria, o Projeto de Lei nº 122, que regulamenta a função
de delegado e que definiu procedimentos de como
devem atuar os delegados tanto da Polícia Federal
quanto das Polícias Estaduais.
Esse projeto foi aprovado, da forma como veio da
Câmara, e foi encaminhado para análise de sanção. E,
como se está discutindo agora a sanção, e, de certa
forma, há um rumor de que haveria alguma dúvida, por
parte do Governo, sobre se a sanção a esse projeto
poderia acarretar algum tipo de despesa extra, como
equiparação dos salários de delegados, nós discutimos isso aqui e vimos que a sanção não é passível
dessa equiparação. Não ficou definido nenhum tipo
de equiparação. O que se observou foi o tratamento
protocolar e as prerrogativas do trabalho do delegado
na sua função do inquérito.
Portanto, ao fazer este registro, eu gostaria aqui
de defender a sanção do projeto. Pedi a Presidenta
Dilma, a Ministra Ideli Salvatti, a Ministra Gleisi Hoffmann que atuem no sentido de apoiar a sanção, para
que tenhamos a definição do Congresso respeitada,
aprovada e transformada em lei, dando, assim, instrumentos de trabalho aos delegados de todo o Brasil.
Era esse o apelo que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valadares e Senador Eduardo Lopes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, gostaria de dizer a V. Exª que, por ato da
Mesa, ficou decidido que a direção do órgão de comunicação do Senado Federal poderia ser da competência de qualquer profissional, sem a exigência do
diploma de jornalista.
Fui procurado por diversos servidores concursados do Senado Federal, que são jornalistas, pedindo
que, no plenário do Senado, eu fizesse um pedido a V.
Exª e à Mesa no sentido de se reestudar essa posição.
O Senado Federal, no mês de agosto do ano passado, aprovou a PEC dos Jornalistas, que é de minha
autoria e que teve como Relator o Senador Inácio Arruda, numa prova mais do que evidente da valorização
dos jornalistas, reconhecida pelo Senado.
Esses funcionários cursaram nível superior e tiveram uma formação técnica, profissional, para o exercício de qualquer função que toca as suas atribuições
como jornalista.
Então eu gostaria de pedir a V. Exª que pudesse
reestudar essa matéria, porque eu sei que V. Exª nada
tem contra jornalistas formados, inclusive submeteu
à votação a PEC dos Jornalistas, uma prova mais do
que evidente de que nada tem contra essa profissão.
Trata-se de um ato que foi baixado pela Mesa
que confere a qualquer pessoa sem formação jornalística a possibilidade de exercer a chefia do órgão de
Comunicação do Senado. Essa foi a informação que
eu obtive. Eu não conheço o ato. Eu não li o ato. Mas,
como eu fui procurado por funcionários da Casa, tenho
o dever de informar a V. Exª essa preocupação, essa
insatisfação dos profissionais que trabalham com V.
Exª no Senado Federal.
Era o pedido que eu gostaria que V. Exª fizesse,
como democrata, como homem que não tem preconceito contra qualquer profissão. Pelo contrário, aqui no
Senado, V. Exª valoriza todos os profissionais ao longo
da sua vida como Senador da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Recolheremos as informações trazidas
por V. Exª, Senador Valadares, e, em seguida, veremos
como fazer essa adaptação, a revisão na forma que
está sendo sugerida.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Porque seria incoerência do Senado, já
que nós aprovamos, no ano passado, a PEC dos Jornalistas, agora aprovarmos um ato abrindo a possibilidade de que até pessoa que não seja jornalista venha
a exercer uma função que é típica dessa profissão.
Agradeço a V. Exª pela atenção que puder dar a
esse pedido que lhe faço.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero, em
rápidas palavras, agradecer ao povo da Ilha do Marajó, especialmente à cidade de Soure, que, na semana
passada, nos acolheu com muito carinho. Lamentamos
a situação em que se encontra a cidade, mas o Governo do Estado do Pará, depois de amanhã, sexta-feira,
lança um projeto de ação para recuperação da cidade.
Quero também externar meu sentimento de gratidão pelo recebimento muito carinhoso que tive na minha cidade querida, a cidade onde nasci, Salvaterra,
na Ilha do Marajó.
Finalmente, agradeço a V. Exª por ter assinado
o pedido de proteção a minha pessoa e tê-lo encaminhado ao Governo do Estado do Pará.
Quero agradecer-lhe, porque estou novamente
viajando à Ilha do Marajó e não me senti confortável
na semana passada. Como já posso ir seguro, pelo ato
que V. Exª expediu ao Governador do Estado do Pará,
minha família e eu agradecemos a V. Exª.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PLC 160 foi aprovado hoje na CAS, em cumprimento ao acordo que foi firmado com o Senador Eduardo
Suplicy e também com o aval do Presidente da Comissão, Senador Moka.
Uma vez aprovado na CAS, já foi feito o pedido
de urgência da Comissão. A pauta foi destrancada.
Gostaria, terminando o cumprimento do acordo de Líderes, que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia
o mais rapidamente possível. Já tínhamos um pedido
de urgência tirando das comissões para o plenário. Em
sessão presidida pelo Senador Jorge Viana, que está
aí ao seu lado, foi acordado entre os Líderes, eu retirei a urgência, dei tempo para que o Senador Suplicy
fizesse uma audiência pública, produzisse o relatório.
Hoje foi aprovado e já há um pedido de urgência da
Comissão, como eu disse. Então, que colocássemos
na pauta o mais rapidamente possível.
Aproveito para pedir a minha inscrição, como Líder, para após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está devidamente inscrito, Senador Eduardo Lopes.
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Estamos aguardando a chegada, aqui à mesa,
do projeto a que V. Exª se referiu para que possamos
tratá-lo na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira, como Líder do PSDB. Em seguida, darei a
palavra a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Senhora Presidente da
República, em solenidade ocorrida hoje à tarde – e
referida pelo Senador Humberto Costa –, ao anunciar
mais um pacote, digamos assim, de estímulo ao consumo, consistindo em financiamento para a compra de
geladeiras, fogões, chuveiros elétricos e não sei mais
quais eletrodomésticos, referiu-se à oposição como se
nós fôssemos os Velhos do Restelo. Já melhorou em
relação ao Senador Humberto Costa, que nos equiparou – a nós que fazemos críticas à política econômica
– a terroristas da economia. Olha, faz muitos anos que
ninguém me chama de terrorista.
A Presidente da República nos atribui a condição
de Velhos do Restelo. Para aqueles que nos veem e
nos ouvem e que não têm conhecimento da obra de
Camões – e Sua Excelência a Presidente da República é uma pessoa culta – o Velho do Restelo é um
personagem criado pelo poeta Camões, que, assistindo à partida das naus no rumo das Índias, na viagem
liderada por Vasco da Gama, arrostando pela primeira
vez o grande mar desconhecido, fazia uma espécie de
imprecação, alertando para os perigos da travessia e
exaltando as virtudes do Portugal agrário, do Portugal
local, do Portugal tradicional.
Srs. Senadores, quem dera a Presidente Dilma
fosse Vasco da Gama. Vasco da Gama era um homem
ousado, audaz, que ousou enfrentar uma navegação
“por mares nunca dantes navegados” – na expressão
de Camões –, sem contar com os instrumentos modernos que permitem orientar a navegação. Valendo-se apenas dos instrumentos de medição da distância
dos astros, ele resolveu abrir a rota de Portugal para
as Índias. E teve sucesso.
A Presidente Dilma, infelizmente, está longe de
ser um Vasco da Gama, de ter as qualidades do Comandante Vasco da Gama. Ela se contenta, Srs. Senadores, a uma navegação de cabotagem: vai de um
ponto a outro na costa; às vezes se aventura a uma
ilha e, muitas vezes, passa de raspão pelos recifes
que bordejam o litoral.
E ela tinha – e tem – um roteiro de navegação.
Ela dispõe de parâmetros seguros para dirigir o nosso País. Parâmetros seguros que vêm de 25 anos de
Constituição democrática, de funcionamento das instituições; parâmetros que vêm de herança que rece-
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beu dos constituintes, de um País institucionalmente
organizado. Ela tinha os parâmetros que permitiram
que este País, o nosso País – sob a liderança de Itamar Franco; depois de Fernando Henrique Cardoso;
e, por que não dizer, também na gestão de Lula nos
primeiros tempos – conseguisse que tivéssemos uma
navegação relativamente tranquila, não obstante as
borrascas tremendas no governo Fernando Henrique.
Tínhamos pontos de apoio, e quais são eles? A
responsabilidade fiscal; o controle da inflação; uma
política de câmbio que evitasse intervenções desastradas; o sistema bancário hígido e saneado; o prestígio
das agências reguladoras para atrair capitais privados
para setores da economia em que o Poder Público ou
não tinha orçamento suficiente, recursos suficientes,
ou não tinha capacidade gerencial. Tudo isso estava
posto para a Presidente quando ela assumiu, e, no entanto, ela resolveu navegar desprezando a rota traçada,
resolveu inovar e, infelizmente, inovou mal.
E o resultado disso hoje, Sr. Presidente, é um governo errático. Um governo que, num primeiro momento,
estimulou o consumo como política anticíclica; estendeu
mecanismos que eram úteis para o Brasil enfrentar a
crise provocada pela quebra do Lehman Brothers além
do tempo necessário; aumentou gastos públicos desordenadamente; perdeu o controle da inflação. Mais
ainda: a Presidente disse na África, recentemente, que
não iria concordar com controle da inflação à custa do
desenvolvimento econômico. E o resultado é que nós
temos estagnação com inflação alta.
Declaração desastrada, porque implicava a reabilitação do programa que o PT havia há muito tempo, pelo
menos oficialmente, abjurado. Como resultado disso,
inclusive, Sr. Presidente, tivemos uma tensão forte na
equipe econômica do Governo, com um mal-estar no
Banco Central e de muitos dirigentes da equipe econômica, que não se consideravam mais solidários com
o Governo, que havia resolvido aventurar-se.
A intervenção do Governo na economia revelou-se desastrada, provocou situação de profunda dificuldade de caixa, de investimento, comprometendo os
investimentos, derrubando as ações da Petrobras e da
Eletrobrás. As contas públicas escapam ao controle e,
por mais que o Governo procure disfarçar a realidade com a folha de parreira de malabarismos fiscais,
ninguém mais acredita. O mercado não acredita, e a
dona de casa, quando vai ao supermercado, também
não acredita, porque a inflação está aí. Não obstante
todo o discurso triunfalista dos Senadores da situação,
a inflação é uma dura realidade, uma triste realidade.
Nós estamos caminhando para uma situação de
desequilíbrio das contas externas, tanto mais preocupante quando vemos que, no bojo da recuperação da
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economia norte-americana, muitos investidores resolvem deixar o Brasil para se aninhar no porto seguro
dos títulos do Tesouro norte-americano. Com isso, o
que se verifica é a liquefação dos índices das bolsas
de valores do Brasil.
Diante disso, a Presidente o que faz? Procura escarnecer da oposição; lança mais um pacote de bondades que custará R$18 bilhões. Parte disso talvez venha
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais um
assalto contra o patrimônio do trabalhador brasileiro.
Com que resultado? Algum Senador, algum Deputado,
algum Congressista é capaz de dizer qual foi o resultado das desonerações e dos pacotes já lançados?
Pacotes como, por exemplo, em que o BNDES
recebe dinheiro captado pelo Tesouro a uma taxa de
juros mais alta do que aquela que é repassada pelo
banco de fomento ao consumidor final, para criar empresas que pretendem ser campeões nacionais ou
internacionais.
Que benefício isso trouxe para a sociedade brasileira? Seria essa a política industrial do Governo que
consiste em conceder incentivos de curto prazo, um
ano, prorrogável por mais um ano? Prorrogável se o
setor beneficiado tiver força suficiente para fazer o lobby adequado, como, por exemplo, as montadoras da
indústria automobilística.
Mas qual é o resultado disso? Neste ano, já foram R$70 bilhões de desoneração, contribuindo para
fragilizar ainda mais as combalidas contas nacionais.
Qual foi o resultado? Alguém é capaz de dizer? No entanto o Congresso aprova, contra o voto da oposição,
bondades e mais bondades, sem que se saiba qual é
o efetivo retorno social das medidas aprovadas.
Agora, R$18 bilhões para a compra de fogão e de
geladeira, quando a saúde atravessa uma crise grave,
quando as santas casas e hospitais filantrópicos estão
à beira de fechar as suas portas, em razão da defasagem entre o custo dos procedimentos e aquilo que vem
como ressarcimento pelo SUS – R$18 bilhões. Ora, o
Ministro da Saúde disse, ainda recentemente, que precisaria de mais R$40 bilhões para colocar a situação
financeira da saúde em ordem. Assim, numa penada
só, foram R$18 bilhões para a compra de geladeira.
Será que as família do nosso País não teriam
maior ganho, esse recurso não teria melhor resultado
social, mais benéfico para as famílias pobres, se houvesse uma saúde adequada, se pudessem recorrer à
Santa Casa do seu Município e que essa Santa Casa
pudesse prestar um serviço adequado? São R$18 bilhões. Qual será o resultado disso? Já sei: será mais
um programa de televisão da Presidente Dilma, uma
campanha eleitoral desenfreada, em que ela pega
qualquer tipo de assunto para fazer a sua propaganda,
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fazer o seu proselitismo. O problema é que isso custa.
São R$18 bilhões. E o Ministro Mantega diz: “Olha,
crise? Que crise?” Fazendo humor negro.
A fronteira entre o humor e o deboche é muito
tênue. Esse humor não diverte mais ninguém. As pesquisas mostram isso. A preocupação dos brasileiros
com o futuro do nosso País, com o que vai acontecer
amanhã, cresce a cada dia.
Então, Srs. Senadores, eu não quero falar do
Ministro Mantega. Não vale a pena! O que falta a ele,
o que falta ao Governo, é uma liderança efetiva. Não
quero falar dos Ministros. A culpa é da Presidente da
República. Ela é a responsável por essa situação.
Talvez, por saber disso, é que ela se coloca nessa desabalada fuga para adiante, para a tentativa de
reeleição, lançando pacotes em cima de pacotes,
eventos atrás de eventos. Daqui a pouco nós veremos
a Presidente participando de aniversário de boneca,
tudo aquilo que for necessário para trazer um pouco
mais de intenção de voto numa pesquisa que começa a esvaziar.
Por isso, Sr. Presidente, quero dizer ao Ministro
Mantega, e mesmo à Presidente Dilma, que não somos
nós da oposição que criamos um clima de pessimismo.
É o povo que está sentindo. Que instrumentos temos
nós da oposição para criar clima de pessimismo contra a propaganda oficial desenfreada? Liguem a televisão no horário nobre e verão a quantidade absurda
de publicidade oficial – descontados, evidentemente,
os pronunciamentos da Presidente em cadeia nacional. Não somos nós.
Eu quero citar algumas manchetes de jornais.
Não são jornais da oposição, controlados por nós, dirigidos por uma espécie de comitê central daqueles que
querem o mal do País. Nada disso. Cito as manchetes
da última semana: “Déficit externo do Brasil cresce e
preocupa especialistas”, “Brasileiros empurram 2013
com a barriga”, “Investimento empacado”, “Riscos de
inflação e menos investimento em 2013”, “Risco Brasil
sobe 25% em um mês”, “Mercado reduz para 2,53%
previsão de alta do PIB”, “Governo perdido”, “Turbulência à frente”, “Empinada do dólar”, “O tombo da Bolsa”, “Custo de vida sem trégua”, “Carestia aumenta o
número de calotes”.
Enfim, são apenas algumas manchetes.
Mas, infelizmente, o Governo atual, a Presidente
Dilma parece mais preocupada com as suas analogias
literárias, com as citações veladas de Luiz de Camões,
e o Ministro da Fazenda a perguntar: “Que crise? Qual
crise? Crise onde?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
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Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, gostaria
até de comentar as observações do Senador Aloysio
Nunes sobre a Presidente Dilma Rousseff, mas preciso
tratar do assunto da nossa cidade de São Paulo, em
virtude dos acontecimentos que nesses últimos dias
tem caracterizado a movimentação que preocupa todos os paulistanos e os brasileiros.
Mas gostaria de dizer ao Senador Aloysio Nunes
que há uma notícia da Agência Folha de S.Paulo, agora
divulgada, sobre a análise da economia, que diz que o
resultado da indústria dá sinais de recuperação mais
firme do investimento.
Senador Aloysio Nunes, quero compartilhar com
V. Exª uma preocupação diante das manifestações
que aconteceram em São Paulo nestes últimos dias,
sobretudo lideradas pelo Movimento Passe Livre, que
levaram, na última semana e novamente ontem, a
notícias que não são as mais agradáveis, para nós,
paulistanos, e para a população brasileira.
Aqui quero fazer uma conclamação aos jovens
que estão participando desse protesto, que deveriam
sempre estar seguindo as recomendações, as lições da
história, de pessoas e líderes como Mahatma Gandhi,
Martin Luther King Jr., que propugnaram sempre pelos
movimentos em busca de maior justiça na sociedade,
mas sempre caracterizados pela não violência.
Eu gostaria, primeiro, de ler aqui as primeiras
páginas dos jornais de São Paulo, como Folha e O
Estado de S. Paulo.
A manchete da Folha: “Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista”.
No mais violento protesto contra o aumento
da tarifa do transporte público, manifestantes
voltaram a entrar em conflito com a polícia na
região central de São Paulo.
Como saldo, 20 pessoas foram detidas. Um
ônibus foi parcialmente queimado, e outros,
apedrejados. [O Secretário Jilmar Tatto, dos
Transportes, me informou, há pouco, que 89
ônibus foram apedrejados.] Estações de metrô
foram depredadas, muros, pichados, e vitrines,
quebradas. Lojas e bancos fecharam as portas.
Foi o terceiro ato em menos de uma semana
– os ativistas são contra a alta da passagem,
de R$3 a R$3,20. Segundo a PM, mais de
5.000 pessoas foram ao protesto. A Prefeitura
fala em 2.500.
Segundo a polícia, os militantes lançaram pedras, paus e coquetéis molotov contra a PM,

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que atirou balas de borracha, bombas de efeito
moral e gás pimenta.
O Estado de S. Paulo tem a manchete: “Maior
protesto contra tarifa tem bombas e depredação.”
Manifestantes do Movimento Passe Livre fizeram ontem o maior e mais violento protesto
contra o aumento da tarifa de ônibus em SP.
Entre 10 mil e 12 mil pessoas se reuniram na
Avenida Paulista, atravessaram o centro e entraram em confronto com a polícia depois de
serem impedidas de invadir o Parque D. Pedro.
Dali em diante, agências bancárias e lojas foram destruídas, prédios, pichados – entre eles
a [própria] Faculdade de Direito da USP – e
ônibus, incendiados. Uma bomba caseira foi
jogada na Estação Brigadeiro do Metrô. A PM
respondeu com balas de borracha e bombas
de gás lacrimogêneo e 20 foram presos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo
três policiais. Motoristas viveram momentos
de terror no meio do fogo cruzado. O protesto
acabou depois de 6 horas. Em Paris, o Prefeito Fernando Haddad [que se encontra lá para
colocar São Paulo como o próximo centro de
importante exposição de caráter mundial] se
irritou ao saber da depredação.
O Prefeito Fernando Haddad explicou que, com
esforço, inclusive a partir de diálogo com o Governo
Estadual e com o Governo Federal, evitou fazer os
ajustes de tarifas, a exemplo do que fizeram outros Municípios da Grande São Paulo, em dezembro e janeiro,
deixando para que isso fosse realizado em junho. Se
fosse para fazer o reajuste de acordo com a inflação,
teria sido um ajuste de R$3,00 para R$3,50, mas, com
o esforço de diminuir o impacto e examinando todas
as alternativas possíveis, tendo em conta, inclusive, o
ajuste dos motoristas e cobradores de ônibus da ordem de 10% recentemente, o ajuste foi para R$3,20.
Ora, é objetivo do Prefeito Fernando Haddad e
do Secretário Municipal de Transportes, com quem dialoguei há pouco, melhorar significativamente o transporte público em São Paulo. A intenção, se possível, é
promover a universalização do transporte público, que
inclui ônibus e metrô em São Paulo e na Grande São
Paulo, fazer com que seja estendido a todos, assim
como o direito à educação, o direito aos bons serviços
de saúde. No entanto, para isso, é preciso que pensemos todos juntos para definir a melhor maneira de
financiar um transporte público que seja o mais econômico possível para a população que dele depende.
Há diversas ideias que estão sendo objeto do diálogo, e isso envolve, inclusive, uma cooperação entre
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o Governo Estadual de São Paulo e a Prefeitura. Há
momentos em que é preciso o diálogo e a interação, por
exemplo, a Companhia do Metrô, que tem responsabilidade estadual, com o sistema de transportes municipal.
Eu quero muito lhe conceder o aparte, Senador
Aloysio, mas, antes, quero aqui reler algo que em outras ocasiões eu já li da tribuna do Senado, algo que
considero lição de extraordinária importância.
No dia 28 de agosto de 1963, diante do Memorial
de Abraham Lincoln, em que Martin Luther King Jr. falaria para 200 mil pessoas que haviam se concentrado
em Washington D.C., Martin Luther King Jr. foi advertido
pelo Presidente John Kennedy, que disse a ele para
ter cuidado, pois ele para lá levaria uma manifestação
enorme, capaz de depredar Washington D.C., a capital. Martin Luther King Jr. havia começado a organizar
as grandes marchas pelos direitos civis, sobretudo da
população negra, pelo direito igual de votação nos estados do sul e assim por diante.
Ele disse então ao Presidente Kennedy: “Pode ficar tranquilo, pois vamos assegurar um movimento pacífico”. Felizmente, isso aconteceu. E justamente nessa
manifestação ele fez observações que aqui gostaria de
recordar para os movimentos como o do Passe Livre.
Mencionou ele a certa altura:
Nós viemos a este lugar sagrado para recordar
a América da intensa urgência do momento.
Este não é o tempo de nos darmos ao luxo
de nos acalmar ou de tomar a droga tranquilizadora do gradualismo. Agora é a hora de
tornarmos reais as promessas da democracia. Agora é a hora de nos levantarmos do
vale escuro e desolado da segregação para
o caminho iluminado de sol da justiça racial.
Agora é o momento de levantar nossa nação
das areias movediças da injustiça social para
a rocha sólida da fraternidade. Agora é o momento de fazer da justiça uma realidade para
todas as crianças de Deus. Seria fatal para a
nação não perceber a urgência do momento.
O verão abrasador do legítimo descontentamento do negro não passará até que haja um
outono revigorante de liberdade e igualdade.
Logo adiante ele diz:
Não haverá descanso nem tranquilidade na
América até que o negro consiga garantir seus
direitos à cidadania. Os turbilhões da revolta
continuarão a sacudir as fundações de nossa
nação até que surja o dia brilhante da Justiça.
Mas há algo [e aqui, Senador Aloysio, é o ponto forte] que eu preciso falar para o meu povo,
que está no limiar caloroso, que nos leva para
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o palácio da justiça. No processo de ganhar
nosso lugar de direito nós não podemos ser
culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio.
Precisamos sempre conduzir nossa luta no
plano alto da dignidade e da disciplina. Não
podemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Todas as vezes, e a
cada vez, nós precisamos alcançar as alturas
majestosas de confrontar a força física com a
força da alma.
Ora, seria muito bom, Senador Aloysio Nunes,
Senador Anibal Diniz, que pudessem os jovens lá em
São Paulo, aqueles que me disseram que são do Movimento Passe Livre, dizer: “Olha, nós recomendamos
a todos que não fizessem depredações, incêndios ou
atos de violência, mas saiu do nosso controle”.
Ora, é preciso que todos digam a todos: “Vamos
procurar confrontar a força física com a força da alma”.
Porque um ou outro policial jogou uma bala de borracha ou uma bomba de gás lacrimogêneo, começaram
a incendiar bancas de jornal ou lixo no chão e a pichar
os mais diversos edifícios – até a banca de jornal de
um jornaleiro, que tem uma vida modesta, prejudicando
seu modesto patrimônio. Quebraram as instalações do
metrô ou dos próprios ônibus, depredando-os. Foram
89 ônibus depredados. Isso só vai prejudicar o objetivo
de termos um melhor transporte público.
Então, o meu apelo é no sentido de que haja um
diálogo sim; de que haja um diálogo entre essas pessoas do Movimento Passe Livre e todos aqueles que
foram ouvi-los. Acabaram interrompendo o trânsito
inclusive na Avenida Paulista, local onde volta e meia
passam ambulâncias para levar pessoas que estão
feridas e que precisam do atendimento imediato no
pronto-socorro. E quando isso é interrompido, obviamente se prejudica a saúde de seres humanos.
Senador Aloizio Mercadante, gostaria, sim, de
lhe conceder a palavra, V. Exª, que, tendo sido de São
José do Rio Preto, é também morador de São Paulo e
conhece tão bem a nossa capital.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Realmente,
nasci em São José do Rio Preto, onde fui batizado e
registrado no registro civil com o nome de Aloysio Nunes Ferreira Filho.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Aloysio Nunes Ferreira Filho? Eu mencionei... Desculpe, eu...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Não, eu sei.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
falei errado de novo o seu nome?
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Mercadante. O que muito me honra, aliás.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
que há pouco o Senador Pedro Simon ainda brincava
comigo que leu no jornal que Aloizio Mercadante é a
pessoa agora quem muito ama a Presidenta Dilma,
então...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Senador, agradeço o aparte de V. Exª, me perdoe o
gracejo. Porque o assunto é sério, efetivamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não, mas, Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª sabe
que a nossa convivência aqui no Senado, inclusive o
espírito de cooperação, quando há assuntos altos, do
interesse de São Paulo, nós dois e o Senador Antonio
Carlos Rodrigues temos juntado esforços, inclusive no
diálogo, por exemplo, com o Secretário da Fazenda
Andrea Calabi, com o Governador Geraldo Alckmin.
Eu me sinto irmanado em procurar resolver os problemas de nossa cidade, de nosso Estado, para além de
nossas diferenças de análise, do PSDB e do Partido
dos Trabalhadores. Eu acho que, assim, nós vamos
conseguir crescer com o devido respeito mútuo, construtivo, entre nós.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – É verdade, Senador. E a estima que tenho por
V. Exª é de muitos anos, já. Mas eu queria voltar ao
tema que, muito oportunamente, V. Exª traz à tribuna
do Senado, que são esses atos de violência, de vandalismo, de depredação, que ocorrem na cidade de
São Paulo – ocorreram também no Rio de Janeiro –, a
pretexto da luta por tarifas mais módicas de transporte.
V. Exª faz um apelo a esses baderneiros, a esses que
se associaram para cometer crimes, que são membros
do chamado Movimento Passe Livre. Eu lamento, mas
penso – eu sou muito pessimista quanto à possibilidade de eles ouvirem o apelo de V. Exª...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ... e de se inspirarem pelas lições de Martin Luther
King ou de Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o objetivo deles é realmente a violência. A violência deles
não foi desencadeada, como disse V. Exª, talvez até
numa expressão infeliz, por uma bomba jogada por
um policial. Eles saíram para depredar! Eles saíram
para arrebentar ônibus! Porque o objetivo deles não
é a melhoria do transporte público. Eles sonham com
uma revolução. Uma revolução que, felizmente, não
ocorrerá no Brasil. Eles têm devaneios totalitários. Eles
fazem da violência uma tática de luta revolucionária,
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pseudorrevolucionária. Não querem melhorar o transporte público, mesmo porque a grande maioria deles
não usa transporte público. Então, é um movimento
que deve ser combatido. Quero manifestar a minha
solidariedade aos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ... cidadãos (Fora do microfone.) que foram prejudicados por esses baderneiros, por esses vândalos, ao
policial militar que esteve na iminência de ser linchado
por eles – linchado por eles –, e dizer, reafirmar que
eu espero realmente que haja, da parte do Prefeito
Fernando Haddad, absoluta intransigência, nenhum
diálogo com esse tipo de gente, e que o Governador
de São Paulo faça o que vem fazendo, prestigiando a
sua polícia militar para combater esse movimento nefasto, esse movimento que tem que ser combatido com
toda energia, porque não há, da parte dessa gente,
o menor interesse em ouvir o seu apelo. O menor, lamento dizer. São baderneiros que se associaram para
cometer crimes contra o patrimônio público, e crimes
contra o cidadão de São Paulo, prejudicando-o no seu
direito de ir e vir. Obrigado.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
se eu puder concluir.
Senador Aloysio Nunes, eu gostaria de poder
conhecer melhor esses jovens, as pessoas que realizaram esses atos. Conversei com alguns, disse que
me coloco à disposição eventualmente até na sexta-feira. Disse que teria um horário reservado, se eles
assim o quiserem, para conversar. Me disseram que
há, por exemplo, entre os 20 presos, uma moça, Stefany Venceslau, que seria o caso justamente de uma
moça que de maneira alguma teria realizado qualquer
ato de vandalismo, mas que acabou sendo presa. Há
ali testemunhas de que ela não teria feito qualquer ato
de vandalismo, mas estava lá realizando o protesto.
Então, é preciso, certamente...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
lhe transmitir que inclusive conversei com o Secretário
Fernando Grella Vieira, falei que faria essa reflexão,
que estava disposto a tentar dialogar para ver em que
medida esse movimento pode agir com propósitos
de realização de justiça, conversar, trocar ideias com
eles, mas certamente transmitindo a eles que esse
procedimento acaba causando apenas reações muito
severas de condenação de seus atos pela maioria da
população. Não é a maneira de se transformar o País,

Quinta-feira 13

36105

as lições da história, as lições de Mahatma Gandhi e
de Martin Luther King, por isso que eu o citei, são as
lições positivas para os grandes movimentos sociais
em busca...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
de Justiça e liberdade.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy,
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do Senador Eduardo
Suplicy, tenho a honra de passar a palavra ao nosso
Presidente da Casa, Renan Calheiros, para uma comunicação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, cinco minutos apenas para uma comunicação que considero...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes porém, Sr. Presidente, só para
registrar a presença de estudantes de nível fundamental da Escola Classe 5, de Planaltina, Distrito Federal.
Sejam bem-vindos à Casa. É o registro que nós
fazemos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner,
Srªs e Srs. Senadores, tive o prazer de participar hoje
pela manhã da solenidade, na qual a Presidente Dilma Rousseff anunciou uma linha de crédito de R$18,7
bilhões para os beneficiários do Minha Casa, Minha
Vida adquirirem móveis e eletrodomésticos.
Cada família poderá financiar até R$5 mil com
taxa de juros de 5% ao ano e prazo de 48 meses para
pagamento.
A taxa de juros, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como se vê, está muito aquém dos percentuais praticados pelo mercado. A taxa média de juros anual cobrada pelo crediário varia entre 61% e 93% em artigos
do lar, 61% em eletrodomésticos e 96% em decoração.
As famílias de qualquer faixa de renda terão
acesso ao crédito e haverá desconto de 5% na nota
fiscal sobre os preços a vista, e as prestações poderão
ser pagas por boleto bancário ou por débito em conta.
A estimativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do
Governo é de 3,7 milhões de famílias do Minha Casa
Minha Vida sejam beneficiadas com o essa importante, importantíssima iniciativa. O Governo batizou esse
conjunto de medidas como Minha Casa Melhor. A condição para ter acesso ao programa é estar adimplente
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com as prestações do imóvel adquirido por meio do
Minha Casa Minha Vida.
Desta forma, os beneficiários poderão comprar
geladeira, fogões, lavadora de roupas, computador,
TV digital, guarda-roupa, cama, mesa, cadeiras e
até sofás.
Trata-se de uma iniciativa justa e louvável, sobretudo pelo que ela pode representar na expansão do
mercado interno, que, como todos sabem, é a âncora
principal da economia brasileira nos últimos sobressaltos da economia mundial. A expansão do consumo
interno, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na ordem de
20%, respondeu pela reação do Brasil na grande crise
do biênio 2008/2009.
De outro lado, o Minha Casa Melhor garante acesso das famílias ao crédito para adquirir bens modernos
com redução do consumo de energia e muito mais
conforto. Como frisou a Presidente Dilma Rousseff, a
iniciativa vai dar mais dignidade às famílias.
Para implementar o programa, a Caixa Econômica
Federal vai emitir um cartão magnético para ser usado
pelos interessados no crédito. A linha de financiamento estará disponível por 12 meses, a partir da data de
emissão do cartão. Mesmo aqueles que contrataram
o Minha Casa Minha Vida pelo Banco do Brasil terão
acesso ao cartão de crédito.
A contratação do Minha Casa Melhor será
desburocratizada e poderá ser feita por telefone e
nas agências da Caixa Econômica Federal. O cartão será aceito em 30 mil lojas credenciadas em
todo o País.
Srªs e Srs. Senadores, pela justiça social, pelo
alcance, pelos reflexos na economia interna, avalio que
essa é uma importante iniciativa do Governo Federal,
e tenho certeza de que encontrará boa receptividade
no Congresso Nacional.
Eu quero, Sr. Presidente, aproveitar a minha
oportunidade aqui na tribuna para comunicar ao povo
alagoano que nós estaremos, na sexta-feira, às 11
horas, em Cajueiro, Alagoas, juntamente com o Ministro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social,
quando inauguraremos a agência do INSS naquela
cidade. E que, no próximo domingo, às 11 horas, nós
estaremos em Arapiraca, acompanhados do Ministro
das Minas e Energia, Edison Lobão, onde inauguraremos a subestação de energia de Arapiraca e a
linha de 230kV, de Penedo a Angelim. São, Sr. Presidente, Srs. Senadores, investimentos importantes
e resgatam um compromisso do Ministro Lobão, que,
há dois anos, esteve comigo em Arapiraca, quando
efetivamente se comprometeu com a construção
da subestação, que viabilizará investimentos no
Agreste, no Sertão de Alagoas. Investimentos como
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a mineradora Vale Verde e o próprio funcionamento,
Presidente Casildo Maldaner, do Canal do Sertão,
que regularizará, pelos próximos 30 anos, o fornecimento de energia elétrica para o Agreste, para o
Sertão do Estado de Alagoas.
Aproveito, por fim, a oportunidade para enfatizar
os esforços da Prefeita Célia Rocha, de Arapiraca, e
da Prefeita Lucila Toledo, de Cajueiro, que foram importantes para que essas inaugurações ocorressem,
nesse final de semana, em Alagoas.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois bem, após ouvirmos as palavras do
Presidente da Casa, Renan Calheiros, na sequência,
como Líder, concedo a palavra à eminente Senadora
Lídice da Mata, do grande Estado da Bahia.
Com a palavra, V. Exª, Senadora Lídice da Mata,
pelo prazo regulamentar.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 12 de junho, é véspera
de Santo Antônio, muito comemorado pelos católicos
da minha terra; para outros, é Dia dos Namorados;
mas, para aqueles que lutam em defesa das crianças
e dos adolescentes em nosso País, é um dia muito
importante, porque é o Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil.
Portanto, Sr. Presidente, como integrante e uma
das coordenadoras da Frente da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional, não posso deixar de
aqui registrar esta data e trazer ao conhecimento das
Srªs e dos Srs. Senadores os dados a respeito do trabalho infantil em nosso País.
É tempo de ir à escola
Há tanto para aprender
Deram-te a linha e a cola
Mas não tempo para crescer.
Vês a alegre correria
Meninos na brincadeira
Mas tu passas todo o dia
Sentado nessa cadeira
Sem tempo para o que gostas
Nem momentos de lazer
Não endireitas as costas
Tens trabalho para fazer.
Com esses versos do poema Infância Perdida, de
João Alberto Roque, começo este meu registro sobre
o dia 12 de junho, data que marca o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil.
Segundo estudo da Organização Internacional
do Trabalho divulgado esta semana, aproximadamente
10,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos no mundo
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são trabalhadoras domésticas fora de suas residências
e, muitas vezes, em condições perigosas ou análogas
à escravidão. Desse total, 6,5 milhões têm entre 5 e 15
anos e 71% são meninas. Apenas no Brasil, o estudo
cita que deva haver cerca de 250 mil crianças trabalhando nessas condições.
Relatório da mesma OIT, de 2011, registrava em
todo o mundo 15,5 milhões de crianças e adolescentes
no trabalho infantil doméstico. Comparando-se ambos,
houve uma diminuição de 4 milhões de crianças e jovens nessas condições.
No Brasil, em 1992, segundo a PNAD do IBGE,
havia 8,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a
17 anos – 19,6% do total – em algum tipo de atividade
remunerada. Em 2011, 3,6 milhões estavam em situação de trabalho –8,6% do total –, ainda de acordo
com a PNAD.
Entre 2000 e 2010, houve uma redução de 13,4%,
mas a ocorrência do problema chegou a aumentar
1,5% entre crianças de 10 a 13 anos, justamente na
faixa etária mais vulnerável dessa população, para a
qual todo tipo de trabalho é proibido.
Por mais que a queda desses números tenha
sido significativa e mereça ser comemorada, o Brasil ainda apresenta índices inaceitáveis e está longe
de erradicar o trabalho infantil num curto espaço de
tempo. Um fator preocupante é que, de 2005 em diante, houve uma desaceleração no ritmo da diminuição
do número de crianças e adolescentes no mercado
de trabalho.
Nosso maior desafio é alcançar e erradicar as
piores formas de trabalho infantil: o doméstico, nos
lixões, na exploração sexual, no narcotráfico, na agricultura familiar e no comércio informal urbano. Vencer
também a consciência de nossa sociedade.
Em diversos setores, ainda persistem os argumentos favoráveis às atividades laborais de crianças e
adolescentes, para mantê-los longe do crime ou dignificá-los. Especialistas alertam para as consequências
dessa cultura, que ignora os muitos efeitos nocivos
e o papel de perpetuação da pobreza que exerce o
engajamento precoce na produção em detrimento da
formação e do estudo.
Mesmo a nossa Justiça concede ainda autorizações prévias para que menores de 16 anos ingressem no mercado, medida considerada inconstitucional. Na esfera política, as maiores dificuldades
são a falta de articulação entre as diferentes esferas
– municipais, estaduais e federal – e críticas ao Peti
– Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Os
principais questionamentos feitos hoje ao programa
giram em torno do controle da frequência escolar
e a presença nas atividades no contraturno, assim
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como o devido acompanhamento para o não retorno
ao trabalho infantil.
Com base no Relatório Brasil Livre de Trabalho
Infantil, da ONG Repórter Brasil – Organização de
Comunicação e Projetos Sociais, podemos conhecer
melhor os diferentes aspectos do problema. Após
uma introdução com dados gerais e dificuldades a
serem enfrentadas no campo político, da justiça e
cultural, o relatório analisa em profundidade as piores formas de trabalho infantil, debruçando-se sobre
o trabalho doméstico, o urbano informal e ilícito, o
trabalho rural e a exploração sexual comercial de
meninas e meninos.
Na área rural, estima-se em 450 mil o número de
crianças entre 5 e 13 anos que trabalhavam em atividades agrícolas ou no extrativismo em 2011, ou 63,5%
do total de trabalhadores nessa faixa etária, segundo
a PNAD. As atividades agrícolas são aquelas em que
as crianças começam a trabalhar mais cedo.
A política de prevenção e eliminação do trabalho
infantil no campo hoje é focada na agricultura familiar.
Segundo a PNAD 2011, 74,4% das crianças entre 5 e
13 anos que trabalhavam não recebiam contrapartida
de remuneração.
As regiões Nordeste e Sul lideram a taxa de
ocupação de crianças na agricultura. Especial dificuldade enfrentam as crianças indígenas, ribeirinhas
e extrativistas. Poucas escolas, ensino descontextualizado e falta de atividades no contraturno são
algumas falhas. O ainda frágil engajamento dos
gestores da educação na pauta do trabalho infantil
é um dos obstáculos.
Diante das falhas do Estado, a responsabilização das famílias pelo trabalho infantil no campo é
vista com cautela. Os setores agrícola e extrativista
concentram mais da metade dos meninos e meninas
de 5 a 13 anos que trabalham no Brasil. O fenômeno
é mundial: segundo a OIT, 60% das crianças entre
5 e 17 anos que trabalham no mundo estão no setor agrícola ou no extrativista. Portanto, para reverter esse quadro, temos que ter esses setores como
prioritários para as políticas públicas de erradicação
do trabalho infantil.
Gostaria de destacar que a PEC das Domésticas, que relatei no Senado, promulgada como Emenda
Constitucional 72/2013, em abril, define como proibido
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho para menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos. Foram abertas, portanto, as portas para que
nós possamos erradicar o trabalho infantil no âmbito
do trabalho doméstico brasileiro.
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Embora a OIT não tenha considerado a recente Emenda das Domésticas, o estudo divulgado esta
semana destaca que desde 2008 o Brasil já deu um
marco inicial na proteção de crianças trabalhadoras
domésticas com o Decreto nº 6.481, que proíbe que
algumas profissões sejam realizadas por crianças.
Ainda aguardamos que a Presidente Dilma encaminhe para esta Casa a ratificação de um importante instrumento no enfrentamento dessa prática,
que é uma convenção sobre o trabalho decente para
as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, a
Convenção nº 189.
Os serviços informais e o tráfico parecem atrair
cada vez mais meninas e meninos com menos de 16
anos. No início dos anos 1990, a idade média de ingresso no tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro era de 15 e 16 anos. Dez anos depois, havia caído
para 12 e 13 anos. O Brasil assumiu o compromisso
de erradicar essa prática até 2015.
O Estado também precisa melhor se equipar para
o enfrentamento da exploração sexual de crianças e
adolescentes, especialmente no que se refere à qualificação do atendimento às vítimas.
Nos últimos 20 anos de enfrentamento avançaram: de 2004 a 2010, o número de programas federais
para a área saltou de três para 13. Um dos reflexos foi
o aumento das denúncias. Embora a sociedade esteja mais sensível ao tema, vítimas ainda sofrem com
a impunidade, o atendimento precário e a insuficiente
articulação entre as ações desta política.
Um dos maiores desafios hoje é o aumento da
exploração no contexto das grandes obras de infraestrutura em curso no País. Entidades ligadas à rede de
enfrentamento alertam para a intensificação desse tipo
de violação nas regiões onde estão sendo construídas obras de infraestrutura para megaeventos, como
a Copa do Mundo de Futebol. Essas entidades recomendam que as ações de prevenção figurem nos processos de licenciamento das obras. Em contrapartida,
o engajamento do setor privado se apresenta como
uma alternativa na inserção das vítimas no mercado
de trabalho legal e formal.
Mas é nas atividades de trabalho infantil em ramos ilícitos que urge uma ação eficiente e abrangente
dos nossos governos, pois esse é o ovo da serpente
que origina a violência e o crime juvenil em nosso País.
Aqueles que hoje apregoam a redução da maioridade
penal como forma de ampliar a segurança da população agem como quem quer colocar trancas em portas
já arrebentadas. É nessas demandas que podem ser
feitas ações preventivas, cumprindo-se, assim, o velho
adágio de que se “eduque a criança para não precisar
punir o adulto”.
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No próximo mês de outubro, o Brasil vai sediar
a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que
deve reunir representantes de governos, empregadores, trabalhadores e organizações da sociedade civil
dos 185 países membros da OIT.
O Brasil foi escolhido como anfitrião da conferência pelo fato de ser considerado uma referência mundial
em relação às políticas sobre o tema.
Portanto, Sr. Presidente, desejo que nós possamos abrigar essa Conferência com condição de realmente dar exemplo em todo o mundo.
Terminando como iniciei este pronunciamento,
leio o final do poema Infância Perdida:
O patrão é exigente
Quer os sapatos bem feitos.
Para ele, tu não és gente
E não tens quaisquer direitos.
Não sabes o que são férias
E o pouco que paga à peça
Só agrava as misérias
Por estranho que pareça.
Deixa marcas para a vida
Esse ciclo vicioso.
A tua infância perdida
É um tempo precioso.
É tempo de ir à escola
Há tanto para aprender.
Deram-te a linha e a cola
Mas não tempo para crescer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
No entanto, antes de concluir o meu pronunciamento, não posso deixar de, lamentando, apresentar
um voto de pesar pelo falecimento ontem, aos 90 anos
de idade, de Jacob Gorender, considerado um dos mais
notáveis entre os intelectuais marxistas brasileiros, que
certamente fará muita falta à ciência política, à política
da Bahia e do Brasil.
Da Bahia, porque, nascido em Salvador, em 1923,
interrompeu os estudos em 43, quando, aos 20 anos,
se alistou na Força Expedicionária Brasileira. Lutou na
Europa, em batalhas como a de Monte Castelo, na Itália.
No final da guerra, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em jornais de esquerda, e, em
53, para São Paulo. Dois anos depois, embarcou para
Moscou, onde permaneceu até meados dessa década de 50.
Ao voltar ao Brasil, filiou-se ao PCB, em que
militou profissionalmente, sendo redator de A Classe
Operária e depois, da Imprensa Popular, do Voz Operária, da revista Novos Rumos e demais publicações
daquele partido.
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Depois do golpe de 64, fundou e dirigiu o Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário – PCBR. Em 1970,
foi preso e sofreu todo tipo de tortura, mas, conforme
ressalta o jornalista baiano Vitor Hugo, reinventou-se
como intelectual e escreveu livros como O Escravismo
Colonial e Combate nas Trevas. Também é autor de
A Escravidão Reabilitada e de Marxismo sem Utopia,
além de artigos e ensaios, deixando uma contribuição
inestimável para o entendimento da história do País.
Muito obrigada.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se associa às manifestações
de pesar de V. Exª, Senadora Lídice da Mata.
Na sequência, temos aqui inscrita a Senadora
Ana Rita, que não se encontra, o Senador Fernando
Collor, que não está.
Na sequência, Senador Sérgio Souza, do PMDB
do Estado do Paraná.
O Senador Sérgio Souza faz permuta com o
eminente Waldemir Moka, do Rio... do Sul. Faremos a
transferência, a permuta.
Antes de V. Exª fazer uso da palavra, Senador
Moka, só fazer uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PMDB – SC) – Em votação o Requerimento nº
611, de 2013, do Senador Antonio Carlos Valadares,
que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado, no dia 13 de junho de 2013, para participar,
na qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do “Seminário para o
Desenvolvimento da Amazônia”, na Cidade de Macapá, Amapá, conforme Requerimento nº 12, de 2013
– CDR, aprovada a reunião no dia 3 de abril de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra o Senador...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Abusando um pouco
da boa vontade do nosso Senador Moka, eu pediria
que V. Exª confirmasse a minha inscrição como líder,
após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª, Senador Eduardo Lopes, já se
encontra inscrito como líder, pelo PRB.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu Presidente, Senador Casildo Maldaner, que já
me colocou na condição de gaúcho, como sendo do
Estado do Rio Grande do Sul. Sou neto de gaúcho e
tenho um orgulho muito grande disso, até por que foram
os gaúchos que, no início do século passado, colonizaram uma grande parte do meu Estado. Então, quero
receber isso como um elogio ao bravo povo gaúcho,
que tem uma importância muito grande na colonização do meu Estado.
Sr. Presidente, após alguns dias afastado do trabalho por recomendação médica, estou de volta a esta
Casa e a esta tribuna com o mesmo entusiasmo de
sempre, procurando abordar temas relevantes para o
País. Confesso que raramente faço pronunciamentos
escritos, para ler, mas o tema que vou abordar requer
que eu tenha um cuidado com o que dizer nesta tribuna.
Infelizmente, ocupo este espaço para tratar dos
conflitos pela posse de terra no Mato Grosso do Sul.
Digo infelizmente, Sr. Presidente, porque mais uma
vez estamos aqui para falar de uma questão que se
arrasta há anos sem solução, cujo problema atingiu
nível insustentável, inadmissível, nos últimos dias. Nos
últimos anos, participei de várias reuniões, encontros
e audiências sobre o tema, seja com representante do
Ministério Público, seja com autoridades do Governo
Federal, seja em audiências públicas no Congresso
Nacional. Em todas essas ocasiões, deixei aviso de
que o problema, se não fosse resolvido, poderia causar conflitos de grave proporção entre agricultores e
índios no meu Estado.
O que temíamos acabou acontecendo, na desocupação de uma fazenda em Sidrolândia. E aqui eu
quero fazer um parêntese.
Uma coisa que me incomoda, Senadora Ana
Amélia, é quando alguns segmentos tratam a invasão
com o nome de ocupação. Você ocupa aquilo que não
tem dono. Você ocupa aquilo que está abandonado.
Quando você adentra uma propriedade que tem dono,
que tem gente ali, isso não tem outro nome, é invasão.
E eu quero registrar isso.
Na região central do meu Estado, um índio, nessa desocupação, foi morto em confronto com a Polícia
Federal. Uma vida foi perdida, por conta de um conflito que ocorre há décadas. Terras têm sido invadidas,
colocando em choque produtores e índios, ambos os
lados vítimas da omissão do Poder Público.
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Nos últimos dias, a mídia do País deu grande
contribuição para a discussão sobre a posse dessas
terras. Jornais e sites de notícias, em especial, publicaram números e expuseram argumentos de ambos
os lados, índios e agricultores, cada qual, obviamente,
defendendo o seu direito.
O jornal O Globo do último domingo, por exemplo, informa que muitas áreas invadidas por índios há
décadas em Mato Grosso do Sul não foram desocupadas até hoje. Acabaram se tornando território dessas comunidades, ao arrepio da lei. Diz um trecho da
matéria: “Algumas dessas áreas já se transformaram
em aldeias, apesar de os índios não terem a posse
definitiva do terreno.” Exemplos como esse citado na
reportagem se repetem em todo o Estado do Mato
Grosso do Sul e, por certo, em todo o País.
O jornal O Estado de S. Paulo também abordou
os conflitos em Mato Grosso do Sul, na sua edição de
domingo passado. Num trecho, ao citar a tentativa da
Polícia Federal de desocupar a fazenda invadida em
Sidrolândia, o repórter registra:
Depois do episódio, revoltados com a ação
policial, os terenas deram o troco. Ocuparam
outras fazendas, expandindo sua presença
em pelo menos 15 quilômetros a partir da fazenda Buriti. Na terça-feira já dominavam 12
dessas áreas. Ordenavam a retirada dos não
índios e foram acusados de saquear as casas
e queimá-las.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que a narrativa sobre como as invasões têm ocorrido causa perplexidade.
Parece tratar-se de ação de grupos extremistas que
conquistam territórios a base da força e da violência,
para não dizer outra coisa, como o fato de os índios
invasores estarem armados com facões, foices, arcos
e flechas e até armas de fogo.
O jornal O Globo de sábado último divulgou relatório da Embrapa segundo o qual, das seis áreas
demarcadas pela Funai no Paraná, quatro jamais foram habitadas algum dia por índios. O documento da
Embrapa, de acordo com o jornal, está nas mãos do
Palácio do Planalto.
O relatório da Embrapa é indicativo de que milhares de hectares de terra têm sido demarcados a
partir de processos incompletos e muitas vezes irreais,
elaborados por uma única mão – no caso, a Funai –,
sem contraprovas, sem o contraditório.
Tenho dito há anos que o Brasil tem uma dívida
secular com o povo indígena, mas essa conta não pode
e não deve ser debitada apenas nas costas de um setor
do País – no caso, os agricultores – cuja contribuição
tem sido decisiva para que a balança comercial brasi-
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leira registre superávit mês após mês. Além, claro, de
sustentar o Produto Interno Bruto do País.
Tudo isso é lamentável. O País não pode conviver
mais com esses conflitos, que podem causar novas
tragédias de proporções ainda maiores: de um lado,
os índios reivindicando aquilo que entendem ser seu;
do outro, o agricultor que tem títulos de posse da área
registrados em cartório, que a adquiriu de maneira honesta e regular. Algumas dessas áreas remontam aos
anos de 1930, no meu Estado. As famílias ali instaladas já são da terceira e às vezes da quarta geração.
Terras são invadidas, casas são queimadas, famílias são expulsas, fugindo na calada da noite com
medo de serem mortas. Foi isso que ocorreu em Sidrolândia. Além da sede da fazenda, as casas do administrador e dos peões foram queimadas com tudo
o que tinha dentro.
Há relatos de que essas famílias de trabalhadores
perderam o pouco que tinham: aparelhos de televisão,
camas, sofás, geladeiras. E eu pergunto: que culpa tem
um peão que trabalha numa fazenda para perder tudo
da noite para o dia? Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem gente que ficou até sem roupara para vestir.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia, ao
Senador Armando Monteiro, ao Senador Ruben Figueiró. Vou ouvir todos.
Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Moka, nada disso estaria acontecendo, essa morte poderia não ter ocorrido se... Há pelo menos dois
anos, que é o tempo que estou aqui, que esse tema
tem estado presente e é recorrente na tribuna, nas
comissões técnicas, nas reuniões com o Governo, e
V. Exª muito bem relatou todo o esforço feito, do ponto
de vista político e institucional, para avisar, com antecedência, ao Governo dos riscos dessa conflagração,
desse conflito que é não é desejado por nenhum dos
lados. Essa violência tende a se ampliar se medidas
corretas e adequadas não forem adotadas. Todos reconhecemos os direitos dos indígenas, mas a forma
como as comunidades e as etnias estão agindo foge
ao controle e também a uma manifestação típica dos
povos indígenas. Este é o primeiro ponto. O segundo
ponto é que muitos agricultores... Como V. Exª disse,
Mato Grosso do Sul é um Estado que foi colonizado
por agricultores saídos do meu Estado, a convite do
Governo, para desenvolver o centro-oeste brasileiro, o
Brasil central, fazendo a interiorização de um País que
estava se desenvolvendo apenas no litoral. Foram de
boa-fé, receberam a titulação dada pelo Poder Público,
Senador Waldemir Moka. Então, é inaceitável o que está
acontecendo ao desabrigo da lei: essa desproteção total dos agricultores, que estão trabalhando e querem
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segurança jurídica, segurança física, patrimonial e
pessoal para poderem continuar trabalhando. Também
a forma como as desmarcações são realizadas é um
ato de violência. Não há nenhum aviso ao ocupante,
ao proprietário da terra titulada, não há qualquer aviso
prévio de que a Polícia Federal vai entrar ali dentro com
a Funai para fazer a demarcação. No meu Estado, a
situação não é diferente da situação de Mato Grosso
do Sul, Senador Waldemir Moka, porque a situação
continua muito tensa em algumas regiões. Fizemos
várias audiências públicas exatamente com o objetivo
de alertar o Governo, as autoridades. Não podemos
ter brasileiros de primeira e segunda classe, brasileiros imputáveis e brasileiros inimputáveis. É preciso um
basta a esse grau de violência, sob pena de levar ao
campo a conflagração, a guerra, um conflito que não
podemos aceitar de forma alguma. Parabéns a V. Exª
por trazer esse tema à tribuna novamente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço, Senadora Ana Amélia.
Ouço o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Meu
caro Senador Moka, eu quero, primeiro, me associar a
essa manifestação de V. Exª, que é sempre marcada,
como sempre nesta Casa, por uma posição firme, mas
uma posição absolutamente equilibrada. V. Exª traduz a
sua justa indignação com um quadro de conflagração
que decorre exatamente da omissão dos Poderes Públicos e da ausência de um arranjo institucional no nosso País que tivesse permitido dotar o Estado brasileiro
de uma estrutura mais compatível com as exigências,
vamos dizer, de uma política realmente consequente
nessa área. Como resultado dessa omissão, assiste-se hoje a uma escalada de violência em prejuízo de
agricultores e produtores neste País, que fazem, pelo
seu trabalho, a grandeza dessa região. Portanto, é um
quadro de insegurança, é um quadro de desestímulo
às atividades produtivas e são inaceitáveis, a qualquer
pretexto, essas manifestações de violência, de dilapidação do patrimônio que representa o trabalho de gerações. E, como aqui foi muito bem acentuado, esses
agricultores se comportaram sempre com uma posição
de boa-fé, porque há uma cadeia de titularidade que
tem, em alguns casos, mais de cem anos. Portanto,
trata-se de um processo absolutamente legítimo de
ocupação dessas áreas. Portanto, quero me associar
a V. Exª, manifestar a minha inconformidade e, mais do
que isso, trazer aqui a minha palavra para que o Brasil
encontre uma forma adequada de tratar de maneira
mais responsável essas questões, promovendo ações
de caráter preventivo que possam evitar uma situação
de tão graves prejuízos como essa que foi criada no
seu Estado. Parabéns a V. Exª pela sua manifestação.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Muito obrigado, Senador Armando Monteiro.
Ouço o Senador Ruben Figueiró, do meu Estado.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Eminente Senador Waldemir Moka, desejo, neste instante,
dizer a este Plenário que ninguém mais do que V. Exª
tem levantado essa questão fundiária entre índios e
não índios em meu Estado. É um trabalho que V. Exª
vem realizando desde que assumiu a cadeira aqui,
no Senado, e já havia levantado a sua voz em relação
à questão lá na Câmara dos Deputados. As manifestações dos ilustres aparteantes – a Senadora Ana
Amélia e o Senador Armando Monteiro – realmente
refletem o sentimento, não só do Sul, mas também
do Nordeste brasileiro, de solidariedade a essa causa
que nós defendemos sob a sua liderança. Ao me solidarizar, mais uma vez, com as palavras de V. Exª, eu
gostaria de dizer que participei, hoje, de uma reunião
convocada pela Ministra Gleisi Hoffmann, com os Parlamentares da bancada federal do nosso Estado que
puderam lá comparecer e a representação dos índios
Guarani Kaiowá e Terena, para que, num debate amplo e sincero, pudéssemos dar passos para encontrar
uma solução, que será demorada, não resta a menor
dúvida, mas que nos levará a um denominador comum. Estiveram presentes o Ministro da Justiça, o
Ministro-Chefe da AGU e o Ministro Gilberto Carvalho.
O Ministro da Justiça afirmou que não se pode mais
empurrar a questão com a barriga – expressão usada
por ele –, reconhecendo que o Governo Federal realmente estava atrasando uma solução, mas que agora,
diante de tudo o que se tem dito, diante do clamor não
só dos nossos mato-grossenses-do-sul, mas do Brasil, há de se encontrar um caminho definitivo para se
chegar a uma solução. E ele disse que, por sugestão
do nosso Governador do Mato Grosso do Sul, André
Puccinelli, estava sendo criado um fórum não para
dialogar, mas para definir a ação que o Governo Federal adotaria, desde que houvesse uma conciliação
de propósitos entre o Conselho Nacional de Justiça, o
Conselho Nacional do Ministério Público, a Funai, os
representantes dos indígenas e os representantes das
entidades patronais de produtores rurais do nosso Estado, ou seja a Famasul e a Acrissul, para se chegar a
uma solução. Quero confessar a V. Exª que fiquei com
mais esperança de chegarmos a uma solução, porque,
da forma como a Ministra Gleisi Hoffmann e o Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, se manifestaram,
eu, como homem da oposição nesta Casa, não posso
deixar de dar um voto de confiança a eles. Se for para
resolver e não continuar empurrando o problema com
a barriga, sem dúvida alguma, eles merecem a nossa compreensão e a nossa expectativa favorável de
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que, finalmente, não haverá fratricídio entre índios e
não índios no nosso Estado. Reitero a V. Exª a minha
solidariedade e parabenizo-o pela precisão e oportunidade do discurso que ora profere. Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço ao Senador Ruben Figueiró.
Concedo um aparte ao Senador Ivo Casso, eminente representante do Estado de Rondônia.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Moka. Quero aqui me solidarizar com V. Exª.
Vou pedir a compreensão do Presidente da Mesa, pois
é um tema que o Brasil inteiro discute. Quero aqui dar
um exemplo pela experiência do que aconteceu no
nosso Estado de Rondônia. Hoje, na verdade, o que
está acontecendo no Brasil é que a Funai, como órgão representante dos índios, está fazendo um trabalho de lavagem cerebral para criar tumulto e conflito
entre quem produz, quem trabalha e os indígenas. E
por mais que se tenha comentado que há um déficit
grande que nós, brasileiros, temos que pagar para os
índios, quero lembrar que índio, na verdade, não quer
mais terra. O que eles querem é viver com dignidade,
não como escravos, não da maneira como vivem hoje,
na miséria, e não querem continuar sendo tratados
como estão sendo pela Funasa e pela Funai, precisando estar sempre pedindo esmolas com o pires na
mão. Vou dar mais um exemplo do Estado de Rondônia.
Na reserva indígena Roosevelt, temos a maior jazida
de diamante do mundo. Morreram, lá dentro foram assassinados 29 garimpeiros. Mas não houve nenhuma
denúncia contra ninguém, ninguém quis apurar nada,
porque foram os índios que cometeram o crime. Por
que aconteceu aquela chacina? Porque havia exploração ilegal de diamantes com a participação dos índios
Roosevelt daquela região. O que nós precisamos hoje
nesta Casa? O que o Governo Federal precisa fazer
urgentemente no Brasil? Dar legalidade para que os
índios possam explorar, dentro da legislação, a riqueza que existe dentro das áreas indígenas, para terem
casas boas, para terem veículos bons e não andarem
em cima de dinheiro de contravenção, de roubo ou de
contrabando de diamantes ou de madeira. Em Rondônia há várias áreas em que há conflito ou extração
ilegal de madeira. Para que isso? Porque o Governo,
de uma vez por todas…
(Interrupção do som.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Pega o
exemplo do Canadá: lá, os indígenas podem explorar
as áreas minerais que tem. Aqui não podem. Mas, em
contrapartida, até hoje continua a extração ilegal de
diamante. Então, o que os índios precisam não é de
mais terra. No Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul,
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há muitas terras que podem ser mecanizadas, podem
ser plantadas, nas quais os índios podem produzir. Se
os índios não querem plantar, eles podem terceirizar,
passar para terceiros. Quantas áreas indígenas têm
o potencial hídrico muito grande, para poder ter como
retorno parte da compensação do faturamento de energia, para eles poderem ter condição de viver como nós,
brancos, que vivemos nos quatro cantos deste País e
no mundo afora. Não. O que a Funai quer, o que alguns
querem, na verdade, é que os índios vivam na miséria,
vivam pedindo esmola, criando conflitos agrários em
tudo que é lugar. Porque há americano, há europeu,
há alemão, dentro da Amazônia, roubando a nossa
Amazônia…
(Soa a campainha.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – …, roubando
as nossas essências, roubando a nossa biodiversidade,
com a cobertura dessas mesmas pessoas que tinham
que coibir. Enquanto isso, nossa riqueza está sendo
roubada, levada para fora, para fazerem experiência,
e nós ficamos, aqui, levando prejuízo. Portanto, V. Exª
tem razão. É importante o setor produtivo se movimentar em nível nacional. O que eu defendo não é a
ampliação de área indígena, não. Já há área suficiente para os índios dos quatro cantos do País. O que é
preciso, sim, é, urgentemente, dar legalidade para que
os índios explorem suas riquezas nas suas terras e
não vivam como pedintes, para que vivam como seres
humanos, para que tenham a verdadeira condição de
explorar essa riqueza. E nós, com isso, vamos acabar
com os conflitos nos quatro cantos, a exemplo do que
V. Exª citou. Ontem, eu ouvi, aqui, o discurso de um
colega Senador que muito me entristeceu. Ele devia
ter conhecimento de que foi criada, no Paraná, uma
área indígena sem um índio dentro.
(Interrupção do som.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – O tempo, de
novo, se esgotou aí. Portanto, nobre colega, Senador
Waldemir Moka, foram criadas áreas indígenas sem
índio. Então, parece que está havendo alguma comercialização, e quando esses conflitos não são com
sem-terra, são com índios. Até esses dias estava tudo
na paz. Então, está na hora de o Ministro da Justiça,
o Palácio do Planalto, as instituições responsáveis e
esta Casa aqui darem um basta em tudo isso que tem
acontecido até hoje e darem uma garantia, uma estabilidade, como se deu com o Código Florestal e com
outros tantos. Então, portanto, sou solidário a V. Exªs.
Quem produz neste Brasil, que conseguiu, lá
atrás, após vários e vários anos, o respeito do próprio
Governo, quando deu a titulação, deu a documentação, hoje não pode ser expulso das suas terras; nem
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índio, de um lado, nem produtor, de outro. Nós temos
terra suficiente para sustentar todo o povo brasileiro
e ainda mandar para o mundo afora. Portanto, o que
precisamos é que a legislação assegure e dê garantias para esses que querem produzir, querem trabalhar
com decência e não ficar roubando, como muitos ficam
roubando por aí. Obrigado, Senador.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradecendo ao Senador Ivo Cassol, Presidente,
perdoe-me, eu quero conceder o último aparte e prometo que vou encerrar o discurso logo após os apartes.
Pois não, Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Waldemir Moka, guerreiro, lutador em
favor da propriedade, do direito à propriedade, da segurança jurídica, no Congresso Nacional. Quero começar por onde falou o Senador Cassol: política nacional
para o índio. Nós temos que criar uma política nacional
para o índio, dando a ele as condições de cidadania
necessárias. Mas eu quero, Senador Moka, enfatizar
a coragem do Governo brasileiro, principalmente na
pessoa da Ministra Gleisi. Ela assumiu para si essa
responsabilidade.
(Interrupção do som.)
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Puxou
essa responsabilidade para a Casa Civil, onde coordena – uma coordenação supra-ministerial. Assumiu a
responsabilidade de dar um resultado positivo para termos, de fato, uma solução para essa questão no Brasil,
que criou uma instabilidade que não é de agora, não.
É uma instabilidade que vem de décadas atrás, mas o
Governo brasileiro, pela primeira vez, está se movimentando, criando mecanismos para resolver o problema.
E aqui eu quero enaltecer a postura da Ministra Gleisi,
que chamou a responsabilidade para si. E agora, para
o Supremo Tribunal Federal, está indo o novo Ministro
Barroso. Nós o sabatinamos na semana passada, e ele
se comprometeu com o Congresso Nacional a tratar
os embargos postos na questão da demarcação da
Serra do Sol, no acórdão, como prioridade.
(Soa a campainha.)
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – E nós
devemos cobrar isso dele, porque ali haverá direcionamentos para que possamos também adotar uma
solução e estancar essa movimentação de invasões
de terras de produtores rurais pelo Brasil afora. Obrigado, Senador.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Moka.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pois não.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Pela omissão que eu cometi no meu aparte a V. Exª, queria fazer
um registro, por questão de justiça, a um procurador
do setor administrativo do Estado do Rio Grande do
Sul. Trata-se de um zeloso servidor público que tem
trabalhado no Estado do Rio Grande do Sul com um
zelo rigoroso na questão da lei sobre qualquer coisa.
Refiro-me ao Dr. Rodney Candeia. E, na Câmara dos
Deputados, Deputado Luis Carlos Heinze, que, junto
com V. Exª e com outros Parlamentares, tem também
se empenhado pessoalmente nessa questão, que é
crucial não só para o nosso Estado, mas também para
o seu Mato Grosso do Sul. Obrigada, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, eu queria ter tempo para comentar
todos os apartes recebidos.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Não o farei em respeito à Presidência de V. Exª.
Eu quero encerrar o discurso dizendo que, ao
longo desse tempo, eu sempre defendi, Sr. Presidente,
que a forma de se fazer justiça aos povos indígenas,
que é uma dívida de toda uma sociedade, é alocando
recursos no Orçamento. É recurso orçamentário. E,
nesses casos, como é o caso de Mato Grosso do Sul,
onde tem propriedade com título, com cadeia dominial
registrada, que se faça, se o Governo quiser aumentar
as aldeias, uma desapropriação, e não uma expropriação. E que se indenize, de forma justa, o valor da terra
nua e das benfeitorias.
Eu acredito que essa seja a solução para o meu
Estado, Mato Grosso do Sul, porque lá a terra realmente
tem um valor muito grande, e nós não temos a fartura
de terra, a quantidade de terra, como nós temos na
região Norte deste País.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Eu encerro, Sr. Presidente, lamentando, mais uma
vez, assumir a tribuna para fazer um pronunciamento em que a injustiça que se comete... Porque, hoje,
quando eu vou para Sidrolândia, eu ouço de produtores: “Senador Moka, aqui era do meu avô, foi do meu
pai e hoje estamos aqui.”
Como é que esse produtor vai sair de lá com uma
mão na frente e outra atrás? Como é que vai ficar a
casa dele, que foi queimada? A do peão? Como é que
vai ficar o seu trator, que sumiu? E o gado, que sumiu?
Tudo isso vai ficar como se nada tivesse acontecido?
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Então, esse tipo de injustiça nós não podemos
simplesmente dizer que não está acontecendo no Mato
Grosso do Sul, porque está acontecendo.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– (Fora do microfone.) E quero registrar aqui, com a
coragem e com os votos recebidos do meu Estado,
dizer que o Mato Grosso do Sul deve a sua riqueza a
homens e mulheres de mãos calejadas que fazem a
riqueza do meu Estado e do meu País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Moka, ontem ainda, quando
a Senadora Kátia Abreu estava na tribuna, V. Exª a
aparteou dizendo que hoje ia tratar do tema. E V. Exª
tratou do tema. Não é por nada que lhe disse que seria também um gaúcho, que representa o Rio Grande,
Santa Catarina, o Brasil inteiro, o glorioso Mato Grosso
do Sul de V. Exª.
Na sequência, temos a inscrição do Senador
Agripino Maia, como Líder.
V. Exª tem a palavra, Senador Agripino, do Rio
Grande do Norte, nosso ex-Governador de lá.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, hoje, foi um dia de discursos elegantes, mas que precisariam ser bem-apreciados, bem-observados.
Isso porque o ex-Líder do PT, Senador Humberto
Costa, fez um discurso – claro que tinha que defender
o Governo – em que apreciava o momento econômico,
tecendo comentários positivos sobre uma atitude da
Presidente da República hoje, que lançou um programa
de financiamento de fogão de cinco bocas, máquina de
lavar, geladeira, linha branca. Ela, ao lançar o programa, em vez de fazer a comunicação ao País, agulhou
a oposição. E S. Exª o Senador Humberto Costa, no
rastro da provocação, referiu-se à linha da oposição
como uma linha de terrorismo econômico, como se
nós torcêssemos pelo quanto pior, melhor.
Em seguida, o Senador Aloysio Nunes fez um discurso substantivo, elegante, colocando os fatos como
eles são, que é o que eu pretendo fazer, Sr. Presidente, neste momento. Fazer a constatação de fatos. Não
é elucubrar, não é fazer comentários sobre hipóteses.
É fazer constatação de fatos.
Senador Aloysio, durante os últimos 24 meses,
o Brasil viveu um momento, se não de bonança no
plano internacional, no plano nacional, de excelentes
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condições para um crescimento econômico exponencial, porque nós tivemos: juros baixos, como sempre
pedimos nós da oposição; financiamentos em condições favoráveis para aqueles que quisessem promover
investimentos nos seus negócios ou para aqueles que
quisessem comprar a produção; e um câmbio favorável.
O câmbio chegou a perto de R$1,60 por dólar, favorecendo, claro, o processo de exportações. Então, juntamos câmbio favorável, permitindo que as empresas
do Brasil exportassem, porque estariam competitivas;
juros baixos, fazendo com que a população pudesse
comprar, ou que os investidores pudessem investir para
melhorar os seus negócios; e financiamentos a juros
favorecidos, para que, aqueles que queriam, pela aplicação de recursos subsidiados, melhorar a eficiência
dos seus negócios, tivessem a matéria-prima pronta,
tivessem o dinheiro barato. Isso tudo aconteceu durante
os últimos 24 meses, e, apesar disso, o Brasil cresceu
a menos de 1%.
Eu não estou fazendo terrorismo, eu não estou
elucubrando, eu não estou tecendo comentários negativos nem pessimistas. Estou fazendo uma constatação, Senador Armando Monteiro, constatação pura e
simples. Como constatação, quero dizer, lamentando,
o que está acontecendo de três meses para cá.
Senador Ruben Figueiró, V. Exª sabe quanto saiu
do Brasil ontem, em dólar, quanto se fez de operação
de swap cambial? Foram US$4,4 bilhões. O que significa isso? Significa que investidores estão indo embora.
Todo dia está acontecendo isso, Senador Armando,
Senador Moka. Foram US$4,4 bilhões indo embora.
V. Exª sabe como é que anda a Bovespa? Deve
saber. Armando Monteiro deve saber. Está desabando!
Caiu 16% no prazo de 12 meses. Houve 16% de queda.
Em matéria de bolsa de valores, isso é inacreditável!
Nesse mesmo tempo, o Índice Dow Jones, dos Estados Unidos, o país que se dizia estar numa crise da
qual não iria se recuperar, cresceu 16%. A diferença
entre a Bovespa e a Dow Jones, dos Estados Unidos,
foi de 32%, menos 16 para mais 16. Comparando-se,
de 2010 para cá, a bolsa do México com a bolsa do
Brasil, a Bovespa, a bolsa do Brasil perdeu, em dólar,
43%, se relativizada com a bolsa mexicana.
Os negócios no Brasil estão desabando! São os
números que falam. E aí vem a propaganda.
Ontem, li nos jornais que o PAC havia investido,
no período de dois anos e pouco, se não me engano,
557 bilhões, como se fosse dinheiro do Orçamento
da União que estivesse sendo investido. Conversa!
Senador Aloysio, desses 557 bilhões, 50,8 bilhões
foram de recursos orçamentários, que deveriam ser,
para o período, de 150. Só conseguiram gastar um terço. Um terço! O resto foi de estatais ou de empresas
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privadas. E é aí onde mora o perigo! É aí onde está o
nosso problema, que me leva a fazer a reflexão que
quero fazer com V. Exªs.
A economia brasileira está passando por momentos de grandes dificuldades. Decorrentes de quê?
Senadora Lúcia Vânia, a fuga de capitais, a fuga de
dólares está acontecendo porque os investidores estão indo embora, estão saindo. V. Exª sabe o que está
ocorrendo, o que está por trás da fuga desses US$4,4
bilhões – e não sei quanto foi hoje e quanto vai ser
amanhã? Fundamentalmente, a bolsa está arriando, e
esses dólares estão indo embora. O dólar está subindo
e, hoje, está a R$2,15 porque a Bolsa de Valores do
Brasil, a Bovespa, está ancorada fundamentalmente
em duas ações: Petrobras e Vale do Rio Doce. E sobre
as duas houve uma intervenção perversa do Governo.
O Governo brasileiro é intervencionista.
A ação Petrobras desabou e puxou para baixo.
Puxou para baixo o valor da ação Petrobras por conta
de quê? Por conta de o Governo ter feito a Petrobras
instrumento de contenção da inflação, quando a Petrobras é uma empresa que tem acionistas, inclusive
que vivem de querer rendimentos. Mas o Governo, que
é majoritário, fez da Petrobras, por intervenção direta,
instrumento de controle da inflação. Resultado: matou
a galinha dos ovos de ouro. Está a Petrobras agora
se debatendo para tentar se recuperar. A evasão de
dólares é produto de venda dos acionistas privados
estrangeiros, que venderam as ações da Petrobras,
fizeram dólares e mandaram esses dólares embora,
e a Petrobras, com ação deprimida, puxou a Bovespa
para baixo.
Sabem qual é a segunda? A Vale do Rio Doce.
Por uma atitude também intervencionista do Governo
– a culpa é do Governo, e é preciso que essa constatação seja feita –, a Vale do Rio Doce tem hoje, na
presidência do seu conselho de administração, uma
pessoa imposta pelo Governo Federal. Uma empresa
que é privada.
O mercado é sensível a isso tudo e cai fora, vai
embora!
Quando há um movimento como o de São Paulo
hoje de quebra-quebra pela passagem de ônibus, o
movimento é visível, é explosivo, é instantâneo. Esse
é pior porque, de mansinho, o investidor vai embora
e deixa o resultado. E o resultado, Senador Aloysio,
é perverso: a evasão de divisas, a elevação do câmbio, que saiu de R$1,70 para R$1,80; R$1,90; R$2,00;
R$2,10; R$2,15, importando inflação, abaixando o
valor das empresas brasileiras e criando grandes dificuldades por culpa de atitudes intervencionistas do
Governo Federal.
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A segunda ponderação que desejo fazer, que é
a minha preocupação maior, Senador Armando Monteiro, que é a minha maior preocupação de todas as
que eu tenho no campo da economia, é que o Governo insiste – ainda hoje, a atitude que tomou demonstra isso – em usar recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, que é dinheiro do trabalhador, para
financiar a venda de fogões, geladeiras, máquinas de
lavar. Há um objetivo claro: proporcionar estatística
positiva para o Governo. Na hora em que há dinheiro nas mãos das pessoas – cuja renda não cresceu,
vão ter apenas um financiamento de dinheiro que
pertence ao trabalhador para comprar a linha branca,
a linha branca vai produzir mais geladeiras –, evidentemente, na estatística do trimestre ou do semestre,
apresentam-se números favoráveis de crescimento da
economia. Só há um detalhe: o trabalhador que tomar
dinheiro do Fundo de Garantia não melhorou a renda
e vai ter que pagar a prestação; então, poderá haver
inadimplência. Na inadimplência, sobre esse dinheiro,
que é um fundo do trabalhador, vai haver um rombo. E
quem vai cobrir o rombo é o Governo brasileiro, com
o dinheiro do contribuinte brasileiro, e vai aumentar a
carga de impostos.
Tudo isso é presumível. Vai acontecer? Espero
que não aconteça. Mas o que o Governo está fazendo
é, de forma artificial, promover o crescimento da economia com dados estatísticos sem sustentação. Por
quê? E aí é onde entra a minha preocupação maior.
Senador Armando Monteiro, eu já fui duas vezes
governador e aprendi uma coisa: governo eficiente é
o governo que tem capacidade de gasto. Quando um
governo arranja um dinheirinho e consegue rapidamente transformar aquele dinheiro em obra, vencendo
dificuldades – de contestações de concorrência, de
briga e disputa por preço, de intempéries, chuva ou
sol –, quando supera isso tudo, é porque o governo
é eficiente. Governo com capacidade de gasto é governo eficiente.
Os dados que eu citei, do PAC, mostram que dos
R$550 bilhões gastos somente R$50 bilhões, um terço do que estava previsto no Orçamento, foi dinheiro
federal. Por que isso está ocorrendo, Senador Aloysio
Nunes Ferreira?
Aprendi que você tem gestão eficiente não quando o governante é eficiente, mas quando a equipe é
eficiente, quando os escalões intermediários, até lá
embaixo, são formados por gente qualificada, por gente
do ramo. O que está ocorrendo no Brasil hoje – e isso
é uma coisa permanente, de difícil reversão – é que
você tem ministro do PT, ministro do PMDB, ministro
do PR, ministro do não sei o que, e dos escalões intermediários para baixo são todos nomeados politica-
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mente, sem a qualificação devida. Resultado: você tem
estruturas que não são capazes de, por qualificação
ou por mérito, superar as dificuldades do dia a dia. O
Governo é pesado, é vagaroso, é devagar.
O Brasil tinha pressa e o Governo do Brasil não
está atendendo à pressa do povo do Brasil. Essa é
que é a verdade! Essa é uma verdade duríssima que
precisa ser enxergada, Presidente Ivo Cassol. Uma
das minhas maiores preocupações é de que as estruturas administrativas no Brasil estão pesadas, são
mastodônticas, são pesadonas e incapazes de levar
aquilo que nós queríamos e que veio a acontecer. Não
aconteceram como o Governo queria, pela via do próprio Governo – os aeroportos, as estradas, os portos
–, porque a estrutura é pesada.
O Governo resolveu fazer, agora, as concessões
e privatizações que, na minha opinião, não vão andar
bem porque as convicções do Governo não são nesse
rumo e tudo o que é feito sem convicção não é feito
rapidamente. Nada do que se faz sem convicção – e
o atual Governo não tem a convicção de prestigiar o
capital privado para dar a ele liberdade de ação – anda
bem. Infelizmente! Resultado: temos aí uma estrutura
por vícios, comprometida, pesada, e que está estabelecendo âncora à velocidade com que o Brasil deveria
e poderia crescer.
O segundo ponto. Senador Aloysio Nunes Ferreira, não poderia nunca ter acontecido a sinalização
perversa que aconteceu há um ou dois meses. Eu não
quero discutir a qualificação do indicado, eu quero discutir a criação do 39º Ministério da República.
Na hora em que você está na cara para combater a inflação, você tem de ter eficiência; ter um Brasil
com produção, não com financiamento. Se tiver financiamento sem produção, quem vai comprar aqui é o
chinês, que é competitivo, que consegue colocar o
produto dele aqui dentro e consegue vender.
Se o povo do Brasil, de alguma forma, tem renda
por financiamento, mesmo que isso signifique inadimplência num segundo momento, e não tem produção,
isso vai facilitar a vida de quem for competitivo: a do
chinês, a do americano, a do japonês, a de quem consegue vender barato, coloca o produto aqui e o vende
barato aqui dentro.
O segundo ponto que me preocupa é que o Governo é gastador – gastador – e que sinaliza com gastança. Ele criou o 39º Ministério como que agredindo a
consciência dos meios produtivos do Brasil. Resultado:
se é gastador, tem de recolher imposto. E aí não se
cansa de manter a chama da carga tributária campeã
do mundo. Resultado: o Brasil não pode baixar a carga tributária e não tem eficiência para fazer a infraes-
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trutura. Juntando as duas coisas, produz-se um país,
lamentavelmente, ineficiente.
Nós estamos caminhando para ser uma economia do tamanho ou menor do que o nosso mercado
interno. Os países que crescem e são 5ª, 6ª, 7ª, 8ª economias do mundo são aqueles que são competitivos
e capazes de serem maiores do que o seu mercado
interno. Nós vamos terminar menores do que o nosso
mercado interno, lamentavelmente.
Ouço, com muito prazer, o Senador Armando
Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senador José Agripino, esta Casa tem muito respeito
por V.Exª. V. Exª sempre pontifica com intervenções que
são muito marcadas por posições equilibradas, além da
competência e da experiência que V. Exª tem. Eu compartilho de muitas das suas preocupações. Acho que,
em linhas gerais, o pronunciamento de V. Exª é absolutamente correto. Mas eu queria lhe dizer que a economia brasileira tem já há algum tempo uma propensão
para crescer pouco, porque nós temos estruturalmente
alguns problemas. Não é nem justo endereçá-los a este
Governo. Na economia brasileira, nós temos uma taxa
de poupança muito baixa e, portanto, uma propensão a
investir pouco. Nós só poupamos 14% ou 15% do PIB.
Por quê? Porque elevamos a carga tributária extraordinariamente, ao longo do tempo, para financiar este
Estado perdulário, que faz um gasto de má-qualidade,
um gasto que não é reprodutivo. Portanto, penalizamos o setor privado, impondo a ele uma sobrecarga,
e transferimos recursos para o setor público, que não
poupa e gasta mal. Mas, além de lembrar a criação
do 39º Ministério, seria também justo endereçarmos
ao Congresso Nacional uma cobrança. Eu vi aqui estarrecido, meu caro Senador José Agripino, uma articulação, que, ao final, revelou-se bem sucedida, para
criar tribunais regionais federais. Estruturas que foram
criadas agora, por força de lei, e que vão impactar de
forma direta o gasto público do Brasil. Ao que parece,
Senador Agripino, esta é a maior coalizão do Brasil, é
a coalizão do gasto público. Todos, ao final, se associam para endereçar uma conta ao Estado brasileiro.
Então, eu acho que V. Exª tem razão: nós precisamos
inaugurar neste País um novo tempo, e, olhando o ambiente macroeconômico atual, o Governo tem que dar
um sinal novo, tem que fazer uma inflexão, tem que
inaugurar um regime fiscal mais responsável. E isso
significa efetivamente ir nesta direção, conter o gasto
corrente, para que o Estado possa, ao longo do tempo,
ampliar a sua capacidade de investimento e promover,
aí sim, uma desoneração na carga tributária global e
não essas desonerações pontuais, que já se relevaram
insuficientes. Então, eu quero me congratular com V.
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Exª e dizer que o Congresso Nacional precisa, mais
do que nunca, entender que nós precisamos também
dar exemplos nesta Casa de que não podemos estar
sancionando e criando despesas neste País apenas
para fazer o atendimento de demandas políticas, que,
de resto, não se inscrevem nas verdadeiras prioridades deste País. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado, Senador Armando Monteiro.
Muito me honra a manifestação de V. Exª, que
explicita claramente estar de acordo com muito do que
eu acabei de falar de forma a contribuir com as minhas
reflexões sobre tomada de posição por parte do Governo, porque, em última análise, o Governo é para os
brasileiros. E nós estamos aqui para debater, num final
de tarde de quarta-feira, para amadurecer ideias, como
as que V. Exª coloca: mea-culpa, mea-culpa.
O Congresso brasileiro criou, por razões políticas, quatro...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
tribunais regionais federais, uma despesa desnecessária, no entendimento de V. Exª, do qual eu compartilho,
e que se soma às despesas do 39º Ministério e a tantas outras despesas que fazem do Brasil um país com
um gasto público de má qualidade muito acentuado.
Eu faço essas reflexões, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, porque acho que o Governo tem a
obrigação de governar, e a oposição tem a obrigação
democrática de fazer as suas reflexões e apontar caminhos. O que devo dizer é que já não tenho mais esperanças de que este Governo desaparelhe o Estado,
que evolua para a contratação de gente com...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
qualificação, evolua para a meritocracia. Se o Brasil
não tiver a capacidade de fazer o que alguns países da
Europa, como Portugal, por exemplo, que, reconhecendo as suas dificuldades, está cortando a própria carne
para ressurgir das cinzas, o Brasil vai, a exemplo do
que está ocorrendo, progressivamente cair degrau a
degrau no contexto internacional das nações.
Senadora Ana Amélia, o Brasil já foi a bola da
vez há pouco tempo. A bola da vez hoje, nas Améri-
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cas, é o México. Na América do Sul, os países desenvolvidos do mundo olham com muito respeito para o
Chile, para o Peru e para a Colômbia, não mais para
o Brasil, lamentavelmente.
Faço essa reflexão porque, antes que seja tarde,
é preciso que a gente acorde para merecer o respeito
do Brasil...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
como país líder de um continente que o foi, que o é,
mas que pode deixar de sê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Agripino.
A próxima oradora inscrita é a Senadora Lúcia
Vânia. Enquanto ela se dirige para usar a tribuna desta
Casa, vou ler um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.066,
de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2013, que reduz a zero
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins,
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes sobre a receita decorrente
da venda no mercado interno e sobre a importação de
produtos que compõem a cesta básica, altera as Leis
nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, 10.865, de 30 de abril de 2004,
12.058, de 13 de outubro de 2009, 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, 12.599, de 23 de março de 2012,
10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438, de 26 de abril
de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 12.783, de
11 de janeiro de 2013, 9.074, de 7 de julho de 1995, e
9.427, de 26 de dezembro de 1996; revoga dispositivo
da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e dá
outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 609, de 2013).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº
15, de 2013, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua
vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 5 de julho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Ao mesmo tempo, se a Srª Senadora permitir,
o Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente da
República, as seguintes Mensagens:
– Nº 45, de 2013 (nº 245/2013, na origem), que
solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de sessenta e seis
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados
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Unidos da América, entre o Estado do Ceará e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos destinam-se ao financiamento do
Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos
Regionais (Programa Cidades do Ceará II); e
– Nº 46, de 2013 (nº 246/2013, na origem), que
solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de setenta e dois milhões
de dólares dos Estados Unidos da América, entre
o Estado do Acre e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre – PDSA – Fase II.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
São as seguintes as Mensagens na íntegra:
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Quinta-feira 13

36207

36208 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36209

36210 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36211

36212 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36213

36214 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36215

36216 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36217

36218 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36219

36220 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36221

36222 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36223

36224 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36225

36226 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36227

36228 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36229

36230 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36231

36232 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36233

36234 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36235

36236 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36237

36238 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36239

36240 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36241

36242 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36243

36244 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36245

36246 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36247

36248 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36249

36250 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36251

36252 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36253

36254 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36255

36256 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36257

36258 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36259

36260 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36261

36262 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36263

36264 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36265

36266 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36267

36268 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36269

36270 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36271

36272 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36273

36274 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36275

36276 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36277

36278 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36279

36280 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36281

36282 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36283

36284 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36285

36286 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36287

36288 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36289

36290 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36291

36292 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36293

36294 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36295

36296 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36297

36298 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36299

36300 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36301

36302 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36303

36304 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36305

36306 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36307

36308 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36309

36310 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36311

36312 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36313

36314 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36315

36316 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36317

36318 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36319

36320 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36321

36322 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36323

36324 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36325

36326 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36327

36328 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36329

36330 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36331

36332 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36333

36334 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36335

36336 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36337

36338 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36339

36340 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36341

36342 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36343

36344 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36345

36346 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36347

36348 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36349

36350 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36351

36352 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36353

36354 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36355

36356 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36357

36358 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36359

36360 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36361

36362 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36363

36364 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36365

36366 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36367

36368 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36369

36370 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36371

36372 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36373

36374 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36375

36376 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36377

36378 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36379

36380 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36381

36382 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36383

36384 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36385

36386 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36387

36388 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36389

36390 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36391

36392 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36393

36394 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36395

36396 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36397

36398 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36399

36400 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36401

36402 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36403

36404 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36405

36406 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36407

36408 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36409

36410 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36411

36412 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36413

36414 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36415

36416 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36417

36418 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36419

36420 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36421

36422 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36423

36424 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36425

36426 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36427

36428 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36429

36430 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36431

36432 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36433

36434 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36435

36436 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36437

36438 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36439

36440 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36441

36442 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36443

36444 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36445

36446 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36447

36448 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36449

36450 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36451

36452 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36453

36454 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36455

36456 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36457

36458 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36459

36460 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36461

36462 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Há mais requerimentos, se a senhora permitir.
A Presidência designa:
– como membro titular, a Deputada Luiza Erundina, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 617,
de 2013, conforme o Ofício n° 96, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Valtenir
Pereira, em substituição ao Deputado Beto
Albuquerque, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 618, de 2013, conforme o Ofício n°
95, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of.B/nº 96/13.
Brasília, 11 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Luiza Erundina (PSB-SP), como titular da
Medida Provisória nº 617, de 2013, “Reduz a zero as
alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– CONFINS, incidente sobre a receita decorrente da
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona,” em substituição
ao Deputado Beto Albuquerque ( PSB-RS).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque,
Líder do PSB.
OF. B/95/13
Brasília, 11 de junho de 2013.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Valtenir Pereira (PSB/MT) como titular, da
Medida Provisória nº 618, de 2013, “Altera a Lei nº
10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia da União a entidades
controladas indiretamente pelos entes da Federação;
autoriza o aumento do capital social da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S. A.; autoriza a
União a renegociar condições financeiras e contratuais
das operações de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos
Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de
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agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito
ao BNDES, no montante de até R$ 15.000.000.000,00
(quinze bilhões de reais), em condições financeira e
contratuais que permitam o seu enquadramento como
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do
patrimônio de referência; promove ações de cooperação energética com países da América Latina, e dá
outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque,
Líder do PSB
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência designou para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 617, de 2013:
– como membros suplentes, os Deputados
Hugo Leal e Arolde de Oliveira, em substituição
aos Deputados Guilherme Campos e Heuler
Cruvinel, conforme o Ofício n° 691 de 2013, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Carlos Zarattini e Weliton Prado, em substituição
aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção, e, como membros suplentes, os Deputados Fernando Ferro e Pedro Uczai, em
substituição aos Deputados Sibá Machado
e Luiz Couto, conforme o Ofício n° 560, de
2013, da Liderança do PT na Câmara dos
Deputados; e
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga e Sérgio Souza, em substituição
aos Senadores Eunício Oliveira e Paulo Davim,
e, como membros suplentes, os Senadores
Romero Jucá, Vital do Rêgo, Ana Amélia e
Kátia Abreu, em substituição, respectivamente, aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu,
Romero Jucá e Vital do Rêgo, conforme o Ofício n° 201, de 2013, da Liderança do PMDB
no Senado Federal.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 691/13/PSD
Brasília, 11 de junho de 2013.
Assunto: Indicação de Parlamentar para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os Deputados Hugo Leal (PSC/RJ), em substituição ao Deputado Guilherme Campos (PSD/SP) e o Deputado
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Arolde de Oliveira (PSD/RJ), em substituição ao Deputado Heuler Cruvinel (PSD/GO), para comporem a
Comissão Mista destinada a apreciar e proferir parecer à Medida Provisória nº 617, de 2013, ambos na
condição de Suplentes.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra,
Líder do PSD
Of. nº 560/GAB-Lid/PT
Brasília, 12 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os Deputados
Carlos Zarattini (PT – SP) e Weliton Prado (PT – MG)
e como membros suplentes os Deputados Fernando
Ferro (PT – PE) e Pedro Uczai (PT – SC) para a Comissão Mista destinada a analisar a 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 serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
OF. GLPMDB nº 201/2013
Brasília, 12 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 617, de 2013.
TITULARES
Senador Eduardo Braga
Senador Ricardo Ferraço
Senador Francisco Dornelles
Senador Sérgio Souza
Senador Sérgio Petecão

SUPLENTES
Senador Romero Jucá
Senador Vital do Rêgo
Senadora Ana Amélia
Senadora Kátia Abreu

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Desculpe, Senadora. Eu passo a palavra à senhora
e vou fazer questão de ler posteriormente.
Portanto, a palavra está com a Senadora Lúcia
Vânia.
O Regimento Interno nos obriga a ler todos os
requerimentos, os encaminhamentos, mas a senhora fica com a palavra já. Depois dividimos um pouco
para cada um.
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Posso continuar? Obrigado pelo carinho.
Então, em seguida, é a senhora. Só há mais dois
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Arnaldo
Jardim e, como membro suplente, o Deputado Sarney Filho, em vagas existentes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 618, de
2013, conforme o Ofício n° 147, de 2013, das
Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos
Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Almeida
Lima e, como membro suplente, o Deputado
Sarney Filho, em vagas existentes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 619, de
2013, conforme o Ofício n° 148, de 2013,
das Lideranças do PPS e do PV na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of./LID/nº 147/2013
Brasília, 11 de junho de 2013
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
618/13, que “Altera a Lei nº 10.552, de 13 de novembro
de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia
da União a entidades controladas indiretamente pelos
entes da Federação; autoriza o aumento do capital
social da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições
financeiras e contratuais das operações de crédito com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES que menciona; altera o cálculo da
receita líquida real dos municípios, para adequação
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de
até R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais),
em condições financeiras e contratuais que permitam
o seu enquadramento como instrumento híbrido de
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a
substituí-lo na formação do patrimônio de referência;
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promove ações de cooperação energética com países
da América Latina; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS.
Of./LID/nº 148/2013
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conforme o Ofício nº 686, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:

Brasília, 11 de junho de 2013

Of./GAB/I/nº 684

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Almeida Lima – PPS/SE e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
619/13, que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de
obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passarei a participar, juntamente com o Deputado Lucio Vieira Lima,
na qualidade de Suplente, da Comissão destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 619/2013,
que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento
a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de obras
e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”,
em substituição aos Deputados Darcísio Perondi e
Edinho Araújo.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– E o último requerimento.
A Presidência designa para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 619, de 2013:
– como membros suplentes, os Deputados
Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, em substituição aos Deputados Darcísio Perondi e
Edinho Araújo, conforme o Ofício nº 684, de
2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos
Deputados; e
– como membros titulares, os Deputados Danilo Forte e Manoel Júnior, em substituição aos
Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro,

OF/GAB/Nº 686
Brasília, 12 de junho de 2013.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Danilo Forte e Manoel Júnior passam a integrar,
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 619/2013,
que “Autoriza a Companhia Nacional do Abastecimento
a contratar o Banco do Brasil S. A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de obras
e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
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destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e de Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrado por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”,
em minha substituição e do Deputado Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
Peço desculpas, perdão, porque o Regimento
Interno nos obriga a ler todos os requerimentos e, em
especial, as medidas provisórias, dar por lidas, para
poder contar prazo a partir de amanhã.
Obrigado pela compreensão.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, gostaria de cumprimentar o Senador José Agripino pelo pronunciamento feito aqui há poucos minutos.
Quero dizer que a sua colocação retratando dois fatos
importantes que aconteceram hoje, a intervenção na
Petrobras e na Vale, resultando numa queda expressiva da Bolsa, bem como o crédito para financiamento
de móveis para a casa própria com recursos do FGTS
são duas questões que merecem realmente a atenção
desta Casa. Portanto, ao Senador Agripino os meus
cumprimentos e solidariedade ao seu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que o Congresso Nacional discute a questão da
maioridade penal, é oportuno destacar que neste 12
de junho ocorre o Dia Mundial e Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil.
A data foi instituída no Brasil por intermédio de
projeto de minha autoria, que se transformou na Lei
nº 11.542, em 2007.
A minha preocupação com o trabalho infantil remonta ao fim da década de 90. Em maio de 1996, de
posse de informações fornecidas pelo Fórum Nacional
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil sobre
a exploração de crianças e adolescentes em carvo-
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arias do Mato Grosso do Sul, a Secretaria Nacional
de Assistência Social, da qual eu era a titular, lançou
a semente do que mais tarde ficou conhecido como
Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
O trabalho infantil é um problema social complexo,
relacionado à pobreza, à desigualdade e à exclusão
social. Além disso, fatores de natureza cultural e de organização social da produção também concorrem para
sua incidência. Por isso mesmo, o governo Fernando
Henrique, naquela época, considerou a erradicação
do trabalho infantil uma questão de direitos humanos
e o incluiu na agenda social do País.
Nessa condição, o trabalho infantil representa um
problema social a ser combatido por todos: Governo,
organizações de empregadores e empregados e sociedade civil.
Na última década do século XX, o trabalho infantil foi proibido e, naquela época, o Brasil ratificou
as duas convenções da Organização Internacional do
Trabalho sobre o tema – a que recomenda a idade mínima para o trabalho e a que trata das piores formas
de trabalho infantil.
Em outubro próximo, o Brasil vai sediar a III Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que reunirá,
em Brasília, representantes de governos, empregadores, trabalhadores e organizações da sociedade civil
dos 185 países membros da OIT. Nesse evento serão
reafirmadas as metas e as estratégias de combate ao
trabalho infantil.
A escolha do Brasil como sede do evento se deve
ao fato de o País ser considerado referência mundial
no assunto desde que o Peti foi lançado, em 1996.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (Pnad), em 1992, havia no Brasil, em atividades remuneradas, 8,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, o equivalente a 19,6% do
total. Em 2011, esse percentual havia baixado para
8,6% do total ou 3,6 milhões. É um avanço significativo, mas ainda há muito por fazer.
Atualmente o Peti está presente em mais de 3.500
Municípios em todo o País, beneficiando em torno de
800 mil crianças.
O Brasil se comprometeu a eliminar as piores
formas de trabalho infantil até 2016 e a erradicá-lo até
2020. Entretanto, o Governo parece ter dificuldades
para cumprir essas metas. Desde 2005, houve uma
desaceleração na diminuição do número de crianças
e adolescentes no mercado de trabalho.
Dezenas de especialistas, entrevistados pelo
Relatório Brasil Livre de Trabalho Infantil, da entidade
Repórter Brasil, apontam várias causas dessa desaceleração, dentre as quais está uma, contra a qual eu
me bati neste plenário, que foi a integração do Progra-
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ma de Erradicação do Trabalho Infantil ao Programa
Bolsa Família.
A Secretária Executiva do Fórum Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa de
Oliveira, é taxativa ao dizer que a fusão acabou gerando uma acomodação dos Municípios e das famílias.
Chega o Bolsa Família, as famílias recebem a renda,
a criança vai para a escola, tem o atendimento de
saúde, mas continua trabalhando. O Bolsa Família, diz
a Secretária, contribui para ocultar o trabalho infantil
nos Municípios, e os gestores públicos se desobrigam
dos serviços.
Permita-me a Senadora Lídice da Mata citar a
sua opinião sobre essa vinculação do Peti e Bolsa
Família quando afirma que esse arranjo não foi positivo, porque deixa de vincular o recurso recebido com
a necessidade de manter a criança e o adolescente
afastados do trabalho.
Por fim, compartilho mais um dado, extremamente
importante, denunciador do malefício do trabalho infantil: apenas 3% das crianças que começam a trabalhar
entre os 5 e 11 anos chegam ao ensino médio; somente
12% dos jovens que entram no mercado de trabalho
com idade entre 12 e 15 anos conseguem alcançar o
mesmo patamar de estudo, ou seja, o ensino médio.
Ao lembrar o Dia Mundial e Nacional de Combate
ao Trabalho Infantil, quero que ele sirva para a celebração de uma disposição cada vez maior do Poder
Público e da sociedade em geral para que saiamos
vencedores nessa luta de vermos as nossas crianças
na sala de aula e não no trabalho.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr.
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a Senadora Lúcia Vânia.
Agora a Senadora Ana Amélia está com a palavra, pelo tempo regimental de 20 minutos, mas com
a tolerância que V. Exª sempre dá para este Senador.
Então, fique bem à vontade.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente, Senador Paulo Paim.
Hoje, meus caros colegas Senadores e Senadoras, quero saudar o Deputado Gladson Cameli, meu
correligionário do Estado do Acre. É um prazer recebê-lo
aqui na nossa Casa. Estaremos juntos no dia 21 para
uma mobilização contra as drogas com a nossa Fundação Milton Campos, que tenho a honra de presidir.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje pela
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manhã nós tivemos uma sabatina – mais uma sabatina – para o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Nessa sabatina, na CAS,
o Dr. Ivo Bucaresky obteve aprovação. De 15 votos,
ele foi aprovado por 14. Na audiência, levantei, assim
como a Senadora Vanessa Grazziotin, do Estado do
Amazonas, alguns problemas relacionados – aliás,
problemas bastante graves – ao concurso público realizado no dia 2 deste mês e que envolveu a inscrição
de 125.585 candidatos para ocupar 314 vagas nos
cargos de especialista em regulação e vigilância sanitária, analista administrativo, técnico em regulação e
vigilância sanitária e técnico administrativo. As provas
para essas 314 vagas foram realizadas em 27 capitais,
entre as quais Brasília.
Os participantes reclamaram, em mensagens
enviadas ao meu gabinete, do atraso na entrega dos
cadernos com as questões e que receberam provas
violadas. Registros foram feitos em delegacias em
várias capitais pelos inscritos que se consideraram
lesados nessa irregularidade.
Mensagens foram enviadas ao gabinete.
Márcio Pinho reclamou da dispensa de licitação
na escolha da banca (Cetro Concursos Públicos), que
realizou o certame, ou a prova.
Maria Aparecida questionou a discrepância nos
valores cobrados pelas quatro empresas analisadas
para a contratação dessa banca: enquanto uma cobrava R$240 pela inscrição, a Cetro cobrava R$70. Deve
haver alguma explicação para essa diferença, que é
extremamente grande.
Ana Lucila Marques disse que no Rio de Janeiro
houve violação dos lacres de segurança das provas.
Na Bahia, segundo Gabriel Lavoratti Guedes, alguns alunos receberam pela manhã a prova que seria
aplicada à tarde.
Lívia Minuzi, mãe de outro candidato, escreveu
informando que as irregularidades foram constatadas
em vários Estados.
Em Alagoas, dezenas de pessoas procuraram a
Central de Polícia para prestar queixa, alegando que a
folha de respostas do concurso foi entregue com erro.
O Diretor Ivo Bucaresky, como eu disse, aprovado
hoje na sabatina na Comissão de Assuntos Sociais,
informou que um colegiado da Anvisa – ele é o presidente desse concurso – analisará, na próxima semana, as denúncias e as irregularidades, e uma definição
deverá ser anunciada naqueles dias.
Penso que o Governo, especialmente a Anvisa,
uma das mais importantes agências reguladoras, tem o
compromisso inadiável de esclarecer tudo o que aconteceu para que nenhum dos inscritos seja prejudicado
ou lesado em seu direito.
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Se for necessário, deve-se até anular o concurso e
realizar outro sem nenhum ônus para aqueles 125.585
inscritos que pagaram R$70 para fazer a prova em
que houve a ocorrência de diversas irregularidades.
Um concurso para uma agência dessa envergadura
precisa ter lisura, correção e respeito à lei e ao direito de todos na participação. É uma chamada pública
para os interessados.
Estou aqui também para defender que a Anvisa terá a responsabilidade de dar essa resposta não
apenas ao Senado Federal e à Comissão de Assuntos
Sociais, mas à sociedade brasileira. Tenho certeza de
que se empenhará para isso.
Sr. Senador Paulo Paim, que preside esta sessão,
hoje, a tarde foi ocupada por um debate sobre a economia brasileira. Houve aqui algumas posições mais
radicalizadas, posições de parte do Governo, e a oposição se manifestando. Estou aqui como uma Senadora
independente. Nem sou uma Senadora de oposição,
nem sou uma Senadora governista. Em coisas que
considero relevantes para o País, apoio a iniciativa do
Governo; em coisas que não considero dessa forma,
não apoio o Governo. É esse o meu posicionamento,
Senador Paulo Paim.
Ontem, um insuspeito economista, Dr. Marcos
Lisboa, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos.
E quem é Marcos Lisboa? Marcos Lisboa é Doutor em
Economia pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi um dos formuladores das chamadas reformas microeconômicas no início do governo
Lula. No debate de ontem, defendeu a continuidade
daquelas reformas. No governo Lula, Marcos Lisboa
foi Secretário no Ministério da Fazenda, com o Ministro
Antonio Palocci. Então, apresento as credenciais de
agente do governo de uma autoridade da área econômica do governo.
E o que disse o economista Marcos Lisboa ontem na Comissão de Assuntos Econômicos? Disse
que não acredita numa melhoria do crescimento da
economia brasileira nos próximos anos. Segundo ele,
os indicadores de produtividade são frágeis e não parecem indicar capacidade de retomada de crescimento
sustentável de pelo menos 4,5% ao ano, por exemplo.
Continua o Dr. Marcos Lisboa: “Poderemos ter um
ano um pouco melhor, outro um pouco pior. Não há
nenhum grande problema à frente, mas também não
há nenhum grande cenário”, analisou o economista
Marcos Lisboa.
Quanto à inflação – que eu levantei para o Marcos
Lisboa –, o economista ressaltou que a alta de preço
tem impacto negativo, principalmente nos grupos de
menor renda, ou seja, a camada mais pobre da população. Mas acredita que poderá ser contida. Ademais,
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que o Banco Central está atuante para garantir que a
inflação não continue elevada no próximo semestre.
Portanto, é uma visão realista. Não se pode considerar
que o Dr. Marcos Lisboa esteja querendo fazer alguma
visão negativa demais sobre a economia. Ele tem a
responsabilidade não só acadêmica, mas por ter tendo
participado do governo.
Ele chegou até a dividir os países da América
Latina em três grupos: os que combinam o estímulo à
produtividade com políticas fiscal e monetária conservadoras, como é o caso do Chile, do Peru – administrado
hoje por Ollanta Humala, que seria um candidato de
esquerda –, da Colômbia e do México; os que adotam
medidas de forte intervenção estatal na economia, com
proteção de determinados setores produtivos, como
Argentina, Venezuela e Equador; e os que optam por
estratégias intermediárias, como é o caso brasileiro.
Os resultados, segundo Marcos Lisboa, mostram
que os países do primeiro grupo estão conseguindo,
sim, crescer de 4% a 5% ao ano, enquanto os do segundo grupo enfrentam a estagnação econômica e a
volta da inflação. O Brasil, segundo Marcos Lisboa,
assiste tardiamente a uma recuperação lenta e abaixo do esperado.
Nem vou continuar mais o que disse Marcos
Lisboa. Apenas faço esse preâmbulo para dizer que
nós temos que encarar a realidade como ela é, e não
querer tapar o sol com a peneira.
Hoje, por exemplo, foi muito citado e mencionado
aqui neste plenário o lançamento, pelo Governo, de
mais um programa.
A linha de crédito Minha Casa Melhor, anunciada pelo Governo, para estimular o brasileiro a gastar
e a consumir mais pode se tornar um “presente de
grego”, como se diz na expressão popular. Lembram
do famoso cavalo de madeira que escondeu soldados
gregos interessados em lutar e destruir os troianos, no
ano 1300aC, no famoso episódio da Guerra de Troia?
É claro, todo mundo sabe o que significa isso. Pode
hoje, a grosso modo, ser comparado ao cartão de crédito que vai permitir o financiamento para a compra de
móveis e eletrodomésticos do novo programa.
Não há nada contra isso. O problema é que temos que entender que há endividamento, e a inadimplência, hoje, já estatisticamente confirmada, de pelo
menos quatro meses. É muito fácil fazer a dívida. Difícil
é pagá-la, e pagá-la em dia.
Falo isso, Srªs e Srs. Senadores, não porque sou
contra programas de estímulo e financiamento à economia e ao consumo. É papel do Governo, sim, estabelecer políticas para desenvolver o País e facilitar a
vida do cidadão, sobretudo os mais carentes. A linha
de crédito de até R$5 mil, com juros de 0,4% ao mês
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e prazo de quatro anos, para as famílias financiarem
a aquisição de eletrodomésticos para a casa própria
é boa, desde que não prejudique o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que pertence ao trabalhador, nem cause dores de cabeça, como dívidas
difíceis de pagar.
Eu não examino, de novo, o mérito, louvável, mas
me preocupa e muito o uso de dinheiro do trabalhador, do FGTS, para um programa de governo. Essa é
a grande questão.
O modo como essas operações de crédito serão feitas é muito importante, especialmente no atual
momento econômico do nosso País, com sinais de
inflação, de diminuição do poder de compra do brasileiro e de saída de investimentos estrangeiros do País.
Não se pode ignorar, como já disse, também o
endividamento dos brasileiros nessa inadimplência.
Aliás, o próprio Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, colegiado tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo
Federal, está preocupado com essa questão. E tem
razão de estar preocupado sim.
Dados divulgados hoje pelo jornal O Globo, mostram que, desde 2012, o Tesouro Nacional segurou
em caixa, mais de R$4 bilhões, que deveriam ter sido
repassados ao FGTS, referentes às receitas arrecadadas com o adicional de 10% do fundo pago por demissões sem justa causa. No ano passado, de R$1,8
bilhão que o Tesouro deveria transferir, nada foi pago.
O FGTS cobriu toda a parte subsidiada do programa
que atende famílias de baixa renda – cerca de R$6,5
bilhões. Este ano, de R$1,8 bilhão, a União repassou
apenas R$500 milhões.
E olha, Senador Paim, nós fizemos um debate
sobre o Fundo de Garantia, como aplicar para que
haja maior rendimento, com as centrais sindicais em
Porto Alegre. A Senadora Marta Suplicy, quando estava aqui, presidia a Comissão, e fez em São Paulo um
debate também, e há uma preocupação muito grande
em resguardar da melhor forma possível esse recurso
que pertence ao trabalhador, que é usado por ele ou,
no caso de morte, em benefício da família, ou para ele
se proteger numa hora de demissão sem justa causa.
No início desta semana inclusive estive na tribuna e destaquei a importância de acabar com a taxa
adicional de 10% dos empregadores que é paga ao
FGTS, além daqueles 40% que ninguém discute ter
que manter porque é uma conquista dos trabalhadores
na Constituição de 88. Eu diria, uma cláusula pétrea
já, Senador Paim, e que tem que ser mantida, mas o
adicional de 10% sobre os 40% é outra coisa. Aquilo
foi feito com outro objetivo.
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O PL nº 200, de 2012, em tramitação na Câmara
Federal, aprovado no ano passado nesta Casa, prevê
acabar com esse adicional.
Os empregadores já são obrigados, como eu disse
há pouco, a pagar 40% de multa, quando a demissão
é sem justa causa, como prevê a lei trabalhista. Mas
a multa de 10% adicional, criada para cobrir rombos
de antigos planos econômicos no País, continua lamentavelmente em vigor. É importante reforçar que
essa multa foi criada em 2001 e tinha um objetivo claro e único, zerar o rombo decorrente de uma decisão
judicial que obrigou o Governo Federal a compensar
o FGTS pelas perdas relativas aos planos Verão, no
governo Sarney, e Collor I.
Trata-se de decisão judicial para proteger o direito
dos trabalhadores nas correções ao FGTS.
O rombo financeiro foi totalmente compensado
em julho de 2012, com essa cobertura dos 10% adicionais aos 40%.
Portanto, o fim dessa cobrança já deveria ter
ocorrido no ano passado para estimular as empresas,
sejam pequenas, médias ou grandes, a criarem mais
vagas no mercado de trabalho, produção maior e, consequentemente, também mais consumo.
O FGTS é uma conquista dos trabalhadores e
deve ser preservado. Agora também direito compulsório
concedido aos empregados domésticos, Senador Paim,
como está tratando aqui o Senador Romero Jucá, num
projeto de lei de emenda à Constituição para assegurar
também direitos aos empregadores domésticos. Hoje
ele é facultativo; agora será compulsório. É um fundo
para garantir compensações ao empregado, uma indenização, nos casos de demissão sem justa causa,
aposentadoria ou morte do trabalhador.
A função social do FGTS somente é plenamente
alcançada quando ocorre a correta aplicação do recurso direcionado ao fundo. Aliás, esse recurso também
financia habitação, a moradia e o saneamento. Mas são
investimentos que têm o retorno assegurado para que
esse dinheiro não se perca pelo caminho e não lese,
não lese o direito dos trabalhadores. Usar esse fundo
para, no improviso, tentar salvar a economia pode ser
um risco e até perigoso. Coloca também sob estado de
preocupação a segurança não apenas dos trabalhadores, dos empregadores, mas da própria economia do
País, porque jogará no colo do trabalhador uma dívida, que, em muitos casos, pode se tornar impagável.
O sonho pode virar um pesadelo!
A gestão financeira eficaz do FGTS é, portanto,
uma obrigação não apenas da Caixa Econômica Federal, agente operador dos recursos do FGTS, como
também do seu Conselho Curador do FGTS. O Governo Federal precisa respeitar esses acordos.
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Aparentemente, o pacote do presente está bem
bonito. Dentro da caixa, boas intenções! Mas até que
ponto esse programa vai realmente beneficiar as famílias ou trazer ganhos reais para a economia, como
geração de emprego, renda e mais investimentos?
Eu me preocupo que isso não venha a provocar
apenas mais endividamento dessa classe de pessoas
que precisam de mais estímulos sempre. Isso preocupa
porque o Governo não está honrando sua contrapartida
no programa Minha Casa, Minha Vida, e não repassa
a parcela do Orçamento da União para ajudar a cobrir
os subsídios feitos pelo FGTS.
A população sabe disso! Basta olharmos os dados recentes da Pesquisa do Instituto Datafolha, feita
entre os últimos dias 6 e 7 de junho, com 3.758 entrevistados, de 180 Municípios de nosso País. Oitenta
por cento deles estão sentindo no bolso o peso da inflação, principalmente na hora de comprar alimentos
nos supermercados. Mais de 64% acham que tanto
os produtos de limpeza quanto os de higiene pessoal
também estão mais caros. Cinquenta e um por cento
dos pesquisados acham que a inflação vai continuar
subindo. Isso significa que a população está perdendo
a confiança que tinha na estabilidade. Está claro que
as políticas para estimular o consumo, como o mais
novo programa Minha Casa Melhor, podem deixar nossa economia em situação frágil.
O cenário mudou e mudou bastante. Ontem mesmo, o Índice Bovespa, que mede as principais negociações das ações de empresas brasileiras, caiu abaixo
de 50 mil pontos.
O Banco Central precisou fazer mais duas intervenções para segurar o dólar e o risco País, que, infelizmente, subiram. Isso comprova a necessidade de
mudanças no rumo da nossa política fiscal. Enquanto
os mesmos remédios forem aplicados para problemas
ou doenças diferentes, o paciente nunca irá melhorar.
Precisamos estimular o crescimento da nossa economia
e enfrentar a inflação com uma boa gestão, Senador
Paulo Paim, em relação aos gastos públicos.
Eu queria, para terminar, lembrar que os preços
das passagens aéreas aumentaram violentamente,
onerando as despesas que nós, Senadores, temos,
especialmente em regiões como o Acre, do nosso Senador Petecão, e o Amapá, do Senador Randolfe, que
têm reclamado muito dessa questão. Os preços são
maiores do que se paga hoje para ir de Brasília para os
Estados Unidos. “Muito maiores”, diz o Senador Walter
Pinheiro, para ir à Bahia, do Senador Walter Pinheiro,
da Senadora Lídice, do Senador João Durval.
Essa situação, eu não consigo entender. Os voos,
em julho, para qualquer lugar, estão todos ocupados,
todos lotados, você não consegue mais comprar. As

Quinta-feira 13

36589

companhias não aceitam milhagem na alta estação, e
o Governo está preparando um pacote de socorro às
companhias aéreas. Eu não consigo entender. Talvez as
empresas privadas que operam na aviação comercial
brasileira estejam necessitando de um verdadeiro choque de gestão. Aí, realmente, a coisa está complicada.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Querida Senadora Ana Amélia, eu não poderia deixar de apartear V. Exª, porque nós vivemos isso na
pele, no Amapá. O Senador Petecão, que aqui está,
deve viver isso no Acre, como V. Exª muito bem citou.
Um dos dramas de que mais padecemos é que não
temos uma política nacional de aviação civil e – como
V. Exª muito bem, como sempre, quando ocupa esta
tribuna, está colocando – temos uma política sempre
de concessão para as aéreas, de apoio e incentivo e
sem contrapartidas. No Amapá, a situação, há dois
anos, chegou a ser mais do que dramática. Foi muita
pressão da Bancada federal que possibilitou melhorias
no aeroporto internacional e, em decorrência disso
também, ampliação da oferta de voos para lá. Mesmo
assim, vamos ver nas férias de julho. Mais uma vez,
perceberemos disparar os preços das passagens aéreas, porque estamos sob um marco do setor aéreo
baseado somente nas leis de concorrência, que é
uma superação do marco que tínhamos nos anos 90,
que era baseado na banda tarifária, que tinha alguma
intervenção do Estado. Temos uma agência reguladora do setor, temos uma secretaria do setor, não é
possível, no País, continuar a existir essa ditadura e
quase um duopólio de empresas aéreas no controle
do mercado aéreo nacional, além das discrepâncias
que existem, Senadora Ana Amélia. Para alguém fazer um voo internacional de Boa Vista para Caracas é
necessário ir até São Paulo. Não temos linhas aéreas
de integração nacional e temos a concessão em continuado pacote de incentivo às empresas, de salvação
das empresas; e as empresas lucrando e, concretamente, o povo brasileiro tendo que pagar altas tarifas
de transporte aéreo toda vez que chega um período
de mobilização, como é o período de férias de julho,
dezembro e janeiro. Realmente, é algo que V. Exª diz
não conseguir entender. E cumprimento V. Exª, mais
uma vez, pelo seu pronunciamento. É algo que o Brasil
não consegue entender, não há qualquer justificativa
razoável, qualquer tipo de apoio a essas empresas.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada Senador Randolfe Rodrigues, que enriquece
muito o meu pronunciamento com a informação sobre
essa situação. Como disse V. Exª, na época da intervenção governamental sobre a política tarifária das
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companhias aéreas, tivemos problemas graves, alguns
deles, lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando
julgamento de que o Senador Paulo Paim...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...e eu
estamos na expectativa. E os funcionários, servidores
do Aerus, também aguardam.
Houve uma defasagem tarifária e a Ministra Carmem Lúcia foi de uma felicidade, de uma competência
exemplar. Inspirada que foi, com base na lei, conseguiu
dizer que era ganho de causa líquido e certo, não só
para os aposentados do Fundo Aerus, mas também
para a Varig, confirmando, assim, que, naquela época
de intervenção, também houve erros de parte dos governos de então. Portanto, essa decisão do Supremo
Tribunal Federal é extremamente relevante.
V. Exª e eu recebemos ontem e hoje os representantes do Fundo Aerus, que estão acompanhando com
grande ansiedade. Desde aquele julgamento, Senador
Paim, ao qual estivemos presentes o senhor e eu –
o Senador Alvaro Dias também tem acompanhado a
questão –, morreram mais cinco aposentados – cinco já
morreram! Então, nós temos que esperar que o Ministro Joaquim Barbosa, que pediu vista desse processo,
conclua essa decisão, esse julgamento, porque é crucial, e vem aí revelar o problema relacionado à política
da aviação civil brasileira, que precisa ser resolvido.
O País, que vai promover eventos magníficos e
grandiosos, como a Copa das Confederações, que começa neste sábado, e como a Copa do Mundo em 2014,
precisa estar com uma sólida e consolidada aviação
civil comercial, especialmente essa chamada aviação
regional, para resolver esses problemas, inclusive de
integração regional, como no nosso Estado do Rio
Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, como é o
caso do Amapá com a Venezuela, o caso do Acre com
o Peru e a Bolívia e tantos outros que fazem fronteira.
Agradeço a V. Exª pela gentileza do tempo excedido. Obrigada, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Paim, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quanto à parte final de seu pronunciamento, só quero
dizer o Senador Alvaro Dias fez contato com o Supremo e a possibilidade é grande de que o Plenário vote
a questão do Aerus na primeira quinzena de agosto.
Como a ordem é de um orador e um Líder e o
Senador Armando Monteiro não se encontra aqui, tem
a palavra agora V. Exª...
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. A Senadora Ana Amélia falou pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ah, ela falou pela Liderança! Está correto, Senador. Então, agora fala o Senador Walter Pinheiro,
que fez permuta com o Senador Wellington Dias. Em
seguida, falará o Senador Armando Monteiro ou o Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Obrigado. Eu queria só saber a ordem. Muito obrigado,
Presidente Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Walter Pinheiro foi ajudado pelo Senador Sérgio Souza.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Sérgio Souza, sempre vigilante. Aliás, prima pelo bom cumprimento como zelador das regras
e das disposições regimentais o nosso advogado Sérgio Souza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
deixar, antes, caro Senador Paulo Paim, do pronunciamento que vou fazer, um registro importante sobre
uma grande instituição, sobre uma fundação. Refiro-me à Coordenadoria Ecumênica de Serviços – Cese,
que desde 1973 vem-se destacando pelo apoio aos
projetos sociais e contribuindo muito nessa luta por
um Brasil solidário.
V. Exª é, desde a época de Deputado Federal, parceiro da Cese nessa empreitada. É uma coordenação
extremamente importante porque cumpriu o papel, num
momento difícil no Brasil, de reunir, de forma ecumênica, aqueles que professam a fé. Portanto, mostrou que
é possível superar essa tese da intolerância entre as
diversas orientações de fé e que é possível, com essa
proeza de reunir todos, trabalhar pela solidariedade,
pelo bem comum, pelo resgate, fazendo importantes
trabalhos ao longo de toda uma trajetória de vida. Mais
do que de uma folha de serviço, poderíamos falar, fazendo uma brincadeira, em uma verdadeira biblioteca
de serviços, não falo nem mais em livros. Então, várias
foram as intervenções da nossa Coordenadoria Ecumênica de Serviços, com a participação da Igreja da
Confissão Luterana, da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana Unida, da nossa querida
Igreja Anglicana, da Igreja Católica Apostólica Romana
e da Aliança dos Batistas no Brasil.
Portanto, fica aqui o meu registro dessa importante data que será o dia de amanhã: o 40º aniversário da Fundação da Coordenadoria Ecumênica de
Serviços – Cese.
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Sr. Presidente, quero deixar aqui esse registro
com alegria, mas não quero citar nomes das pessoas
com quem me relacionei ao longo dos anos nesse trabalho da Cese. Quero realçar o papel de todos que por
lá passaram e que deram grandes contribuições, nos
momentos mais difíceis, lá nas comunidades, promovendo a integração, ficando na linha de frente, chegando com o apoio e a solidariedade, comprando diversas
brigas e lutas do ponto de vista da melhoria de vida
do povo sofrido, desde a ocupação, com a chegada
da elaboração de políticas públicas para convivência
com a seca, até, e principalmente, os enfrentamentos.
Às vezes, não conseguimos enxergá-los do ponto de vista material, mas eles se processam de forma
deletéria, como é a questão da intolerância. V. Exª, inclusive, tem em suas mãos a tarefa de conduzir esse
processo aqui também para encontrarmos o caminho
e para que preservemos, cada vez mais, esses valores individuais.
Existem coisas, meu caro Paulo Paim – e é importante lembrarmos isso –, que não cabem no ponto
de vista da regulação. Ninguém pode regular nem determinar qual é o tamanho da minha fé ou da sua fé,
nem tampouco naquilo em que você se orienta como fé.
Isso vale para essa questão da opção de fé e,
portanto, é fundamental que também sirva para orientação de outras naturezas, porque você tem a chamada
orientação individual.
E quando me refiro a V. Exª, por exemplo, é porque V. Exª está com uma das questões que geram
polêmica e tem o meu apoio e solidariedade. E sobre
isso tenho dialogado com V. Exª. Assim como o trato
da opção de fé é uma questão de foro íntimo, de decisão individual, a orientação de sexo, meu caro Paulo
Paim, é também uma orientação de caráter individual.
Portanto, temos de respeitar a orientação de todos, assim como temos de respeitar a liberdade de
organização. Aliás, conquista essa que nós conseguimos no ano de 2003, quando nós alteramos o art. 43
do Código Civil. Nessa alteração se determina a liberdade de organização no País: a liberdade de culto, a
liberdade de organização partidária, a liberdade de
organização do ponto de vista de qualquer interesse.
Assim, não cabe ao Estado tutelar, dirigir, intrometer-se e, muito menos, alguém do Estado achar
que essa ou aquela deve ser a orientação adotada por
quem quer que seja. Então, isso é importante.
E, nesse trabalho, a coordenadoria da Cese teve
um papel importante, ao longo de toda essa trajetória.
Sr. Presidente, depois da referência a esses 40
anos da nossa Cese, quero falar um pouco das coisas
que nós temos conseguido produzir.

Quinta-feira 13

36591

Nesse final de semana, na sexta-feira, portanto, a
próxima sexta-feira... Amanhã, nós teremos importante
ato no Brasil inteiro, e particularmente vou participar,
meu caro Senador Armando, na Bahia. Recife também
terá, mas, em Salvador, nós também lançaremos o
nosso centro de comando. E, na sexta-feira, junto com
o Governador Jaques Wagner, devo participar do ato
de entrega de três escolas estaduais e da entrega do
sistema de esgotamento sanitário da cidade de Vitória
da Conquista, uma importante cidade. Quero, inclusive, mandar o meu abraço ao Prefeito Guilherme Menezes, essa figura por quem todos nós temos muito
carinho, pela sua competência, dedicação. Nós somos
penta em Vitória da Conquista. É o quinto mandato do
Partido dos Trabalhadores naquela cidade. E o Prefeito Guilherme Menezes, que foi o primeiro prefeito da
geração nossa, está no cargo hoje, e a cidade convive
com uma excelente administração. Na área da saúde,
é referência mundial e, principalmente, a gestão.
Então, na sexta-feira, estaremos lá para entrega
desses equipamentos: as três escolas e o sistema de
esgotamento sanitário. E, no mesmo ato, o Governador
Jaques Wagner dará ordem de serviço para o sistema
de abastecimento d’água e autorização para a licitação da Barragem do Catolé, buscando ampliar a nossa
capacidade de reservação de água, para enfrentar os
períodos de longa estiagem.
E vou dar uma notícia aqui, meu caro Paulo Paim,
a todo o povo de Vitória da Conquista. Acabei de falar
com o Vice-Governador Otto Alencar, que é o Secretário de Infraestrutura da Bahia. Acabei de falar com ele
e tinha recebido a ligação do Ministro Moreira Franco.
Trata-se da autorização para começarmos as obras do
aeroporto de Vitória da Conquista. O tão sonhado aeroporto do povo de Vitória agora é uma conquista. Portanto, nós vamos ter a possibilidade de entregar àquela região, àquela cidade um importante equipamento
não só para o transporte de passageiros, mas também
uma ferramenta importantíssima para a economia de
toda a região sudoeste. Essa obra foi compartilhada
por toda a bancada federal aqui do Senado, a bancada federal na Câmara dos Deputados, o Governador
Jaques Wagner teve uma participação decisiva. Essa
é uma luta antiga de todos nós.
Quero aqui, de público, agradecer ao Ministro
Moreira pela agilidade. Falei com ele na terça, o Vice-Governador enviou todas as respostas que foram solicitadas no dia de hoje. E hoje à tarde o Ministro Moreira
Franco nos comunicava da possibilidade, brincando
com a gente, dizendo que poderíamos anunciar na
sexta-feira todas as condições para o início das obras
no aeroporto de Vitória da Conquista, uma importante
conquista para o povo baiano.
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Mas isso revela – e quero chamar a atenção
nesta hora –, meu caro Senador Sérgio, um aspecto
fundamental do que foi discutido aqui, no dia de hoje.
Estou falando de um aeroporto regional, estou falando
de investimentos para desenvolvimento regional. Portanto, estou tratando de economia. Essa é a grande
mudança nesse tempo.
Falar que a economia do Brasil cresceu pouco...
Nós estamos num momento de crise internacional.
Quem é que tem crescido mais do que a gente no
cenário internacional? Podemos contar na palma da
mão. As grandes nações, que historicamente cresciam,
meu caro Sérgio Souza, de forma astronômica estão
enfrentando ainda a crise, não conseguiram sair dela.
Sem contar que o crescimento... E o Senador Armando Monteiro, que tem sua vida dedicada à atividade
industrial, sabe exatamente como foi para a indústria,
num passado bem recente, ter de enfrentar crises
econômicas sem processo de estruturação, principalmente de canais de escoamento da produção: portos,
aeroportos, rodovias, energia, comunicação. São pilares básicos para que uma economia possa crescer. É
fundamental a gente também tratar dessa questão. E
olhar isso para dizer que há uma paralisia no Brasil,
sinceramente, é um exagero.
Quero voltar, Senador Sérgio Souza, para a minha Bahia, para mostrar que não tem essa paralisia.
A Bahia de ontem, num tempo não tão distante assim,
era uma Bahia cujos investimentos eram concentrados
na região metropolitana de Salvador, quando não em
Salvador. Estou falando agora de investimentos na região sudoeste, na cidade de Vitória da Conquista, mas
poderia falar também do sudoeste, dos investimentos
de eólica. Vamos receber investimentos naquela região de R$1 bilhão na consolidação de uma unidade
para a produção de aerogeradores. Temos lá a possibilidade de arrebentar, do ponto de vista da produção
de energia, como um dos maiores parques eólicos da
América Latina.
Está desconcentrado o investimento, Paulo Paim,
chegando aos lugares mais longínquos do nosso Estado, permitindo que a economia se relacione com quem
de fato... O que transforma o processo econômico não
são só os investimentos em nível nacional, investimentos em nível estadual. Prioritariamente, em nível local,
porque é onde você gera emprego localmente, é onde
você começa a agregar valor a determinados produtos.
Mais do que a campanha para a exportação, é fundamental a agregação de valor, para exportar produtos
industrializados. Essa é uma guerra.
Aqui nós aprovamos, Sérgio Souza, diversas matérias com medidas provisórias, buscando desonerar
determinados setores da produção, para estimular a
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atividade. O Governador Jaques Wagner, por exemplo,
no dia de ontem, estava no Estado de V. Exª, dialogando com o Boticário, para chamar o Boticário para
dizer assim: “Olha, o Paraná...” Parece que é em São
José dos Pinhais a unidade. “O Boticário já está aqui
no Paraná, dê uma esticadinha até a Bahia. Na Bahia
também há pinheiros. Portanto, dê uma chegadinha lá.”
E o Boticário vai, em 2014, inaugurar uma das maiores
plantas de produção e um CD de distribuição na Bahia,
desenvolvendo, mostrando que dá para a gente fazer
isso no Brasil inteiro.
Por que então o Boticário está indo para lá, Sérgio? Porque está havendo modificações nas estruturas deste País, ou seja, está se instalando num lugar
que vai ficar próximo do porto. Vai montar um centro
de distribuição, porque vai poder pegar a estrada e
pegar um eixo de ligação norte/sul, leste/oeste, para
fazer a sua produção chegar a outros lugares. E por
que foi para lá o Boticário? Porque hoje tem gente no
Nordeste, Sérgio, que além de poder comer três vezes
por dia, agora também pode comprar um perfuminho,
pode comprar uma das coisas que o Boticário produz
para tornar as pessoas um pouquinho mais belas. Cada
um vai cuidando do seu corpo.
Aliás, hoje é até um dia em que muita gente deve
utilizar uma parte do recurso para comprar um presente
dessa natureza para fazer a troca dos presentes. Como
eu não posso fazer isso hoje, ao vivo, já que a minha
companheira está em Salvador, já fiz nas primeiras
horas do dia, usando o que a tecnologia disponibiliza.
Via celular, a gente manda aquelas boas frases de consolidação das nossas relações. Fiz isso com a minha
companheira Ana, no dia de hoje. Portanto, vou passar
a noite dos namorados sozinho aqui, mas literalmente
ligado com a minha companheira via celular.
Hoje, Senadora Ana Rita, diversos brasileiros
podem fazer isso. Não é só receber para comprar biscoito, pão. Não é só para isso, não. Vai lá comprar uma
sandália, pode comprar um negócio de um pentezinho,
pode comprar uma roupa melhor.
Isso a gente faz localmente. No Brasil – o Senador
Petecão deve vivenciar isso com muito mais escala do
que a gente –, era esperar, no Acre, chegar o caminhão
que vinha do sul do País trazendo os mascates que
rodavam o Acre velho adentro, carregando um monte
de coisas. Até panela, Sérgio! Quer dizer, a gente vai
mudando essa realidade.
É nessa economia que estamos colocando o
dedo na ferida. Por que não promover as condições
para instalar unidade de produção no Acre? Qual é o
problema? Deslocamento não só para gerar emprego,
mas para a gente também melhorar a vida das pessoas localmente. Isso abaixa o custo do acesso a esses
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produtos. Isso permite uma inclusão de uma parcela
cada vez maior na sociedade.
Quando nós falamos da agricultura familiar, meu
caro Randolfe, o dado hoje é que quatro milhões de
trabalhadores da agricultura familiar mudaram de classe, ascenderam, do ponto de vista das classes sociais,
com a agricultura familiar.
Portanto, essas são medidas da economia. Então, quando venho aqui para anunciar importantes
medidas que nós estamos tomando na Bahia, no interior do Estado, faço isso, mas não está dissociado
do que nós estamos produzindo, do ponto de vista da
economia, no País.
Então achar que “Ah, o dólar subiu”. O dólar subiu
em decorrência inclusive das próprias variações que nós
estamos enfrentando, tanto da relação interna quanto
da relação externa. E é natural que o Banco Central
opere na expectativa inclusive de interferir nessa alta
do preço do dólar. Aliás, isso foi feito também num passado bem recente, com uma dosagem diferenciada.
O Senador Armando Monteiro lembrava ali a
questão da evasão de divisas. E é bom a gente lembrar, Senador Armando, a época da história da banda,
da variação cambial.
Então, o nosso Banco Central conseguiu, com
medidas como a taxa Selic, com essa própria compra
de dólar no mercado, com a desoneração do setor produtivo, equilibrar a economia. E principalmente com a
política de incentivo para que a gente pudesse ter a
atuação na ponta.
Não é à toa que, no momento de crise mais aguda deste Brasil, o setor que mais cresceu foi o setor do
varejo. Nós temos aí a proliferação, Senador Armando,
de uma quantidade de minimercados que surgiram
em bairros, gerando oportunidade para as pessoas
comprarem, mas, principalmente, oportunidade para
a gente trabalhar.
Quer uma experiência disso? Acho que é uma
experiência que V. Exª deve ter vivido. V. Exª deve ter
uma faixa etária um pouquinho mais avançada do que a
minha, mas eu me lembro do tempo em que eu, ainda
criança, Senador Armando Monteiro, via lá a padaria
do meu bairro, que era tocada por um espanhol.
Quem trabalhava na padaria com ele era o filho.
Inclusive, uma das meninas, Leda, era minha colega
de escola. Hoje, você já vê diferente. O minimercado
no bairro... Essa coisa cresceu tanto que o sujeito já
não coloca mais só o filho para trabalhar com ele no
minimercado ou na padaria familiar; ele contrata gente para poder dar vencimento, para poder melhorar o
atendimento. Então, estamos gerando também empregos em bairros, mexendo na ponta.
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É fundamental que enxerguemos esse movimento
da economia. É verdade que a nossa economia não
cresceu como gostaríamos, mas também não somos
uma ilha, nós nos relacionamos inclusive com os blocos no mundo. E os dois principais blocos de relação
no mundo estão passando por dificuldades: o bloco
europeu, que é um mercado que tem conosco uma
relação muito forte do ponto de vista da aquisição dos
nossos produtos, e o mercado americano. Hoje, basicamente, poderíamos dizer que a relação mais sólida
é com a China. Só que a relação com China é muito
de lá para cá.
Então, é preciso que esse olhar aportado no momento da economia como o nosso para entender por
que é fundamental, Senadora Ana Rita, desonerar,
reduzir o IPI de produtos como máquina de lavar e fogão. Isso é para permitir que essa turma que estava na
roça, batalhando na agricultura familiar, e que, através
desses programas, começou a ganhar um pouquinho
mais... Por que eles não podem ter uma máquina de
lavar em casa? É só ali no lajedo velho, ralando a mão?
Por que não pode lavar roupa em máquina de lavar?
Qual é o problema?
Então, é fazer isso para a gente estimular esse
consumo, mas, principalmente, para levar serviço a essa
gente. Essa é a grande mudança! Essa é a transformação que fizemos no Brasil! Essa é a transformação!
Não estou dizendo aqui, Senadora Ana Rita, que
fomos nós, a partir de Lula. Em hora nenhuma, por
exemplo, desconhecemos o que foi feito em governos
anteriores. Chegamos aonde chegamos porque também outros governos passaram, mas a consolidação
dessa política, a política, num momento crucial da crise econômica, de incentivo à produção e de redução
do IPI... Lula fez isso num momento crucial, em 2008,
quando a crise internacional estourou de forma absurda.
Ele enxergou um viés: material de construção. Cadeia
completa. Para construir uma unidade habitacional é
preciso comprar material de construção. Emprega gente na mão de obra e entrega uma das coisas com que
todos nos acostumamos ao longo da nossa trajetória.
Venho de uma família muito humilde, que migrou para
Salvador, e o maior desejo de meu pai, quando foi embora, largando a roça e indo para a cidade grande, era
exatamente arranjar um teto.
Eu nasci em uma casa, Senadora Ana Rita, no
subúrbio ferroviário. Eu sou um dos fins de rama lá de
casa, como costumo chamar, um dos últimos de uma
família de oito irmãos. E a casa não tinha sequer dois
quartos. Portanto, o maior desejo do meu pai era ter
seu próprio teto. Meu pai morreu sem ver legalizada a
casa que ele havia comprado, com muito suor e muita
dificuldade, no bairro do Uruguai, em Salvador. Não
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viu a posse desse lugar. Essa é a transformação que
nós fizemos na economia. Mexeu na economia e mexeu, Sérgio, na oportunidade para as pessoas, para
o sujeito poder dizer: a minha casa, a minha vida. Então, esta é uma mudança substancial: poder falar do
interior do Brasil.
Aqui, Senadora Ana Rita, nós discutíamos muito as capitais: como atrair investimento para Vitória,
como atrair investimento para Salvador, como atrair
investimento para São Paulo, e por aí afora. Agora,
nós estamos podendo falar das cidades do interior,
de como chegar com serviços e, principalmente, com
oportunidades, com universidade. Quando vimos isso?
Em que tempo?
Eu sou do tempo em que a escola técnica era a
única em Salvador. Na escola técnica, todos os meus
colegas do interior iam com o maior sacrifício para
estudar na única escola, Sérgio. Na época, a turma,
inclusive, batizava de “escola do mingau”, porque entrávamos na escola às 7 horas e saíamos às 19 horas. Eu até enfrentei um período difícil, porque ainda
estava na escola técnica quando me casei. Então, eu
entrava às 7 horas e saía às 23 horas, porque eu ganhava a vida, Petecão, dentro da escola, dando aula,
como monitor de Matemática e Física, para tentar nos
sustentar. Quando saí da escola, eu já tinha dois filhos:
o mais velho, Júlio, que nasceu no meio, e Israel, que
nasceu no final, quando eu estava saindo. Portanto,
essa é a mudança.
Hoje, na Bahia, há quase três dezenas de escolas técnicas espalhadas pelo interior. Hoje, na Bahia,
há seis universidades federais. No meu tempo, era
só uma. Eu estou falando de federais, sem contar as
quatro estaduais, sem contar as próprias particulares,
com toda a política do ProUni. Portanto, eu acho que
essa é a questão fundamental.
Por isso, falo com alegria e espero estar, na sexta-feira, na cidade de Vitória da Conquista para anunciarmos mais uma conquista importante para esse povo
do sudoeste e, quem sabe, um dia chegar a Vitória da
Conquista e anunciar a transformação do Campus Anísio Teixeira, que trata da saúde, em universidade federal
do sudoeste baiano, com o curso de Medicina, para,
inclusive, Ana Rita, superarmos esse grave problema
de profissionais médicos que o Brasil enfrenta hoje.
Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Walter Pinheiro por seu pronunciamento, feito com a elegância, a
diplomacia e o brilhantismo de sempre.
Agora, como Líder, o Senador Armando Monteiro.
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O Senador Armando Monteiro também dispõe
de 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enquanto S. Exª se encaminha à tribuna, eu
leio o seguinte ofício.
A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Valadares Filho, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
619, de 2013, conforme Ofício nº 98, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Of. B/nº 98/13
Brasília, 12 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Valadares Filho (PSB – SE), como titular, da
Medida Provisória nº 619, de 2013, “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do
Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão
e na fiscalização de obras e serviços de engenharia
relacionados à modernização, construção, ampliação
ou reforma de armazéns destinados às atividades de
guarda e conservação de produtos agropecuários; altera
as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural,
e as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 e
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de
escritura pública aos contratos de financiamento do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998,
celebrados por instituições financeiras por meio de
instrumentos particulares; institui o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa
Cisternas; e dá outras providências,” em substituição
ao Deputado Beto Albuquerque (PSB – RS).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, nesta Casa, vários
colegas já puderam se manifestar sobre a conjuntura
econômica, que tem sido marcada por algumas notí-
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cias, nas últimas semanas, que são, por que não dizer,
preocupantes. Não configuram, evidentemente, um
quadro de deterioração – eu creio que seja um exagero –, mas, sem nenhuma dúvida, meu caro Presidente
Paulo Paim, há uma crescente percepção de que as
condições da economia brasileira vêm piorando, e há
alguns indicadores que confirmam, de maneira inquestionável, essa tendência.
Eu apontaria não só essa conjugação de baixo
crescimento com inflação batendo no teto. Quer dizer, esta é uma conjugação muito negativa: queda de
crescimento e aceleração da inflação. Além disso, há
também uma percepção de que as contas, sobretudo
o resultado na área fiscal, têm indicado que a nossa
política fiscal é, claramente, uma política fiscal expansionista, que não ajuda a política monetária. Ou seja,
o Brasil faz um movimento para apertar a política monetária elevando a taxa de juros, e, ao mesmo tempo,
a política fiscal vai noutra direção, expandindo o gasto,
aumentando a demanda agregada do setor público.
Isso tudo se reflete também na existência de um
déficit que os economistas chamam de déficit gêmeo,
que é a conjugação de um déficit fiscal com o déficit
das contas externas. E aí também o desempenho das
contas externas vem se revelando preocupante.
Depois de um longo tempo, o Brasil vem registrando déficit na balança comercial. Nos cinco meses
deste ano, temos um déficit acumulado de quase US$6
bilhões, concorrendo, então, para que o déficit em conta corrente da economia brasileira atinja já, segundo
essas previsões, algo corresponde a 3% do PIB. Isso
significa que esse déficit alcançará US$76 bilhões. E
como o Brasil vem recebendo a cada ano um ingresso de recursos externos da ordem de US$60 bilhões,
isso significa que esse ingresso não será suficiente
para financiar o nosso déficit em conta corrente. O que
isso vai significar? A perspectiva de o Brasil queimar
reservas cambiais.
Por outro lado, há também um dado que foi divulgado recentemente do chamado ranking da competitividade. E o Brasil vem perdendo posição.
Um instituto muito respeitável, que é o IMD, uma
instituição suíça, promove esses estudos há muitos
anos. E o Brasil, que era o 46º entre 60 países, no
último levantamento, perdeu cinco posições, e agora
nós somos o 51º país nesse ranking.
Essa dimensão da competitividade nos remete
aos problemas mais estruturais da economia brasileira.
E olhando na perspectiva do futuro, lembramos do debate que foi travado ontem na Comissão de Assuntos
Econômicos, quando o economista Marcos Lisboa fazia
referência à baixa produtividade da economia brasileira.
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E como sei que, especialmente na área industrial,
os ganhos de produtividade, no futuro, dependerão
fundamentalmente da capacidade de inovar crescentemente, e a economia brasileira, especialmente a
indústria, está desafiada a inovar, a incorporar o conhecimento, a buscar a inovação, a inovar processos
e inovar produtos, o tema de que tratarei hoje é exatamente o tema da inovação.
A capacidade de inovação das empresas influencia de forma decisiva a produtividade global da
economia.
Sr. Presidente, há um século, o consagrado economista Schumpeter já identificava a inovação como
mola mestra do capitalismo, por sua capacidade de
dinamização e de geração de novos produtos e processos. Nos dias atuais, essa constatação é ainda
mais evidente.
Isso porque, segundo a OCDE, desde o fim da
década de 90, mais da metade da riqueza mundial é
gerada pelo conhecimento, superando os fatores tradicionais: recursos naturais, capital e trabalho. Ou seja, na
era do conhecimento, inovar não é uma opção. Inovar
é o único caminho para um país conseguir conquistar
inserção mais dinâmica na economia global.
Em função dessa realidade, muitos países vêm
intensificando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de forma a criar um estoque de conhecimento a ser utilizado e potencializado pelo setor produtivo. O investimento anual global em pesquisa e desenvolvimento foi da ordem de US$1,4 trilhão em 2011.
Desse modo, a inovação tem ocupado o centro
da agenda da política industrial dos países mais desenvolvidos. Países como Estados Unidos, Japão e
Coréia do Sul, que são, reconhecidamente, países com
grande capacidade nessa área, mostram-se, evidentemente, muito mais preparados para enfrentar esse
quadro de acirramento da competição sobretudo na
sociedade do conhecimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a China
também reconheceu a importância da inovação e redirecionou seus esforços para essa área. Seu modelo
econômico deixa de ser voltado exclusivamente para
a produção industrial em larga escala e busca a geração de novas tecnologias.
Com isso, a China já é um dos países que mais
depositam patentes no mundo. O número de centros
independentes de pesquisa e desenvolvimento de
multinacionais instaladas nesse país, num período de
seis anos, decuplicou, passando de 107, em 2004,
para 1.100 centros de pesquisa em inovação, em 2010.
Ou seja, esse avanço aponta para uma mudança
na estratégia competitiva desse país. Fatores tradicio-
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nais, as vantagens oriundas do baixo salário tendem a
perder importância relativamente à inovação.
E o Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores?
Como o nosso País se insere nesse contexto mundial?
Temos que reconhecer alguns avanços importantes. A
Lei de Inovação e a Lei do Bem criaram um conjunto
de incentivos fiscais e subvenções econômicas que
estimulam, efetivamente, a ampliação das inversões
nessa área.
Além disso, mais recentemente, o Congresso
aprovou medidas provisórias, como a 526 e 540, que
ampliaram as linhas de financiamento do BNDES e da
Finep para a área de inovação. O orçamento da Finep,
que é a financiadora de projetos especiais voltada para
a área de inovação – é uma subsidiária do BNDES –,
triplicou nos últimos cinco anos.
Também é louvável, meu caro Presidente Paulo
Paim, a criação da Embrapii, a Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial, nascida de uma parceria, iniciada há mais de quatro anos, entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Confederação Nacional da Indústria e a Finep. Tendo a Embrapa como
modelo inspirador, a empresa recebeu aporte de R$1
bilhão para suas atividades até o ano que vem. Nessa
nova instituição, a aplicação dos recursos destinados à
inovação será decidida de forma compartilhada entre
o setor público e o setor privado. Desde o primeiro semestre de 2012, a Embrapii opera um programa piloto
com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, em São Paulo,
na área de biotecnologia; com o Instituto Nacional de
Tecnologia, no Rio de Janeiro, nas áreas de energia
e saúde; e com o Centro Integrado de Manufatura e
Tecnologia, em Salvador, que é o nosso Cimatec, que
é uma unidade do sistema Senai, especializada na
área de automação industrial.
A empresa terá ainda uma missão institucional
fundamental: a de apoiar o setor produtivo na chamada
fase pré-competitiva da inovação. Essa é uma fase crítica, na qual se busca validar o uso de uma tecnologia
no contexto de uma determinada aplicação comercial.
Assim, alguns resultados podem ser ressaltados. A última pesquisa em inovação tecnológica do
IBGE mostrou que a proporção de empresas industriais inovadoras no Brasil cresceu de 34,4%, no período 2003/2005, para quase 40% entre 2006 e 2008.
Os gastos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil
também cresceram e atingiram o patamar de 1,1% do
PIB. Entretanto, os avanços relativos não são muito
significativos. Excluída a Lei de Informática, os incentivos fiscais e subvenções representam metade do
que é disponibilizado na Espanha, um terço do Japão
e Reino Unido e um quarto dos EUA e da França. Já
o gasto privado – em torno de 0,5% do PIB – ainda é
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insuficiente e representa um quarto do que é investido
nas economias avançadas. As fontes de financiamento
para inovação ainda são caras e pouco conhecidas,
e o acesso a esses recursos, especialmente para pequenas e médias empresas, também é muito limitado.
É extremamente baixa a nossa massa crítica nas
engenharias e graduações tecnológicas. Segundo o
IBGE, apenas 0,2% da população entre 20 e 29 anos
frequentava um curso desse tipo em 2007, enquanto
11% das pessoas na mesma faixa frequentavam cursos de graduação regulares. No caso de cursos ligados
à indústria química e de mineração, o percentual em
relação à graduação tecnológica cai, nessas áreas,
para 0,03%. Além disso, há poucas empresas e organizações no País que oferecem serviços tecnológicos
de apoio à inovação.
No caso dos serviços laboratoriais de ensaios
e calibração, os principais problemas identificados
referem-se à distância das organizações que prestam
esses serviços, os elevados preços e os longos prazos de execução.
A era do conhecimento e o posicionamento das
principais economias nessa área nos impõem uma decisão. A política de inovação, por seu caráter estratégico, tem que ser considerada e elevada ao patamar de
uma política de Estado, com intuito de garantir maior
institucionalidade e permanência. Nessa política, assume centralidade o setor industrial, que, por sua natureza econômica, é um setor de maior capacidade de
agregação de valor. Não é por acaso que as políticas
mundiais de inovação conferem ao setor industrial um
papel de liderança na captura e na disseminação dos
novos processos e produtos.
Nesse sentido, um estudo elaborado por Carlos
Américo Pacheco, reitor do ITA, e pelo economista
Júlio Gomes de Almeida, ex-Secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda e Professor da
Universidade de Campinas, destaca que a agenda de
inovação no Brasil pressupõe uma mudança de foco,
com estímulo a setores intensivos em tecnologia e
o apoio às empresas para alcançarem efetivamente
posições de destaque nas cadeias globais de valor.
Essa conclusão também é compartilhada pelo
mapa estratégico da indústria, elaborado pela CNI.
Nesse documento, a inovação e a educação são a base
do crescimento da produtividade e assumem um papel
de protagonismo no aumento da nossa competitividade. Almeida e Pacheco também destacam um outro
aspecto quase consensual: a já conhecida falta de integração entre a pesquisa acadêmica e as empresas.
Assim, é extremamente importante atuar e expandir os institutos tecnológicos e promover um alinha-
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mento da oferta de serviços tecnológicos de acordo
com a demanda das empresas.
Nesse sentido, eu gostaria de registrar, com muita satisfação, uma iniciativa pioneira no País, que começou a funcionar em Pernambuco, recentemente:
o Centro de Inteligência Competitiva para Parques
Tecnológicos (Cictec), localizado no Porto Digital do
Recife. Esse centro terá a missão de gerar, articular
e difundir informações em áreas estratégicas para as
230 empresas instaladas no próprio porto digital, que
fica nas áreas centrais do bairro do Recife e do bairro
de Santo Antônio e no Parque Tecnológico de Eletroeletrônica de Pernambuco, no bairro do Curado, em
Jaboatão dos Guararapes.
A partir de agora, as empresas ali instaladas
que não têm condições estruturais e orçamentárias de
prospectar oportunidades poderão planejar e decidir,
com base nesses dados privilegiados, o futuro dos
seus negócios. O Cictec vai oferecer, gratuitamente,
conteúdos relevantes por meio de estudos setoriais
de tendências mercadológicas e de inovação. Isso
vai auxiliar as empresas, de maneira inestimável, na
construção de uma estratégia para a promoção da sua
inserção no mercado ou para a manutenção de sua
competitividade nos nichos mercadológicos em que
atuam. Foram investidos R$3 milhões na construção
desse centro pioneiro pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e pela Agência Brasileira de Inovação. O Cictec
dará também suporte às empresas na elaboração de
projetos de captação de recursos, no mapeamento
de fontes de financiamento de projetos de tecnologia
e no fomento a essas empresas de base tecnológica.
Atualmente, as empresas desse “cluster de tecnologia de informação” geram mais de sete mil empregos e, em 2010, apresentaram um faturamento de
cerca de R$1 bilhão.
Portanto, essa é uma experiência que precisa
ser disseminada e que vai estimular o setor privado
a assumir um papel de maior proatividade nas ações
que convergem para a busca de uma cultura empreendedora e da inovação.
Sr. Presidente, temos um longo caminho a trilhar
para garantir um ambiente propício e uma estrutura de
incentivos que estimule a inovação. Dela depende o
nosso nível de competitividade, o tamanho do nosso
crescimento no futuro e o grau de inserção internacional do País.
Eu agradeço pela tolerância.
Era esse o nosso pronunciamento.
Obrigado à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Armando Monteiro,
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que faz um pronunciamento com dados, com números,
com expectativa para um futuro melhor desde que haja
esses investimentos.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Sempre é bom ouvir um Senador com conhecimento tão firme e tão claro e com experiência na área
da produção e da indústria.
Passamos a palavra neste momento ao Senador
Sérgio Souza, que permutou com o Senador Waldemir Moka.
Senador Sérgio Souza, o tempo é de 20 minutos,
com tolerância.
Em seguida, V. Exª, como Líder, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Sérgio Petecão, meu companheiro, amigo, a
organização da Presidência quis que eu falasse antes
de V. Exª, mas, dependendo, fico aqui para ouvi-lo, nós
que somos do interior deste País, distantes das nossas
casas, talvez ficaremos até mais tarde aqui no Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores que nos acompanham aqui, no plenário,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, venho mais uma vez à tribuna do Senado
Federal para fazer uma reflexão sobre a economia do
Brasil, a exemplo do que ocorreu hoje.
Muitos colegas já subiram à tribuna. Alguns, mais
aguerridos na defesa do Governo, meu caro Presidente,
Senador Valdir Raupp; alguns mais na linha de oposição, mas todos com pronunciamentos consistentes,
pronunciamentos com dados econômicos, que mostram uma realidade de acordo com a visão de cada
um. Aqueles que defendem o Governo têm uma visão
na defesa das políticas públicas implantadas pelo Governo Federal nos últimos anos. A oposição faz a comparação a governos anteriores e coloca também seus
questionamentos de maneira inteligente.
Ontem, pela manhã, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o Economista e Professor Marcos
Lisboa, que traçou um panorama da situação econômica do País. Desde então, vários dos Srs. Senadores
têm falado sobre esse assunto, inclusive sobre o novo
plano para incentivo à aquisição de produtos da linha
branca, para aqueles que têm acesso a casa, pelo
Minha Casa, Minha Vida, que deve acontecer amanhã, no Palácio do Planalto – foi hoje pela manhã, no
Palácio do Planalto.
O Governo tem adotado algumas medidas, e eu
concordo com alguns, no sentido de que essas medidas pontuais, para alguns setores, como aquelas
das desonerações, não têm surtido o efeito que nós
esperávamos na economia. Nós estamos percebendo que uma reforma tributária mais profunda seria o
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mais correto para uma política de médio e longo prazo,
porque o que se percebe hoje é que o endividamento
do brasileiro tem aumentado e muito. Até quando nós
vamos conseguir fazer com que o desenvolvimento
econômico seja pelo consumo?
Mas eu quero falar sobre a análise do professor
Marcos Lisboa, que foi bastante pragmática e objetiva,
Sr. Presidente, apontando um cenário da nossa economia que permite tranquilidade com o futuro, considerando que não se esperam turbulências ou grandes
adversidades no curto prazo, e uma preocupação com
a retomada do crescimento sustentado em patamares
mais expressivos.
Foram apontados pelo economista alguns pontos essenciais para a superação de alguns gargalos.
O crescimento da produtividade nacional talvez tenha
sido destacado como um dos principais desafios imediatos, até porque, apresentou uma queda considerável
em relação aos números da década passada.
Todavia, apesar das dificuldades e das advertências, foi reconhecido na audiência pública que, mesmo
tardando mais do que todos gostariam, alguns sinais
positivos começam a ser percebidos no ambiente econômico do País. Parte das boas novas decorre exclusivamente de políticas e decisões do Governo e outras
da pressão correta dos agentes financeiros sobre a
gestão pública.
Gostaria, desta tribuna, Sr. Presidente, de destacar cinco pontos que representam uma melhora
nos indicadores econômicos nacionais que devem
ser comemorados e, sobretudo, servir de motivação
para que as próximas escolhas dos setores público e
privados possam estar mais ajustadas para produzir
os efeitos esperados por todos na economia brasileira; todos, Governo, oposição, cidadãos brasileiros –
os mais humildes e inclusive aqueles mais abastados
financeiramente.
Primeiramente, destaco como positivo o ataque
mais firme à inflação. A inflação tem sido tema recorrente das grandes discussões nacionais, e as medidas
adotadas recentemente pelo Governo demonstram que
esse ataque é mais firme para combater esse dragão
contra a economia brasileira.
Medidas empreendendo ações pontuais pelo
Banco Central do Brasil quando, surpreendendo às
expectativas do mercado, elevou em um ponto percentual – um aumento equivalente ao dobro do anterior – a taxa básica de juros, reafirmando, assim, seu
compromisso com a estabilidade de preços.
Trata-se de medida que traz reflexos positivos que
vão, Sr. Presidente, além do combate à inflação, pois
buscam restabelecer a imagem autônoma e baseada
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em critérios técnicos do Bacen, pressupostos importantes para o mercado financeiro mundial.
É bem verdade que a elevação de um ponto na
Taxa Selic ainda não produziu efeitos nos índices de
inflação. Contudo, é ainda mais animador constatar que
a pressão inflacionária já começa a ceder, e a ação
do Bacen demonstra preocupação com o controle inflacionário a médio prazo.
Outro ponto que merece celebração foi a percepção demonstrada pela cúpula do Governo Federal de
que o investimento deve ser o principal vetor de desenvolvimento nacional.
Trata-se de alteração sensível na estratégia vigente até então, que apontava o consumo como motor
fundamental do crescimento econômico.
Aparentemente, embora ainda supere a capacidade interna de oferta, o consumo perde dinamismo.
Seu papel como indutor da economia parece ter se
esgotado.
Daí, portanto, a importância de focar a expansão
do investimento como nova mola propulsora do crescimento. O sucesso da empreitada, todavia, dependerá
tanto do Governo quanto do setor privado.
Do lado governamental, a tarefa só será cumprida se a administração de programas e projetos for
aprimorada. Além disso, será necessário, entre outras
providências, apressar, Sr. Presidente, a execução do
programa de concessões na área de infraestrutura.
Outra notícia que merece celebração, embora não
tenha sido tão exaltada na imprensa, corresponde à
expansão do produto industrial, que, em abril, foi 1,8%
maior que em março e 8,4% superior à de um ano atrás.
De janeiro a abril, ficou 1,6% acima da registrada no primeiro quadrimestre de 2012. A melhor parte
dessa notícia, Sr. Presidente, é a elevação do setor
de bens de capital.
Em abril, os fabricantes de máquinas e equipamentos produziram 3,2% mais do que em março
e 24,4% mais do que um ano antes. É verdade que
o setor ainda não se recuperou do tombo de 2012,
porém a continuidade da recuperação dependerá da
confiança dos empresários e, em proporção menor,
das possibilidades de exportar.
O quarto ponto positivo decorre dos sinais de melhora na balança comercial brasileira com um superávit
de US$760 milhões em maio, embora o acumulado no
ano ainda resulte em déficit de US$5,4 bilhões. Esse
resultado e o desempenho da indústria – ruim, em
2012, e ainda em lenta melhora – estão claramente
vinculados.
É cedo para afirmar se o saldo continuará a crescer. De toda forma, o superávit de US$15 bilhões pre-
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visto pelo Banco Central só será alcançado com um
saldo mensal de US$2,9 bilhões até o fim do ano.
O último ponto, Sr. Presidente, que considero extremamente positivo para o País ou pelo menos para
reflexão das autoridades responsáveis pelo comércio
exterior, são as legítimas pressões de setores da indústria para que sejam discutidas medidas para uma
inserção mais ampla do Brasil nos acordos bilaterais
e inter-regionais de comércio. Primeiramente, reagem
a eventos como a formação da Aliança do Pacífico,
integrada por Chile, Peru, Colômbia e México, e às
negociações das Parcerias Transpacífica e Transatlântica, ambas com participação dos Estados Unidos da
América e de grandes e médias potências comerciais.
Além disso, é forçoso reconhecer que acordos parciais de comércio já aumentavam antes da interrupção
da Rodada Doha e depois passaram a multiplicar-se
mais velozmente, enquanto o Brasil continuou preso
a um Mercosul que pouco avança e a alguns pactos
de menor relevância.
Esperamos todos que a presença do Embaixador Roberto Azevedo à frente da OMC – Organização
Mundial do Comércio possa resultar em algum avanço
nas negociações já iniciadas em Doha, porém, não
podemos trabalhar, Sr. Presidente, com apenas esta
alternativa, especialmente pelas crescentes dificuldades enfrentadas no âmbito do Mercosul.
Srªs e Srs. Senadores, somados, os cinco pontos
apresentados representam bons sinais da economia
nacional; contudo, temos que avançar ainda mais.
É imperioso, até para que o controle da inflação
se faça de forma menos impactante no crescimento
do PIB, que voltemos a praticar uma política fiscal
mais restritiva.
A ameaça da agência de rating Standard & Poor’s
de rebaixar a nota do Brasil não pode ser desconsiderada e merece atenção da área econômica do Governo.
Seguramente, em decorrência da instabilidade
fiscal, ressurge a proposta feita pelo ex-Ministro Antônio Delfim Netto, em 2006: anunciar como meta, para
os próximos anos, a eliminação do déficit nominal das
contas públicas, o chamado déficit nominal zero.
Se de um lado a desvalorização do câmbio auxilia
no combate à perda da competitividade da indústria
nacional e na queda das exportações, pressiona, por
outro, a taxa de inflação e, por conseguinte, a taxa de
juros doméstica.
É fundamental, Sr. Presidente, portanto, que o
Bacen mantenha-se decidido a controlar a inflação e
a levar o índice para o mais próximo possível da meta,
que é 4,5% ao ano, até o fim de 2014. E se isso for
feito com a ajuda de uma política fiscal mais austera,
o custo dos juros será menor no futuro.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mundo
continua enfrentando a pior crise econômica desde
1929. Há sinais de recuperação gradual nas economias dos Estados Unidos da América e do Japão,
porém, a zona do Euro continua enfrentando grandes
dificuldades.
O Governo do Brasil tem conseguido conduzir a
economia do País de forma a preservar o emprego e
a renda dos brasileiros. Outros desafios, no entanto,
se apresentam, e temos enfrentado cada um deles de
maneira satisfatória, porém há muito a fazer!
Fico feliz e otimista em relação aos cinco sinais
positivos da economia destacados neste pronunciamento. Contudo reafirmo minha convicção de que temos que nos manter atentos e atuantes, Sr. Presidente,
para que venhamos a retomar níveis mais expressivos
de crescimento econômico, aliados ao controle da inflação e das contas públicas.
Tenho a convicção, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de que estamos, mais do que antes, no rumo
correto, e, por isso, eu venho à tribuna do Senado Federal fazer essas reflexões sobre a economia brasileira.
O momento é de cuidado. Países como os Estados Unidos da América e o Japão mostram sinais de
grande recuperação. É da história da economia mundial que as grandes crises fazem com que os países
que venham a sofrê-las, para superá-las, tenham que
cortar na carne alguns gastos que nós entendemos
que sejam necessários. E talvez o Brasil tenha que
fazer isso, sem perder de vista os investimentos no
setor produtivo.
E aqui eu enalteço, mais uma vez, os investimentos que estão sendo feitos no Brasil, nos modais de
transporte e, em especial, nas ferrovias e nos portos
brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Desejo a todos uma boa-noite, um feliz dia dos
namorados, e é uma pena também não estar em Curitiba nesse momento junto com a minha esposa, junto
com o meu filho.
Senadora Ana Rita, nós que temos essa vida de
vai e vem, toda semana, para os nossos Estados, sentimos muito a falta da nossa família, e tenho certeza de
que eles também sentem muito a nossa falta. E, num
dia como esse, um dia dos namorados, eu vou jantar
sozinho, minha esposa vai jantar sozinha, mas gostaríamos muito de estarmos juntos, mas não é possível.
E desejamos, então, um feliz dia dos namorados a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Sérgio Souza, eu tenho certeza de que
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ela assistiu a V. Exª pela TV Senado, ao seu discurso
brilhante, como todos os seus pronunciamentos.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Petecão, pelo tempo de 20 minutos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores que ainda
estão presentes no plenário da nossa Casa, o que me
traz à tribuna nesta noite de hoje são três assuntos.
O primeiro é para fazer aqui uma espécie de relato
da audiência que tivemos ontem com a Ministra do
STF, Cármen Lúcia, e também com o Ministro Marco
Aurélio. Esteve presente nesta audiência o Senador
Jorge Viana, o Senador Anibal, a Deputada Antônia
Lúcia, o Deputado Gladson Cameli, o Deputado Sibá
Machado, o Deputado Henrique Afonso, a Deputada
Perpétuo Almeida, o Deputado Márcio Bittar e o Deputado Flaviano Melo.
Para vocês terem uma ideia, estava aqui a maioria
absoluta dos Parlamentares do Acre, o que mostra a
preocupação hoje não só da bancada federal do nosso Estado, mas também da bancada estadual, porque
estava presente o Vice-Presidente da Assembléia, aqui
investido no cargo de Presidente, o Deputado Moisés
Diniz. E quero aqui ressaltar o trabalho que o Deputado Estadual Moisés Diniz tem feito nessa luta que
todos temos travado no sentido de tentar dar a nossa
contribuição para que possamos resolver a situação
dos 11 mil servidores, Senador Eduardo Amorim, que
hoje, no nosso Estado, estão ameaçados de demissão.
São servidores que adentraram no serviço público depois de 1988, depois da promulgação da nossa
Constituição. E, hoje, tramita no STF um processo que,
espero, no final da tramitação, não venha a culminar
com a demissão desses 11 mil servidores, como é dito
pelo Governo. Alguns questionam que é menos, mas
eu quero acreditar no Governo, que tem dito que são
11 mil servidores. Ora, 11 mil servidores, grosso modo,
fazendo uma conta aqui de três pessoas por família,
nós estamos falando de 30 mil pessoas, um terço dos
servidores do Acre. Isso, com certeza, causará um impacto muito grande, não só na economia, mas social.
Nós somos de um Estado pequeno, pobre, Senador Paulo Paim, que precisa, e muito, desses servidores. Lá, nessa audiência, tivemos o relato do Deputado
Federal Flaviano Melo, que foi Governador do Estado.
Fez um relato aos Ministros, tanto à Ministra Cármen
Lúcia, como também ao Ministro Marco Aurélio, em
que fazia uma avaliação, porque ele pode falar como
ninguém, pois foi Governador do Estado.
E ele dizia ao Ministro Marco Aurélio: “Ministro,
quando eu contratei esses servidores, de uma forma
irregular, sem concurso público”, Senador Paulo Paim,
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“foi porque naquela época não havia ninguém que pudesse prestar serviço ao Estado”. A mão de obra era
difícil, não havia como fazer concurso público. Os enfermeiros, contavam-se a dedo aquelas pessoas que
estavam dispostas a contribuir com o Estado.
Então, nessa questão, não estamos aqui, de forma alguma, tentando entrar no mérito nem justificar a
legalidade. Eu acho que o STF tem que analisar os dois
lados. Nós estamos diante de um caos social. Deus os
livre, se esses servidores vierem a ser demitidos. Eu,
sinceramente, tenho acompanhado o depoimento de
pessoas. Na semana passada, eu estava saindo do
supermercado Makro, lá em Rio Branco, e uma senhora me abraçou, desesperada, chorando, pedindo
que nós fizéssemos alguma coisa.
São pessoas que têm ali 15, 20 anos de serviço prestado, Senadora. Como é que essas pessoas
serão demitidas? Quem é que vai absorver essa mão
de obra? Essas pessoas vão trabalhar onde? Quando essas pessoas vieram para o serviço público, não
vieram de má-fé. Elas vieram de boa-fé.
O Senador Jorge Viana também fez um relato
importante, como ex-Governador, porque, na condição
de governador, ele se deparou com essa situação já
dos servidores irregulares, como nós chamamos. Inclusive foi ameaçado de prisão.
À época, o Ministério do Trabalho pediu que esses
servidores fossem demitidos. Na ocasião, foi aprovada,
na Assembleia Legislativa do Estado – eu era Presidente da Assembleia nessa época –, a lei estadual
que chamamos de Lei Analu, porque foi a Deputada
Analu Gouveia de boa-fé também. Naquele momento,
foi o paliativo que nós tivemos para resolver a situação
daqueles servidores. E hoje o Supremo veio a julgar
que a lei era inconstitucional.
Agora, nós temos que levar em conta que estamos
diante de uma situação de muita dificuldade. Então, eu
queria aqui agradecer, como coordenador da Bancada
do Acre, a todos os nossos Senadores e também aos
nossos Deputados Federais pelo empenho.
O nosso Gabinete, a nossa assessoria, já marcou também uma audiência com o Ministro Dias Toffoli,
que é o relator desse processo. Vamos também tentar
mostrar para o Ministro Toffoli a verdadeira situação que
hoje aflige todo o povo acriano, e esperar, entregar na
mão da Justiça. Confiamos na Justiça. Sabemos que,
com certeza, os Ministros têm todo o levantamento
dessa situação, como já disseram. Já fizeram várias
audiências. Já receberam os procuradores, a Procuradoria do Estado. Vamos agora continuar o nosso trabalho no sentido de, se Deus quiser, resolver a situação
dos nossos servidores. O que eu posso garantir aqui
é o nosso empenho, a nossa força.
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E quero também tranquilizar os servidores, porque
também não é assim, demitir os servidores da noite
para o dia. Porque existe um clima de muita expectativa, pessoas sofrendo por antecipação. Nós precisamos
tranquilizar as pessoas. Não podemos, de forma alguma, aumentar o sofrimento das pessoas. Nós temos
é que tranquilizá-las. E eu confio muito na Justiça do
nosso País. A Justiça vai entender a situação por que
passamos hoje no Estado do Acre.
Mais uma vez, ressalto o trabalho do Deputado
Moisés Diniz, Presidente do Comitê. Criamos um Comitê, com sindicatos envolvidos, para que possamos
estar cada vez mais unidos. Essa causa não tem cor
partidária, não tem sigla partidária. Essa é uma causa
em que está em jogo a vida do povo acriano e lá, no
Acre, graças a Deus, quando o Estado é atingido, a
Bancada fica unida.
Quero também aqui tratar da situação da Ponte do
Rio Madeira. Hoje tive uma informação, na Comissão
de Infraestrutura, inclusive do Senador Jorge Viana,
que dizia que, mais uma vez, a licitação da ponte sobre
o Rio Madeira tinha sido suspensa por conta de uma
decisão judicial. Foi uma ação dos donos das balsas
que fazem a travessia do Rio Madeira e Rio Abunã,
que teriam entrado na Justiça, e, mais uma vez, a licitação daquela ponte havia sido suspensa.
Aquela decisão, se é verdade que essa decisão
foi tomada, eu sinceramente, já disse lá pela manhã
na Comissão, estou indignado. Não podemos admitir,
de forma alguma, que isso venha a acontecer. Todos
sabem que aquela ponte já vem-se arrastando há mais
de 20 anos, essas pendências de fazer a ponte, de fazer o projeto, cancelar o projeto, cancelar a licitação.
Não vamos aceitar isso.
Já estivemos no Ministério dos Transportes, já
estivemos no DNIT, e todos mundo sabe que aquela
ponte é de fundamental importância para o povo rondoniense. Já discuti isso com o Senador Raupp, várias
vezes, com a Deputada Marinha Raupp. A ponte é importante para o povo rondoniense, que está dentro do
Estado de Rondônia, mas ela é muito mais importante
para o povo do Acre. Ali são centenas e milhares de
caminhões. Principalmente agora no verão, quando
as águas começam a baixar, o trânsito das balsas fica
mais difícil, o transporte dos veículos, das carretas tem
de ser feito em balsas menores por conta do rio, que
fica seco, chamamos, baixa o nível da água.
Então, as filas para cruzar o rio aumentam, ficam
enormes dos dois lados. Isso afeta, diretamente, o
preço das mercadorias nos supermercados, nos mercados lá do meu Estado. Hoje mesmo já recebi vários
telefonemas de empresários preocupados com essa
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situação. As pessoas estão ligando, querendo saber
se é verdadeira essa notícia.
Lá, na Comissão, eu já sugeri que nós, da Bancada acriana e da Bancada rondoniense, possamos
radicalizar, fazer uma manifestação, ir às balsas, fazer
um ato, fazer um protesto, porque nós não podemos
aceitar essa situação. Agora, criou-se a expectativa
de que nós iríamos resolver a situação e, mais uma
vez, a Justiça dá uma decisão de que está suspenso
o projeto, suspensa a licitação. Isso é um absurdo!
Isso é uma afronta! Isso é uma afronta ao povo rondoniense e, principalmente, ao povo acriano. Aquela
ponte tem uma importância tão grande para nós, porque essa pendenga já vem ao longo dos anos. Todo
mundo sabe que são os interesses daquelas pessoas
que têm aquelas balsas, que fazem aquela travessia,
que elas estão por trás disso. E nós não vamos aceitar.
Eu queria também, Presidente Paim, abordar
mais um assunto. Hoje, os jornais do meu Estado...
E confesso que tenho relutado para não trazer este
assunto à tribuna, porque a mídia nacional, o Jornal
Nacional já disse, já foram publicados esses escândalos que ocorreram no nosso Estado. E, hoje, para
minha surpresa, mais uma vez, houve um ato na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Os servidores
da construção civil fizeram um ato lá, segundo a imprensa aqui, foram até à Assembleia. E o Presidente
da Assembleia, Deputado Elson Santiago, que, com
certeza, fala com a orientação do Governador... Não
tenho dúvida disso, até porque ele fala pouco. Dessa
vez, ele falou com a orientação do Governador – está
aqui a nota do jornal: “Tem gente da nossa Bancada
federal em Brasília forçando o Tribunal de Contas da
União a embargar as obras da Cidade do Povo, mas
nós iremos lutar contra essa injustiça” – afirmou o Presidente do Poder Legislativo do Estado do Acre.
Ora, essa obra que o Governo chama de Cidade
do Povo é a mesma que foi objeto de investigações
da Polícia Federal. Em uma de suas degravações, a
Polícia Federal mostra que os empresários estavam
fazendo um acordo para diminuir o tamanho da casa
– já são casas pequenas, na Cidade do Povo as casas são pequenas –, mas o Governo pagaria como se
estivesse de acordo com o projeto. Esse esquema a
Polícia Federal investigou e constatou com as gravações... E aqui, para nossa surpresa...
Eu tenho evitado falar nesse assunto porque já
está na Justiça, e a Justiça é que tem de se pronunciar,
mas não dá. Não dá para aguentar. Porque, quando o
Presidente da Assembleia fala, nós precisamos saber,
ele precisa dar nomes e dizer quem são as pessoas
que estão forçando o Tribunal de Contas da União a
suspender aquelas obras. Ele tem que dizer por que
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joga essa acusação em cima da Bancada federal.
Quando ele fala em Bancada federal, inclui o próprio
irmão do Governador e as pessoas que estão ao lado
do Governo. É preciso dar nome às pessoas.
A mesma coisa foi feita no DNIT. Quando fizeram
aquele ato lá na BR-364, nas proximidades de Feijó –
o Ministro dos Transportes foi lá, junto com o Diretor
do DNIT, o Sr. Fraxe –, distribuíram panfletos dizendo
que eu – colocaram a minha foto – é que estava articulando aqui para prejudicar as obras da BR-364. De
pronto, encaminhei um expediente ao DNIT, que me
respondeu, e conseguimos desmentir o Vice-Governador – naquele momento era vice-governador –, que
dizia que nós éramos contra a conclusão da BR-364.
É preciso jogar limpo. Ora, por que não fizeram
a manifestação na frente da Polícia Federal?
Porque quem prendeu as pessoas, os empresários, e está investigando, não foi a Bancada federal,
não foi o Senador Petecão. Quem prendeu foi a Polícia
Federal. E ela não chegou prendendo da noite para o
dia, mas investigou, fez as degravações, e a Justiça
autorizou a prisão dessas pessoas.
Mas é lamentável o fato de o Presidente da Assembleia mobilizar os operários. Sabemos da importância do emprego para esses operários. Eles deveriam
dizer na reunião, na Assembleia, que as obras foram
suspensas porque os empresários fizeram um cartel
e dentro desse acordo eles iriam diminuir o tamanho
das casas, mas estavam querendo receber pelo mesmo tamanho. Foi por isso que o Tribunal de Contas da
União suspendeu as obras.
Estou aqui me colocando à disposição para, juntamente com a Bancada federal, Senadores e Deputados, irmos ao Tribunal de Contas e resolver a situação.
Os operários, os servidores não podem pagar
por isso. A Cidade do Povo não pode parar. As pessoas que estavam armando as falcatruas, estas sim,
têm que ser responsabilizadas. Se o Governador estiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Quem
estiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Não
se pode é criar essas cortinas para esconder os verdadeiros culpados. Os culpados não são os membros
da Bancada federal. Posso garantir. Estou falando em
meu nome e em nome da maioria dos Deputados Federais e Senadores.
Nós precisamos saber. Precisamos dar nomes.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
E já pedi que a minha assessoria encaminhe um expediente para o Tribunal de Contas da União a fim de
nominar as pessoas. Se houver pessoas envolvidas
tentando prejudicar o Estado, temos que tornar isso

Junho de 2013

público. Quem são essas pessoas? Quem são os Senadores? Quem são os Deputados Federais? O que
não pode é tentar fazer do povo massa de manobra.
Os empresários que estão presos mandam os funcionários para a Assembleia e, na Assembleia, tudo armado, o Presidente vir e dizer que as obras da Cidade
do Povo foram paralisadas por conta dos Senadores e
Deputados Federais.
Então, fica aqui o meu repúdio à atitude tomada hoje pelo Presidente da Assembleia Legislativa. O
Presidente podia estar aqui, como o Vice-Presidente
esteve aqui, lutando pela situação dos nossos 11 mil
servidores –11 mil servidores. O Presidente podia estar aqui, ao invés de estar criando isso.
Nós sabemos que o Acre passa por um momento difícil. Senador Eduardo Amorim, o Acre está doente, o Acre passa por uma situação muito difícil. Mas
para o Acre há remédio sim; para o Acre há remédio.
A doença de que falo não é doença do hospital não. É
a doença da corrupção, é a doença da perseguição.
Mas para isso há remédio. V. Exª vai ver como para
isso há remédio.
Então fica aqui, mais uma vez, o nosso repúdio.
Queria também aqui registrar que, na última audiência da Comissão de Infraestrutura, fizemos um
convite ao Presidente, Senador Fernando Collor, e ao
Senador Blairo Maggi para que façamos uma visita
a toda BR-317, saindo de Rio Branco, até os portos
peruanos. Estou falando dos portos de Ilo e Matarani
porque são os portos que eu conheço. Para que possamos, de uma vez por todas…
Estive agora em Lima, conversando com o nosso
Embaixador. Eu fiz alguns questionamentos, e ele fez
um relato da preocupação. O Presidente Lula esteve
agora em Lima, e também foi cobrado, porque se criou
a expectativa de que aquela BR seria o grande corredor de exportação do nosso País para o Pacífico, para
os portos do Pacífico.
E hoje, acabei de dizer, a ponte do Rio Madeira
está lá sem ser concluída; ela é importante para essa
BR. Está lá a nossa BR-317, que liga Rio Branco a
Brasileia e Brasileia a Assis Brasil, em situações precárias. A ponte do Rio Acre, em Assis Brasil, está muito
boa, com tráfego. Mas, do lado peruano, eles fizeram
tudo que tinha para ser feito: estrada maravilhosa, a
ponte do Rio Madre de Deus, em Porto Maldonado,
funcionando.
Criou-se essa expectativa no povo do meu Estado e também no povo peruano. Precisamos saber se
essa estrada vai ser realmente uma estrada de grande
exportação para o nosso País ou se vai ser apenas um
mero corredor turístico, que é importante também, mas
não é o que foi dito na construção dessa BR.

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Foram gastos bilhões de dólares e hoje ela passa
por uma situação muito difícil.
Hoje também recebi ligações de vários diretores
de escola do meu Estado, que estão sendo pressionados – vou falar aqui para que fique registrado nos
Anais, Sr. Presidente. Diretores e professores estão
sendo pressionados a mobilizar todos os alunos das
escolas porque amanhã vai haver um ato de apoio, em
frente ao Palácio, ao Governador.
Não é preciso isso. Uma diretora me perguntou:
“Senador, o que eu faço? Eu estou indignada com isso”.
E me pediu: “Preserve o meu nome”. Eu vou preservar,
é lógico. “O que eu faço?” “Em primeiro lugar, não vá.
Não vá. Depois, pegue o telefone, ligue para a Polícia
Federal, ligue para o Ministério Público, e mande esse
pessoal procurar o que fazer.”
É um absurdo isso! Nós estamos passando por
uma situação tão difícil, o Estado está passando por
uma situação tão difícil, e alguns bacanas ainda pressionam diretores de escola e professores a apoiarem
a manifestação, a fim de dar número. Isso é um absurdo, é uma afronta ao povo do Acre, e cada vez mais
deixa as pessoas indignadas. É complicado. Hoje nós
passamos por uma situação tão difícil que não cabe
esse tipo de coisa.
Agora, uma notícia boa aqui. Eu estava aqui
esperando chegar minha vez e vi o Presidente Ivo
Cassol ler uma mensagem, a Mensagem nº 246, de
2013 (nº 46/2013, na origem), que solicita autorização
para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
US$62 milhões – estou falando, Senador Randolfe,
de US$62 milhões – dos Estados Unidos da América,
entre o Estado do Acre e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), cujos recursos destinam-se
ao financiamento do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Acre (PDSA) Fase II. A matéria vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
Pode ter certeza de que vou acompanhar lá na
CAE este projeto. Entendo que qualquer recurso que
venha para o nosso Estado é importante, mas me preocupa também que o nosso Estado já está totalmente
endividado, e este é mais um recurso. Tenho certeza de
que eu não vou pagar. O Acre já deve tanto que eu não
vou viver 200 anos, 150 anos, estou consciente disso.
Estou preocupado com as novas gerações. A
nossa juventude é que vai pagar. São US$62 milhões.
Fazendo uma conta a grosso modo, levando em conta
que o dólar hoje está a R$2,10, R$2,14, estou falando
de quase R$130milhões. Essa pequena bagatela é
que vai se juntar a esse volume de dívida que o nosso Estado já tem. Quem vai pagar? Nós, a população
do Estado.
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Eu quero deixar bem claro que vou fazer o que
puder para aprovar, mas quero ter acesso a esse projeto, porque aqui diz: destina-se a financiar programa de
desenvolvimento sustentável no Acre. Não sou contra o
desenvolvimento sustentável, mas já foi tanto dinheiro
que já foi para esse negócio, tanto dinheiro que já foi
para esse desenvolvimento sustentável, e o pior é que...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
... não vemos muita coisa. Eu queria que esse dinheiro
fosse para o Acre, que fosse revertido em benefício do
povo do Acre, da população como um todo, gerando
emprego e renda em nosso Estado.
Agora, diante da situação por que estamos passando, tenho certeza de que haverá dificuldade na liberação desses recursos, porque o saco do Acre está
sem fundo. Podem jogar dinheiro, mas na situação em
que está, meu irmão, está sem fundo o nosso saco.
Ou fecha o fundo do saco ou pode colocar 60 milhões,
100 milhões, que esse dinheiro não vai chegar a quem
deveria, que é a população.
Então, é isso. Estou feliz com mais essa liberação
de recursos, vou com certeza fiscalizar, mais uma vez
lamentar o episódio do Presidente da Assembleia, de
querer creditar na conta, mais uma vez, da Bancada
federal,...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– ... a paralisação da cidade (Fora do microfone.). Eu
acho que todo mundo... Quem é contra, gente? Quem
é contra a construção de casa própria? Quem é contra a geração de emprego? Não adianta que isso não
cola. Tentar colocar isso na cabeça do povo não cola.
O que tem que fazer é responsabilizar as pessoas
que estavam por trás desse antro de corrupção que
foi estabelecido em nosso Estado. E, aí sim, pedir novamente o apoio da população, que, com certeza, vai
apoiar, e vamos tocar o nosso Estado.
O nosso Estado é um Estado pobre, é um Estado
humilde que precisa e muito. Sabemos que o Estado
está doente. O Estado do Acre está doente e com uma
doença grave. Agora, nós temos o remédio para, se
Deus quiser, curar o Acre.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Sérgio Petecão.
De imediato, passo a palavra para o querido Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Randolfe Rodrigues, que preside a sessão, uso
a palavra para fazer quatro registros.
O primeiro deles é que, hoje pela tarde, eu recebi
os diretores da Cobap, liderados pelo presidente Warley
Martins Gonçalves, que junto com o Sr. Osvaldo, presidente da Federação dos Aposentados do Rio Grande
do Sul, me apresentaram um projeto que visa assegurar
um novo cálculo para os benefícios dos aposentados
e pensionistas, no sentido de que eles possam voltar
a receber o mesmo percentual que recebiam em matéria de valores, tendo como parâmetro o salário de
referência já consagrado na nossa Previdência.
Cumprimento o Osvaldo, da Fetapergs; o Hildo
Mário, da Asaprev, o Iburici Fernandes, da Feapesc, de
Santa Catarina; o Robson, da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas; e naturalmente o Warley.
Eu vou explicar melhor o projeto num outro momento.
Senadora Ana Rita, esse projeto entrou lá na
nossa Comissão, que V. Exª preside, como um projeto
daquela linha de direitos humanos e legislação participativa. Agora V. Exª vai indicar o relator; nós vamos
analisar a proposta; e daí ele vai começar a tramitar
quanto ao mérito especificamente nas comissões.
Mas eles estão empolgados com o princípio do
projeto que foi construído por uma série de técnicos. Eles
não vinculam ao salário mínimo, mas vinculam, claro,
ao crescimento da massa salarial do País, mas com um
novo cálculo, usando o percentual que eles recebiam
na época em relação ao salário mínimo de referência.
Sr. Presidente, quero também fazer esse registro
para falar de um assunto que tem levantado muitas
dúvidas nas últimas semanas.
Tenho recebido em meu gabinete um número
enorme de mensagens, centenas, que chegam ao gabinete, em que as pessoas perguntam qual é o método usado para a classificação de quem é considerado
deficiente ou não. As pessoas querem saber se sua
deficiência está amparada pela legislação, quanto ao
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós apresentamos, o Senado aprovou, foi para a Câmara e foi
montado um GT, um grupo de trabalho para aprofundar o debate e aprimorar essa peça, que é o Estatuto
da Pessoa com Deficiência.
O que eu posso dizer é que a legislação em vigor
classifica as deficiências listando-as de acordo com
critérios médicos, que levam em consideração apenas
o corpo com suas limitações.
O Estatuto, por sua vez, seguindo as novas classificações internacionais e em consonância com a
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
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com Deficiência, adota como parâmetro a classificação internacional de funcionalidades, chamada CIF.
Segundo essa classificação, a deficiência leva
em consideração os impedimentos corporais somados
aos aspectos de ordem social.
Com a mudança na legislação, deficiências não
serão apenas aquelas que estiverem listadas numa lei.
O conceito, a partir do Estatuto, amplia-se e a definição passa a seguir uma lista de estruturas do corpo,
das funções orgânicas e restrições de participação na
vida em comunidade e em sociedade.
Como eu dizia, o grupo de trabalho foi instalado
há mais de um ano e, no dia 4 de junho, na Presidência do Senado, foi entregue o texto produzido por esse
GT, que analisou o Estatuto da Pessoa com Deficiência
com o olhar na Convenção Internacional.
Naquela solenidade, repito, no dia 4 de junho, a
Ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, Maria do Rosário, fez a
entrega do documento ao Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, e também ao Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros.
Na oportunidade ambos deixaram claro que pretendem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que
beneficia 43 milhões de pessoas, de forma definitiva,
seja votado ainda este ano.
Quero cumprimentar todo o Grupo de Trabalho e a
Ministra. Lembro que, no dia em que foi instalado o Grupo de Trabalho, eles assinaram um documento dizendo:
Nós, abaixo assinado, integrantes do Grupo de
Trabalho para análise dos Projetos de Lei que
tratam da criação do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, instituído pela Portaria SDH/PR nº
616, de 16 de maio de 2012, assumimos, através desta, o compromisso de basear nossas
propostas e trabalho nos princípios e ditames
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo, internalizados pelo Estado Brasileiro
com equivalência de emenda constitucional.
Comprometemo-nos, ainda, a não retroagir
nos direitos já conquistados, mas sim ampliá-los para todos os brasileiros com deficiência.
Foi um trabalho belíssimo, Sr. Presidente. Eu tenho certeza de que o Estatuto por nós apresentado
e já aprovado aqui no Senado, com o ajuste que será
feito na Câmara mediante esse trabalho, será uma
peça da melhor qualidade e trará benefícios para toda
a nossa gente.
Quero registrar também, Sr. Presidente, que,
terça-feira, 11 de junho, realizei uma reunião com diversas entidades dos trabalhadores de todas as áreas
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no sentido de ampliar os direitos desses trabalhadores,
especificamente que atuam em bares, restaurantes,
turismo, hospitalidade, hotelaria e outros similares.
A finalidade foi a discussão do PLC 57, de 2010,
haja vista que as entidades não se entendiam quanto à redação final apresentada pelo Relator, Senador
Lindbergh Farias.
Segundo as entidades dos trabalhadores do DF, a
Convenção Coletiva de Trabalho produzida aqui no DF era
mais ampla porque garantia os 100% do valor da gorjeta.
Especifico, Sr. Presidente, que conversei muito
com os Senadores Rollemberg, Gim e Cristovam, todos de Brasília, porque havia uma discordância entre o
sindicato de Brasília desse setor e a Contratuh, que é a
Confederação Nacional que está tratando desse tema.
Sr. Presidente, nessa reunião, tivemos a felicidade
de construir um grande entendimento. Todos acabaram
concordando com o relatório do Senador Lindbergh
Farias. Com isso, nós vamos assegurar que parte da
chamada gorjeta do garçom e de todos aqueles que
trabalham em hotéis, restaurantes, turismo e similares
será destinada para a Previdência, a fim de garantir
que o garçom que receba na carteira R$1 mil, mas que,
com a gorjeta, chega a ganhar, por exemplo, R$3 mil
por mês, sua aposentadoria incida sobre os R$3 mil.
Estiveram presentes nessa reunião, além dos
Senadores que citei, diversas entidades, como, por
exemplo, o Sr. Calixto Ramos, da CNTI, Presidente da
Nova Central; o Dr. Jairo Soares, que é o advogado do
Sindicato de Brasília; o Sr. Elesbão Oliveira, também
do Sindicato dos Empregados do Comércio, Hoteleiros, Restaurantes, Bares e similares de Brasília; o Sr.
Moacyr Roberto Tesch, da Contratuh, a confederação
do setor; o Sr. José Osório Naves, da CNTur, representando os empresários.
Repito: estiveram presentes também os Senadores
Rodrigo Rollemberg, José Pimentel, Lindbergh Farias
e seus representantes; o Senador Cristovam Buarque
com seus representantes; e Gim, também com seu
representante, já que ele se encontrava em Portugal.
Foi um belíssimo debate. Chegamos a um grande entendimento.
Cumprimento o Dr. Jair Soares, que, imbuído do
maior espírito sindical, foi o principal articulador para
que chegássemos a um entendimento.
Posso dizer que os trabalhadores do Brasil e
de Brasília chegaram a esse acordo depois que todo
mundo cedeu um pouco. Assim, os trabalhadores chegarão ao plenário, graças à articulação feito pelo Moacyr, Presidente da Contratuh; pelo Dr. Jairo, que é o
advogado do sindicato de Brasília, e pelo Sr. Oliveira,
Presidente do sindicato de Brasília. Todos acabaram
acordando que a melhor forma seria os trabalhadores
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chegarem com uma única versão, concordando com
o relatório do Senador Lindbergh Farias, para que a
matéria fosse então aprovada aqui no plenário, já que
veio da Câmara dos Deputados sem nenhuma alteração, para podermos, assim, encaminhar o projeto à
Presidência da República.
Meus cumprimentos aos sindicatos – tanto aos
de Brasília quanto aos de todo o Brasil – e ao Presidente da Contratuh, Sr. Moacy, pelo equilíbrio, pela
tranquilidade.
Presidi esse encontro com uma enorme satisfação porque lá percebi que todos queriam o melhor
para os trabalhadores. Assim foi feito. Com isso, a gente
só tem de cumprimentar o Senador Lindbergh Farias
e também todos os líderes desse importante setor,
repito, com destaque para os líderes de Brasília e da
Contratuh. Todos cederam no sentido de que a redação final – como havia apresentado o Relator e que já
vinha da Câmara – seja aprovada aqui no plenário e
encaminhada à Presidência da República.
Por fim, Sr. Presidente, quero também destacar que
recebi da Central Única dos Trabalhadores do Vale dos
Sinos – região onde escrevi minha vida política e sindical – uma carta dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Essa é uma região muito importante. Diria que,
simbolicamente, está para o Rio Grande como o ABC
está para São Paulo. Os trabalhadores da região do
Vale dos Sinos, do Vale do Paranhama e do Vale do
Caí trazem uma pauta de reivindicações.
Na carta, eles refletem que o País vive um momento positivo em sua economia, apesar de muitos só
falarem em crise, crise, crise. Mas não é assim que os
trabalhadores estão vendo até o momento, porque, enquanto a Europa está com um desemprego de quase
30%, nós estamos na faixa dos 5%. Claro que sempre
é bom termos toda a cautela, mas não dá para começar a pregar o Apocalipse quando estamos vendo,
principalmente nos Estados do Sul, que há mais empregos do que trabalhadores procurando vagas, tanto
que trabalhadores de outros Estados, como é o caso
das grandes obras, estão sendo deslocados para lá.
Posso lembrar aqui o Polo Petroquímico.
Enfim, Sr. Presidente, os trabalhadores desejam
avançar em suas conquistas, o que considero mais
do que justo. Assim sendo, atendendo às demandas
dos trabalhadores, foi-me apresentada pelas centrais
sindicais, em diversos atos realizados não só no Rio
Grande, mas também no País, a seguinte pauta.
Os trabalhadores reivindicam, Sr. Presidente: 40
horas semanais sem redução do salário; fim do fator
previdenciário, o que já aprovamos neste plenário; reforma agrária; igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres; política de valorização dos benefícios dos
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aposentados, tema de que falei hoje novamente; 10%
do PIB para a educação; 10% do Orçamento da União
para a saúde; correção da tabela do Imposto de Renda;
ratificação da Convenção 158 da OIT; ampliação dos
investimentos públicos e, em relação ao trabalhador
doméstico, eles desejam, é claro, que sejam assegurados, agora na regulamentação, mediante o relatório
do Senador Romero Jucá, os mesmos direitos assegurados aos outros trabalhadores.
Sr. Presidente, quero reafirmar alguns pontos de
vista que até podem ser repetitivos, mas digo que os
trabalhadores e trabalhadoras têm meu total apoio a
essas reivindicações, até porque grande parte delas
são projetos que apresentei tanto na Câmara como
também aqui no Senado.
No entanto, faço questão ainda de destacá-las,
porque sei o quanto essas demandas podem melhorar
a vida da classe trabalhadora. Temos sempre de olhar
para os trabalhadores, mas também para os aposentados
e pensionistas – para os aposentados e pensionistas.
Quando olho para meus colegas do Senado, fico
tranquilo ao saber, quando aprovamos importantes
projetos que constam dessa pauta, o quanto isso traz
felicidade ao povo brasileiro. Esses homens e mulheres que dia a dia cumprem sua jornada de trabalho,
fazendo com que este País cresça e seja visto em toda
a sua grandeza mundo afora. O Brasil não é mais um
gigante adormecido; é um gigante que está mostrando
toda a sua força perante o mundo.
Sr. Presidente, repito: são os trabalhadores e trabalhadoras que fazem isso, porque sem eles não existe
desenvolvimento, sem eles as empresas param, sem
eles o silêncio toma conta das fábricas, do comércio
e do serviço. Sem eles o serviço não anda! Sem eles
o trabalho no Poder Executivo para e para também no
Poder Legislativo. E não é diferente no Poder Judiciário, nem mesmo na área privada.
A classe trabalhadora é a mola mestra, Sr. Presidente. Ela é o impulso, é ela quem dá o resultado.
Além da produção, é ela, com a sua força de consumo,
que fortalece o próprio mercado interno.
Por fim, o que me deixa mais feliz quando recebo
uma carta, como recebi dos trabalhadores, é saber,
quanto mais eles se derem conta da força do trabalho
e da sua mobilização, o quanto que essa mobilização
pode ajudar o Brasil.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que essa carta,
que me foi apresentada principalmente pelos trabalhadores do Vale dos Sinos, Paranhama e Caí, na verdade
é uma carta que representa os interesses de todos os
trabalhadores do Brasil.
Além disso, Sr. Presidente, eles falam muito da
importância de ampliarmos o ensino técnico e a uni-
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versidade pública. Finalizando a carta, eles protestam
contra o Projeto nº 4.330, de 2001, que, para eles, representa uma tragédia, porque vai legalizar a dinâmica
da precarização das relações do trabalho.
Enfim, eu posso dizer aos meus amigos trabalhadores e trabalhadoras: vocês pediram que eu aqui
apresentasse a carta. Assim o fiz e repito: eu tenho
um lado na história, eu estou com vocês...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... como
vocês sabem muito bem. Esta Casa já demonstrou
ser sensível a essas demandas, por isso é importante que vocês sigam em frente com persistência, com
essa força de vontade, com muita mobilização, com
fé no seu potencial, honrando, cada dia, sua força de
trabalho e o valor que ela carrega.
Mobilização, união, persistência. Esse é o caminho!
Eu peço a V. Exª, porque tentei resumir, que considere na íntegra os quatro pronunciamentos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Compromisso do GT (GRUPO
DE TRABALHO) do ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Aproveito
desta Tribuna para falar de um assunto que tem levantado muitas dúvidas nessas últimas semanas.
Um grande número de mensagens que chega
até minha assessoria refere-se à classificação do que
é considerado deficiência.
Muitas pessoas querem saber se sua deficiência
está amparada pela legislação vigente e se o Estatuto da Pessoa com Deficiência a está contemplando.
A legislação em vigor classifica as deficiências
listando-as de acordo com critérios médicos, que levam
em consideração apenas o corpo com suas limitações.
O Estatuto, por sua vez, seguindo as novas classificações internacionais e, em consonância com a
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência, adota como parâmetro a classificação
internacional de funcionalidades_CIF.
Segundo esta classificação a deficiência leva em
consideração os impedimentos corporais somados a
aspectos de ordem social.
Com a mudança na legislação, deficiências não
serão apenas aquelas que estiverem listadas na lei.
O conceito amplia-se e a definição passa a seguir
uma lista de estruturas do corpo, de funções orgânicas
e restrições de participação na vida em comunidade
e em sociedade.
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Como é do conhecimento de todos, no dia 4 de
junho ocorreu, na Presidência do Senado Federal, a
entrega do texto produzido pelo Grupo de Trabalho (GT)
que analisou o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Naquela solenidade, a Ministra de Estado da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Maria do Rosário, fez a entrega do referido
documento ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Henrique Eduardo Alves e ao Presidente do
Senado, Senador Renan Calheiros.
Na oportunidade ambos expuseram a intenção de
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja votado
nas duas Casas, até o final deste ano.
Sr. Presidente, o GT foi instituído pela Secretaria
dos Direitos Humanos, e por ela coordenado, com a
intenção de repensar o PLS 7699/2006.
Coube ao GT analisar o Estatuto considerando
a legislação vigente, com um olhar especial na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência.
Para chegar a essa versão que se encontra na
Câmara Federal, o GT considerou cinco encontros regionais ocorridos com o segmento das pessoas com
deficiência de várias partes do País.
Além disso, considerou, ainda, três Conferências
Nacionais ocorridas nos três últimos anos.
Houve também, ao longo do período de tramitação do Estatuto, sugestões enriquecedoras por parte
da sociedade, que foram incorporadas ao texto original.
O mencionado grupo de trabalho (GT) iniciou
suas atividades em agosto de 2012 com a assinatura
de uma carta compromisso.
Nessa carta, os participantes do GT se comprometem a não retroceder em nenhuma das conquistas
já feitas pelas pessoas com deficiência e já constantes
na legislação pertinente.
Dizia a carta:
“Nós, abaixo assinado, integrantes do Grupo
de Trabalho para análise dos Projetos de Lei
que tratam da criação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, instituído pela Portaria SDH/
PR nº 616, de 16 de maio de 2012,...
... assumimos, através desta, o compromisso
de basear nossas propostas e trabalho nos
princípios e ditames da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e...
... seu Protocolo Facultativo, internalizados pelo
Estado Brasileiro com equivalência de emenda
constitucional. Comprometemo-nos, ainda, a
não retroagir nos direitos já conquistados pelos
cidadãos brasileiros com deficiência.
Brasília-DF, 02 de agosto de 2012.”
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Quero salientar, Sr. Presidente, que outra pergunta
que chega diversas vezes até minha assessoria diz respeito ao receio de que o Estatuto possa ter sofrido retrocesso em suas conquistas durante os debates do GT.
O compromisso firmado na carta que li, desmistifica qualquer posição atual sobre a possibilidade de
retrocesso relacionado às conquistas das pessoas
com deficiência.
Efetivamente, nesse momento, o Estatuto passa
pela última instância e poderá se tornar um substitutivo legal.
É legítima a inquietação das pessoas com deficiência que nos enviam suas mensagens, expondo
suas dúvidas, mas eu faço questão de tranquilizá-las
de que a sugestão de substitutivo apresentada pelo
GT atende aos compromissos assumidos no início de
seu trabalho e avança significativamente em propostas
positivas em prol das pessoas com deficiência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre reunião com entidades sindicais
sobre o PLC 57/2010.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, No dia de
ontem (terça-feira, 11 de junho) foi realizada uma reunião com diversas entidades sindicais de trabalhadores
da área bares, restaurantes, turismo, hospitalidade,
hotelaria e outros similares.
A finalidade foi a discussão do PLC 57/2010,
haja vista que as entidades do Distrito Federal não
concordavam com a aprovação do projeto, divergindo
do restante do país.
Segundo as entidades dos trabalhadores do DF a
Convenção Coletiva de Trabalho assina com a parte patronal seria mais benéfica aos trabalhadores, pois prevê
o repasse de 100% do valor da gorjeta aos garçons.
Ocorre que os 100% repassados em verdade não
correspondem a esse montante justamente porque não
existe fiscalização.
Ademais, os repasses não servem de base de
cálculos para a aposentadoria do trabalhador.
São benefícios imediatos que não se perpetuarão na inatividade.
O PLC 57/2012 pretende alterar a Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, para disciplinar o rateio
entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, a chamada gorjeta.
A gorjeta de 10% já é tradição entre os brasileiros,
porem nem sempre vão para o bolso dos garçons, como
esperam os clientes, por diversas razões especialmente devido a sonegação fiscal, chamado “caixa dois”.
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O texto não torna a cobrança obrigatória, mas
estabelece que os 10% façam parte da contribuição
previdenciária e do cálculo para a aposentadoria.
Pela proposta, 80% do valor extra do valor pago
pelos clientes deve ser repassado integralmente aos
funcionários.
Os empresários poderão utilizar até 20% para pagamento para saldar encargos sociais e previdenciários.
Na prática, a Carteira de Trabalho do empregado
deverá trazer, além do salário fixo, o percentual recebido
de gorjeta, pois gorjeta será salário, utilizado inclusive
para efeitos de base de calculo para as aposentadorias.
Caso a cobrança seja suspensa, o empresário
deverá incorporar o valor pago ao salário do empregado, pela média dos últimos 12 meses.
O projeto garante ainda que todos os envolvidos
no serviço – copeiros, cozinheiros, ajudantes de serviços gerais – devem receber o rateio da gorjeta.
O projeto determina também que os sindicatos
criem uma comissão para fiscalizar os repasses, além
da cominação de multa ao empresário que não fizer
o pagamento corretamente. O objetivo é justamente
evitar fraudes.
Considerando que a proposta está com requerimento de urgência no plenário desta casa e que os
trabalhadores do Distrito Federal estavam articulando
a retirada de urgência, realizamos ontem esta reunião.
Participaram diversas entidades e formaram a
mesa o Sr. José Calixto Ramos da CNTI, o Dr. Jairo
Soares, o Sr. Elesbão Oliveira ambos do Sindicato
dos Empregados no Comercio Hoteleiro, restaurantes,
Bares e Similires do DF – SECHOSC-DF, o Sr. Moacir
Roberto Tesch da CONTRATUH e o Sr. José Osorio
Naves da CNTur.
Estiveram presentes também o senador Rodrigo Rollemberg e o Senador Jose Pimentel, além da
assessoria dos senadores Lindbergh Faria, Cristovam
Buarque e Gim Argelo, que se encontra em Portugal.
Foi um bom debate que culminou com as entidades do Distrito Federal concordando com a posição
das demais entidades.
Parabenizo o Dr. Jair Soares, que imbuído do
mais profundo espírito sindical, foi o principal articulador para que chegássemos a um consenso.
Posso dizer que os trabalhadores e Brasília e do
Brasil resolveram acatar a urgência e chegarão unidos neste plenário em prol da aprovação da matéria.
Foi uma tarde memorável, pois a aprovação desta
matéria trará dignidade a toda a categoria de trabalhadores do comercio hoteleiro, bares, restaurantes e similares.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
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Registro sobre reivindicações dos Trabalhadores
e Trabalhadoras das Regiões do Vale dos Sinos, Vale
do Paranhama e Vale do Caí.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi da CUT
Vale dos Sinos, uma carta dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Regiões do Vale dos Sinos, Vale do Paranhama
e Vale do Caí, que traz uma Pauta de Reivindicações.
Na carta eles refletem que o País vive um momento
positivo na sua economia, com resultados animadores
sobre o crescimento do emprego com carteira assinada e o aumento real do salário médio do trabalhador.
No entanto, eles pontuam a necessidade de não
ficarem acomodados. Eles desejam avançar em suas
conquistas. Coisa que eu considero muito justa!
Assim sendo, atendendo as demandas da Classe
Trabalhadora, foi apresentada pelas Centrais Sindicais
– em atos realizados em Brasília e espalhados pelo
país – uma Pauta de Reivindicações.
Essa pauta inclui avanços como:
– 40 horas semanais sem redução de salários
– fim do fator previdenciário
– Reforma Agrária
– igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres
– política de valorização dos aposentados
– 10% do PIB para a educação
– 10% do orçamento da União para a saúde
– correção da tabela do imposto de renda
– ratificação da Convenção 158 da OIT
– ampliação dos investimentos públicos
– e, em relação ao trabalhador doméstico,
eles desejam ter uma garantia de que eles
terão os mesmos direitos das outras categorias profissionais.
Sr. Presidente, sei que vou me repetir ao dizer
que os trabalhadores e trabalhadoras tem meu total
apoio nestas reivindicações, até porque grande parte
delas são projetos de minha autoria.
No entanto, faço questão de me repetir porque
sei o quanto essas demandas podem melhorar a vida
da classe trabalhadora e dos nossos aposentados.
Quando olho para meus colegas de Senado, fico
feliz em saber que, quando aprovamos importantes projetos que constam dessa pauta, nós honramos esses
homens e mulheres que dia a dia cumprem sua jornada
de trabalho, fazendo com que esse país cresça e seja
visto em toda sua grandeza mundo afora.
É....., são os trabalhadores e trabalhadoras que
fazem isso... porque, sem eles não existe desenvolvimento.... sem eles a empresa para, sem eles o silêncio toma
conta das fábricas, do comércio, do serviço público!!!
Sem eles o serviço não anda!!!
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Srªs e Srs. Senadores, sem eles o trabalho no
Poder Executivo para, e para também no Poder Legislativo, e não é diferente no Poder Judiciário...
A classe trabalhadora é a mola mestra... ela é o
impulso... é ela quem dá o resultado!!!
E, o que me deixa mais feliz quando recebo uma
carta assim é saber que quanto mais eles se derem
conta da força que seu trabalho tem quanto mais eles
persistirem em sua luta, mais resultados virão, para
eles e, consequentemente, para o Brasil.
Sr. Presidente, eles apresentaram mais uma pauta importante para o conhecimento, o crescimento e
o desenvolvimento sustentável de toda a região, principalmente dos Vales dos Sinos, Paranhama e Caí.
Eles desejam a criação de uma Universidade
Pública, pois isso daria um salto de qualidade a todas
essas regiões.
E, finalizando a carta eles protestam contra o
projeto de Lei 4330/2001 que, para eles representa
uma verdadeira tragédia que irá legalizar a dinâmica
de precarização das relações de trabalho presente no
mercado de trabalho brasileiro.
Meus amigos trabalhadores e trabalhadoras,
vocês me pediram que eu fosse o porta voz de suas
reivindicações junto aos meus colegas de Senado e
ao governo federal.
Eu repito que estou com vocês. Esta Casa também já demonstrou ser sensível as suas demandas.
É importante que vocês sigam em frente com
persistência, com boa vontade e com muita fé no seu
potencial, honrando a cada dia sua força de trabalho
e o valor que ela carrega.
Mobilização, união, persistência... esse é o caminho!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/PSOL – AP) – V. Exª será atendido nos termos do
Regimento, Senador Paulo Paim.
E convido V. Exª a reassumir seu posto na Presidência, para que eu possa utilizar a tribuna.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela liderança do PSOL, com enorme satisfação,
passo a palavra a esse jovem Senador da República, o
mais jovem da Casa, mas eu diria um dos mais competentes também da Casa.
Competência e sabedoria não se medem pela
idade, mas sim pela sua conduta. Por isso eu dou este
depoimento. Isso não quer dizer que o mais jovem e o
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mais velho sejam os mais competentes. V. Exª é um dos
Senadores mais competentes do Senado da República.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, meu
querido Presidente. Serei quando tiver a biografia e a
trajetória de V. Exª. Tenho procurado trilhar esse caminho e espero chegar até lá.
Querido Presidente, Senadora Ana Rita, senhoras e senhores que nos ouvem pela Rádio Senado e
que nos assistem pela TV Senado, os jornais de hoje
falam de manifestações pelas capitais do País contra o
reajuste da tarifa do transporte coletivo. É o que retrata
o jornal Folha de S.Paulo, falando das manifestações e
dos episódios ocorridos na noite de ontem, na capital
paulista. Manifestações de igual teor ocorreram também no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras.
Lamentavelmente, há uma caracterização. Sempre a grande mídia classifica – isso me chamou a atenção em algumas matérias nos jornais – os manifestantes contra o aumento da tarifa do transporte coletivo de
São Paulo e do Rio de Janeiro de vândalos. Quando
são os manifestantes da Turquia, pelas liberdades democráticas, são ativistas.
Ora, é preciso dizer claramente que a luta dos
manifestantes turcos não tem diferença da luta justa
contra o aumento da tarifa do transporte coletivo nas
capitais brasileiras.
É importante destacar que o direito de mobilização é, desde 1988, graças ao senhor, Senador Paulo Paim, e à mobilização do povo brasileiro, desde a
Constituição de 1988, é o direito de manifestação e de
mobilização um direito sagrado. A Constituição, quando estabeleceu o direito à manifestação por direitos,
compreendeu que era, inclusive, garantido ao cidadão
fazer manifestações em locais livres, sem armas, porque entendia que as manifestações populares eram
manifestações por direitos de cidadania.
Ora, alguns vão dizer que a manifestação restringe o direito de ir e vir. Como uma manifestação pode
– é lógico, respeitando o direito de ir e vir – ser feita se
não se assegurar que ela chame a atenção da opinião
pública para os direitos básicos?
No caso de São Paulo, eu não quero saber das
razões, não quero entender as razões para o reajuste da tarifa de transporte coletivo de R$3,20. No caso
de São Paulo, do Rio e de outras capitais, parece-me
elementar a mobilização por um direito também de ir
e vir, porque a maioria dos trabalhadores pobres, a
maioria dos estudantes pobres não tem o direito de ter
R$3,00 por dia disponíveis, de ter, por mês, mais de
R$200 para serem destinados ao transporte coletivo.
Então, em primeiro lugar, é importante entendermos que o direito de manifestação é um direito sagrado
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e assegurado pela Constituição de 1988. Em segundo
lugar, tem que se definir a quem pertence mesmo. O que
é mais criminoso? Atender aos empresários de transporte coletivo e reajustar a tarifa de transporte coletivo,
se isso é mais criminoso, ou se é criminalizar o direito
de manifestação de trabalhadores e de estudantes.
Parece-me que o caminho não é criminalizar o
direito de manifestação de trabalhadores e estudantes.
É a velha frase, a velha consigna: antes de compreender a violência do Rio, temos que entender qual é
a violência das margens que o oprimem.
O que deve ser compreendido é que é inaceitável
quando a Presidente da República edita uma medida
provisória, Senador Paulo Paim, meu querido Presidente... Uma medida provisória está tramitando agora
no Congresso Nacional. A Presidente da República
editou essa medida provisória na semana passada.
Essa medida provisória isenta das alíquotas de PIS e
Cofins as tarifas de transporte coletivo.
E por que a Senhora Presidente da República
editou essa medida provisória? Para evitar o aumento
das tarifas de transporte coletivo. E o que é que os empresários de transporte coletivo fazem, em contrapartida, uma semana após a edição da medida provisória?
Ou seja, após ter sido concedida aos empresários de
transporte coletivo isenção de PIS e Cofins, vantagens
tributárias do contribuinte brasileiro, do povo brasileiro,
eles reajustam, por todo o País, as tarifas de transporte
coletivo. E o pior: os prefeitos aceitam.
Por isso, essa é uma questão fundamentalmente
de vontade política. Essa mesma solicitação que foi
feita à Prefeitura de São Paulo, à Prefeitura do Rio de
Janeiro e a outras capitais brasileiras de reajuste da
tarifa de transporte coletivo, desavergonhadamente,
por parte das empresas de ônibus, foi feita à Prefeitura da capital do meu Estado, ao Prefeito da capital
do meu Estado, Macapá, o companheiro Clécio Luís.
Só que a resposta do Prefeito de Macapá foi diferente da resposta dada por parte dos prefeitos das
outras capitais. O Prefeito de Macapá disse que não
aceitava a proposta dos empresários de transporte coletivo da nossa capital para reajustar tarifa de transporte
coletivo da nossa cidade de R$2,30 para R$2,69. Aliás, o Prefeito fez mais: disse que não aceitava debate
sobre reajuste da tarifa de transporte coletivo. Aceitava
debate sobre o sistema de transporte coletivo na capital do Estado do Amapá. Um sistema de transporte
coletivo que há 30 anos não tem licitação para novas
linhas de ônibus na capital do Estado do Amapá.
É porque também os empresários de transporte
coletivo da minha capital estavam mal-acostumados. O
prefeito anterior deu três, quatro reajustes na tarifa de
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transportes coletivos. Ou seja, estavam acostumados a
ter governos municipais submetidos às suas vontades.
Lamento informar que pelo menos na capital do
meu Estado esse tempo acabou. O Prefeito Clécio
Luís tomou uma decisão política: não aceita reajuste
da tarifa de transporte coletivo. Não aceita sequer debater isso. E se, por acaso, os empresários insistirem
em ir à Justiça, a Prefeitura utilizará todos os meios
necessários de mobilização popular e todos os meios
jurídicos necessários para evitar o aumento da tarifa
do transporte coletivo na capital do meu Estado.
Nós, em Macapá, queremos debater um novo
modelo de transporte coletivo. Em Macapá, nós vamos
fazer o que não foi feito há 30 anos. Vamos fazer licitação para novas linhas de ônibus. E vamos, se possível, a partir dos estudos sobre a tarifa de transporte
coletivo, ao contrário do que aconteceu e do que está
ocorrendo nas outras capitais do Brasil, se necessário,
reduzir a tarifa do transporte coletivo.
É porque tem que acabar no Brasil com essa
máfia. Tem que dizer a quem servem os governos. A
tarifa do transporte coletivo não pode ser ditada pelos
empresários de ônibus. Não é possível, na semana
em que a Presidente da República edita uma medida
provisória concedendo isenções fiscais, concedendo
vantagens tributárias às empresas de transporte coletivo, que eles, como que aviltando a alma do povo
brasileiro, num ataque à cidadania brasileira, nas principais capitais do País, reajustem a tarifa. E os prefeitos
aceitam os reajustes das tarifas, como se houvesse
justificativa para isso e isso fosse razoável.
Essa é, Sr. Presidente, a diferença da capital do
meu Estado. Não foi aceito o reajuste da tarifa do transporte coletivo. Nós vamos debater o sistema de transporte coletivo da capital e a Prefeitura de Macapá vai se
entrincheirar contra qualquer tentativa de reajuste, seja
mobilizando o povo contra isso... Em Macapá, essas
cenas não se repetirão. Elas não se repetirão em Macapá, porque, se houver manifestação contra o aumento da tarifa do transporte coletivo, a Prefeitura vai estar
ao lado dos manifestantes. Se lá houver manifestação
contra reajuste, como está ocorrendo com o Movimento
do Passe Livre em São Paulo, a Prefeitura vai estar ao
lado dos manifestantes, ao lado da mobilização, não vai
estar do lado de cá do balcão. A Prefeitura de Macapá
não estará ao lado da repressão, não estará ao lado da
criminalização dos justos movimentos sociais, não estará
ao lado daqueles que fazem as vezes dos empresários.
Fazem as vezes dos empresários numa circunstância
como essa. A situação colocada é gritante.
O Governo Federal edita medida provisória concedendo vantagens e isenções para empresas e empresários do setor e eles respondem, num acinte aos
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governos, num acinte ao povo brasileiro, reajustando a
tarifa. Isso não tem lugar e nem cabimento, e a maior
das violências é isso, é esse acinte perpetrado pelos
empresários de ônibus.
Fala-se somente da violência da reação do povo,
ocorrida, ontem, nas ruas de São Paulo, nas ruas do
Rio de Janeiro, nas ruas de outras capitais do País,
fala-se somente da reação, mas esquece-se de falar
das razões dessa reação popular.
Por isso, Sr. Presidente, eu queria concluir cumprimentando... Eu tinha de fazer este pronunciamento no dia de hoje porque eu tinha a necessidade de
apresentar esse contraponto, tinha a necessidade de
dizer que é preciso fazer escolhas quando se governa,
é preciso dizer a quem serve. Eu não opto por esse
discurso cômodo de dizer que governar é conciliar os
interesses de todos, pois na sociedade existem interesses inconciliáveis. Neste caso concreto, existem, pelo
Brasil, interesses de grupos de empresários, muitas
vezes, inescrupulosos, em Municípios e capitais que
não têm nenhum tipo de licitação para novas linhas de
ônibus há anos, empresários que sempre tutelaram
governos, e existem governos que servem a esses empresários e a esses interesses. Esses empresários não
têm sequer a vergonha de, quando o Estado brasileiro
concede incentivos e apoio para eles, nesse mesmo
momento, cuspirem contra o povo brasileiro e contra
o Estado brasileiro, reajustando as tarifas do transporte coletivo para os trabalhadores e para a juventude.
Existem alguns que aceitam isso. Eu tenho a honra
de dizer que, na Prefeitura da capital do meu Estado,
governada, liderada pelo companheiro Prefeito Clécio
Luís, do PSOL, isso não ocorre. Essa Prefeitura tem
uma opção bem clara: se houver fotos de manifestação, Sr. Presidente, em Macapá, nessas fotos, ao lado
dos manifestantes e contra o reajuste de tarifa, estará
a Prefeitura da minha capital.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Randolfe Rodrigues, eu não posso deixar
de fazer um comentário rápido para cumprimentá-lo,
porque V. Exª, de fato, fez o contraponto. Eu ouvi aqui,
hoje, no plenário, o pessoal só falando em baderna, em
bagunça, mas, quando, no caso, o setor empregador
tem uma série de benefícios, seja em imposto, seja em
tributos – e V. Exª lembrou aí o Cofins...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– PIS e Cofins.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– ...e o PIS –, por outro lado, ele aumenta a passagem.
Lembro-me da cesta básica também. A cesta
básica foi desonerada e também subiu.
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Então, é natural que haja uma reação da população, eu diria até concordando com a Presidente da
República e contra o abuso daqueles que recebem o
benefício e aumentam o valor da passagem
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Para isso, Presidente, o diálogo. De pleno acordo. Ora, a
Presidente edita – é o que eu acabei de falar – a medida
provisória, e, na mesma semana, ocorre o reajuste de
tarifa? É óbvio que há reação. É muito cômodo sempre
utilizar, sempre falar da consequência. Como diz a velha
frase que nós conhecemos muito bem, que aprendi com
o senhor, nas lutas sociais, porque o senhor me antecede
e, inclusive, me inspirou, muitos falam da violência do
Rio e se esquecem de falar das margens que oprimem.
Ou seja, esquecem-se de falar da reação, porque essas mobilizações são uma reação a algo que
ocorreu anteriormente, que foi o acinte da violência
do aumento da tarifa após uma redução de tributação,
uma redução do imposto.
Agradeço a V. Exª, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues.
Convido a Senadora Ana Rita, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, a assumir a tribuna
para fazer seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Antes de V. Exª iniciar, porém, leio ofício que
me foi encaminhado.
O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidenta da República, as seguintes Mensagens:
– nº 47, de 2013 (n° 242/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
da Senhora Regina Helena Costa para exercer o
cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça,
em vaga reservada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki;
– nº 48, de 2013 (n° 243/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor Rogério Schietti Machado Cruz para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, em vaga reservada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Francisco César Asfor Rocha;
– nº 49, de 2013 (n° 244/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Paulo Dias de Moura Ribeiro para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga reservada a Desembargadores dos
Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria
do Senhor Ministro Massami Uyeda.
São as seguintes as Mensagens:

36612 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36613

36614 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36615

36616 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36617

36618 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36619

36620 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36621

36622 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36623

36624 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36625

36626 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36627

36628 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36629

36630 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36631

36632 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36633

36634 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36635

36636 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36637

36638 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36639

36640 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36641

36642 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36643

36644 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36645

36646 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36647

36648 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36649

36650 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36651

36652 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36653

36654 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36655

36656 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36657

36658 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36659

36660 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36661

36662 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36663

36664 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 13

36665

36666 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As Mensagens nºs 47 a 49, de 2013, vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com satisfação, passamos a palavra neste momento
à nobre Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão de
hoje. Quero cumprimentar aqui todos os Senadores e
Senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da TV Senado.
Eu venho a esta tribuna hoje para celebrar o
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar
2013/2014, anunciado na última quinta-feira, dia 6,
pela Presidenta Dilma Rousseff, com investimentos da
ordem de R$39 bilhões. Esse montante totaliza 77% a
mais do que foi liberado no plano anterior.
Mesmo o lançamento tendo ocorrido quase uma
semana atrás, tendo em vista o seu alcance social e
econômico para o País, faço questão de realizar este
registro na noite de hoje.
O lançamento do Plano Safra 2013/2014 traz
números recordes de investimentos e marca dez anos
de significativos avanços nos recursos liberados e no
esforço para a facilitação do acesso ao financiamento.
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, coordenado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, dispõe, apenas para a linha de
crédito, de mais de R$21 bilhões para a safra atual, ou seja,
R$5 bilhões a mais do que no ano passado. Somam-se a
este avanço dois outros, fundamentais ao pequeno agricultor, que dizem respeito ao aumento do limite individual
para aquisição do financiamento com juros ainda menores.
Houve também mudanças no enquadramento da
renda. Agricultores que tiveram renda de até R$360
mil ao ano também poderão ser beneficiários do Pronaf, outra medida que irá ampliar significativamente o
acesso ao programa.
Importante destacar que o Pronaf é muito mais
que um instrumento de acesso ao crédito pelos agricultores familiares; ele é uma política pública fundamental para garantir o desenvolvimento econômico e
social no campo, tendo em vista a oportunidade que
ele concede para que os produtores rurais possam
viabilizar seus projetos de desenvolvimento, aumentar
renda e melhorar as condições de produção. O Pronaf
atualmente realiza mais de 3,5 milhões de contratos
nas modalidades de custeio e de investimento.
Ao fazermos uma análise dos últimos dez anos,
percebemos um aumento excepcional dos recursos para
a agricultura familiar nesse período, com elevação ano
a ano. Na safra de 2002/2003, o Pronaf recebeu aporte
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de apenas R$4,2 bilhões. No comparativo com o atual
Plano Safra, o programa teve aumento de mais de 400%.
O aumento dos recursos associado a políticas
públicas estruturantes de fortalecimento da agricultura familiar promoveu uma verdadeira mudança no
campo brasileiro.
Os impactos objetivos desta política desenvolvida
nesses últimos dez anos são notórios. A renda da agricultura familiar cresceu 52%, permitindo que mais de
3,7 milhões de pessoas ampliassem sua capacidade
de consumo e de acesso a bens materiais, melhorando concretamente a sua condição de vida.
O fortalecimento constante dessa política nesses dez
últimos anos reflete a visão do nosso Governo a respeito
da agricultura familiar, considerada um setor estratégico
para o País e um dos principais segmentos de sustentação do nosso projeto nacional de desenvolvimento. E não
poderia ser diferente, Sr. Presidente, dada a pujança do
setor, expressada por números que impressionam.
Apesar da grande concentração fundiária brasileira, em que pese a agricultura familiar ocupar apenas 24,3% da área total agricultável no Brasil, ela é a
responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas,
representando 84% dos estabelecimentos rurais do
País, 33% do Produto Interno Bruto agropecuário, além
de empregar 74% da mão de obra no campo.
Quando o assunto é a produção de alimentos, a
agricultura familiar é imbatível, pois é dela que provêm
cerca de 70% de todos os alimentos que chegam à mesa
das famílias brasileiras. Ou seja, é a agricultura familiar a responsável por saciar a fome do povo brasileiro!
Ao nos debruçarmos sobre os números do Censo
Agropecuário, realizado em 2006, detalhando por produtos, observamos que a agricultura familiar produz 80% da
mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 21%
do trigo, 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos.
Tenho convicção de que esse Plano Safra também terá impactos positivos no meu Estado, o Espírito Santo, onde a agricultura familiar é muito forte e
representativa, sendo a principal atividade econômica
de 80% dos Municípios capixabas.
Este é um setor extremamente relevante para o
conjunto da economia capixaba, responsável por 62%
dos postos de trabalho gerados na agricultura e por 44%
do valor total bruto da produção agrícola do Estado.
Portanto, Sr. Presidente, investir na agricultura
familiar significa gerar mais emprego e renda, diminuir
as desigualdades e aumentar o acesso das famílias
brasileiras à comida, garantindo, assim, a segurança
alimentar e nutricional do povo brasileiro, além de ser
fundamental no combate à inflação.
Considero importante também destacar que o
Pronaf é um programa que não se restringe ao crédito,
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oferecendo medidas e políticas para dar mais segurança
na produção e comercialização dos alimentos, ampliação da renda e estabilidade aos agricultores e agricultoras, como, por exemplo, o Garantia-Safra, o Seguro da
Agricultura Familiar, o Garantia de Preço, o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), Assistência Técnica e
Extensão Rural e Plano Safra Territorial, entre outros.
Faço aqui, Sr. Presidente, um registro especial
para a iniciativa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, como uma importante
medida que favorece a compra direta dos agricultores
e agricultoras, bem como de suas organizações. Na
mesma linha está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante alimentação saudável aos
alunos de escolas públicas do Brasil. No programa
deste ano, estão previstos recursos da ordem de R$1
bilhão para compra prioritária de produtos de assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais
indígenas e quilombolas.
Outra política que também recebe recursos recordes neste Plano Safra é a de Assistência Técnica e
Extensão Rural, fundamental para que os agricultores
e agricultoras familiares possam produzir mais e com
mais qualidade. Com o objetivo de fazer os serviços
de assistência técnica chegarem ao conjunto dos agricultores brasileiros, o Governo destinou o montante de
R$830 milhões para o setor, suplantando os R$542
milhões disponibilizados no último Plano Safra e muito
superior aos R$46 milhões disponíveis há dez anos.
Como o foco da política do Governo Federal é o
combate à pobreza e à miséria, as ações objetivam
assertivamente as populações mais vulneráveis do
campo, com programas de inclusão produtiva, associados ao Plano Brasil sem Miséria, às políticas de habitação, ao Programa Minha Casa, Minha Vida Rural,
ao programa Água para Todos, ambos executados em
assentamentos da reforma agrária.
Por fim, quero aqui destacar o importante trabalho
desenvolvido pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que este ano atingiu, Sr.
Presidente, a marca de um milhão de mulheres, documentadas, para que pudessem estar aptas a participar
do Plano Safra 2013/2014, uma ação que, além de lhes
conferir cidadania, contribui efetivamente para inclusão
produtiva das mulheres, sua autonomia econômica e
superação das desigualdades.
Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de colocar, referentemente ao lançamento do Plano Safra
2013/2014, uma importante iniciativa do Governo da
Presidenta Dilma, que muito vem fortalecer as políticas
para os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
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Quero agora, Sr. Presidente, fazer um outro registro muito importante, e é com muito prazer que o faço.
Quero aqui congratular-me com o ex-Ministro da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do governo do ex-Presidente Lula, Paulo Vannuchi, por sua eleição a uma das vagas da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos.
Sem dúvida, esse fato é motivo de orgulho para
todos nós, brasileiros e brasileiras, especialmente para
nós, militantes de direitos humanos no Brasil.
É inegavelmente uma clara demonstração de
reconhecimento por uma vida dedicada ao respeito
à dignidade humana, à defesa e à preservação dos
direitos humanos neste País.
Vannuchi tem uma vida marcada pela luta em
favor do restabelecimento da democracia no Brasil.
Foi vítima da ditadura militar, sendo preso e torturado
naquele período. Após a redemocratização, continuou
firme na luta, desta vez para elucidar os assassinatos
e as torturas cometidos durante a ditadura militar, tendo participado da produção de publicações e dossiês
sobre o assunto. Foi o principal responsável pela elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos e um
defensor destacado de que a Lei de Anistia não deve
ser aplicada a torturadores.
Sua eleição, que muito nos honra, é uma conquista para as brasileiras e os brasileiros. Tenho certeza de
que sua postura intransigente em defesa dos direitos
humanos dará grande contribuição para a garantia
desses direitos no continente americano.
Era isso, Sr. Presidente.
Eu gostaria, realmente, de fazer esse registro,
porque eu entendo que é um reconhecimento à luta
do Paulo Vannuchi, em defesa dos direitos humanos,
e é um exemplo para todos os lutadores e lutadoras
que incansavelmente neste País lutam pelos direitos
de toda pessoa humana.
Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita, pela
análise que faz do Plano Safra, pela sua importância,
porque, além de gerar emprego, significa alimento mais
barato para todo o nosso povo e toda a nossa gente.
E o Paulo Vannuchi, de fato, é uma figura e uma
pessoa especial. Eu tive a alegria de me encontrar
com ele inúmeras vezes. De fato, ele é especial. Por
isso, meus cumprimentos a ele, somando-me ao seu
pronunciamento pela recente eleição.
Meus cumprimentos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
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– como membros titulares, os Senadores Walter
Pinheiro, José Pimentel e Humberto Costa, em
substituição aos Senadores Wellington Dias, Rodrigo Rollemberg e Inácio Arruda e, como membros suplentes, os Senadores Ana Rita, Angela
Portela, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda, em substituição aos Senadores Eduardo
Lopes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro e
Zeze Perrella, respectivamente, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 618, de 2013, conforme
o Ofício n° 92, de 2013, da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo no Senado Federal.
E a Presidência designa:
– como membros titulares, os Senadores Walter
Pinheiro e José Pimentel, em substituição aos
Senadores Rodrigo Rollemberg e Inácio Arruda
e, como membros suplentes, as Senadoras Ana
Rita, Angela Portela, Lídice da Mata e Vanessa
Grazziotin, em substituição aos Senadores Eduardo Lopes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro
e Zeze Perrella, respectivamente, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória n° 619, de 2013, conforme o Ofício n° 93, de 2013, da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
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Mista de exame da MP nº619/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
Walter Pinheiro
José Pimentel
Acir Gurgacz
Wellington Dias

SUPLENTES
Ana Rita
Ângela Portela
Lídice da Mata
Vanessa Grazziotin

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
Sessão Especial a realizar-se quinta-feira, dia 13, às
17 horas, destinada a comemorar os duzentos e cinquenta anos de nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva – Patriarca da Independência do Brasil,
de acordo com o Requerimento nº 261, de 2013, do
Senador Renan Calheiros e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 167
e 168, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção, respectivamente, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196,
de 2008; e 80, de 2005, com as Emendas oferecidas
pelo Senado.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 167/13/PS-GSE
Brasília, 12 de junho de 2013

Ofício nº 92/2013-GLDBAG
Brasília, 12 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 618/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
Walter Pinheiro
José Pimentel
Acir Gurgacz
Humberto Costa
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SUPLENTES
Ana Rita
Ângela Portela
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 93/2013 – GLDBAG
Brasília, 12 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada
a emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 34, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC nº
196/08), que “Altera os art. 2º, 32 e 33 da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
Of. nº 168/13/PS-GSE
Brasília, 12 de junho de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada
a emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 3.482, de 2004, da Câmara dos Deputados (PLC
nº 80/05), que “Institui o Dia Nacional da Matemática.”
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 6-6-2013.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 36, de
12 de junho de 2013, do Ministro de Estado da Previdência Social, por meio do qual informa que o órgão
competente para tratar da matéria objeto do Requerimento n° 339, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Vital do Rêgo, é o Ministério da Fazenda.
O Ofício foi encaminhado, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enfim, terminamos a sessão do dia de hoje,
lembrando a todos que, hoje, dia 12 de junho, Dia dos
Namorados, muitos dos nossos servidores gostariam
de estar na sua casa, com sua companheira, com seu
companheiro, e estavam aqui, cumprindo o seu dever.
Mas, para você que está assistindo à TV Senado, um bom Dia dos Namorados. Se você está com
o seu companheiro ou com a sua companheira, é um
momento melhor; se você não está, lembre-se de que
o ano que vem, nesta data, poderá ser bem melhor.
Vamos ser sempre otimistas.
O amor em primeiro lugar.
Sinta o amor, viva o amor!
Boa noite e que o Dia dos Namorados seja sempre uma data lembrada com muito amor, carinho e
respeito um pelo outro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, no final do mês de maio, quando foi
divulgado o modesto crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro – de apenas 0,6% no primeiro trimestre de 2013 –, tivemos uma grata surpresa: o PIB do
setor agropecuário cresceu, no mesmo período, 9,7%
em relação ao trimestre anterior, e 17% se comparado
ao primeiro trimestre de 2012. Foi a maior alta trimestral
desde 1998, o que deve ser comemorado.
Acabo de me referir a uma surpresa, mas o termo
mais apropriado seria constatação. Afinal, há muito tempo
o setor agrícola nacional é responsável por cerca de um
terço do PIB brasileiro, além de gerar por volta de 37%
dos empregos do País. Em resumo, a agropecuária vem
ocupando a posição de locomotiva da economia brasileira.
Nesse contexto, é impossível deixar de destacar o
papel importantíssimo dos pequenos e médios produtores
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rurais, especialmente aqueles que se dedicam à agricultura familiar. Bem sabemos que esse tipo de agricultura é
vital para o Brasil e especialmente para o Nordeste, pois,
além de proporcionar o abastecimento do mercado, garante a segurança alimentar de milhões de famílias deste País. A agricultura familiar é responsável por 33% do
PIB da agricultura, ocupa 84% das propriedades rurais
brasileiras e emprega 74% da mão de obra do campo!
Consciente desta realidade, a Presidente Dilma
Rousseff lançou, no Nordeste, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013/2014, com investimentos da ordem
de 39 bilhões de reais. Só para o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, os
investimentos chegam a 21 bilhões de reais, 3 bilhões
a mais do que o plano anterior e com juros menores,
variando entre 0,5% e 3,5% ao ano.
Um dado extremamente relevante é que o número
de famílias beneficiadas no Garantia Safra será ampliado
para 1,2 milhão, com garantia de parcelas estendidas
enquanto durar a forte seca que tem atingido o Nordeste.
Aliás, merece destaque a notícia veiculada no último dia 6 de junho, dando conta de que a Presidente
Dilma irá lançar, até o final deste mês, o Plano Safra do
Semiárido, específico para a Região Nordeste. Trata-se de uma iniciativa que deve ser comemorada, diante das enormes dificuldades que os produtores rurais
nordestinos vêm enfrentando ao atravessar uma das
piores secas de todos os tempos.
O aumento dos investimentos governamentais
no Nordeste – e mais especificamente na agricultura
familiar – merece nosso aplauso, mas não deve ser
imune a críticas.
Como vem acontecendo há dez anos, desde sua
primeira edição, o Plano Safra da Agricultura Familiar deste
ano não observa, na distribuição de recursos, o número
de estabelecimentos rurais dedicados à agricultura familiar
em cada Estado, o que prejudica sobremaneira o Nordeste brasileiro, onde há maior número de propriedades.
A esse respeito, apresentei o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 8, de 2012, assegurando que os recursos
públicos federais previstos no orçamento da União para
implantação da Política Nacional da Agricultura Familiar
e Empreendimentos Familiares Rurais serão distribuídos
proporcionalmente ao número de estabelecimentos de
agricultura familiar ou de empreendimentos familiares
rurais existentes em cada Estado, conforme dados do
Censo Agropecuário oficial, inclusive os recursos destinados ao Plano Safra da Agricultura Familiar.
O Projeto se encontra atualmente na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), com parecer favorável
do eminente Senador Aécio Neves. Depois da CAE,
ainda tramitará pela Comissão de Desenvolvimento
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Regional e Turismo e pela Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, a quem cabe decisão terminativa.
Não tenho dúvidas de que meu projeto faz justiça aos agricultores mais pobres e contribui, decisivamente, para a redução das desigualdades regionais
no Brasil, ainda tão marcantes e tão carentes de uma
solução definitiva.
Ademais, trata-se de uma medida que aperfeiçoará as iniciativas do Governo Federal no campo da
agricultura familiar, destinando mais recursos públicos
para quem deles mais precisa: aqueles agricultores
que enfrentam as já tradicionais dificuldades da atividade agropecuária, agravadas imensamente pela seca
avassaladora que aflige a Região Nordeste.
Louvo mais uma vez o lançamento deste importante instrumento que é o Plano Safra da Agricultura
Familiar 2013/2014, o melhor e mais abrangente de
todos os tempos! Ao mesmo tempo, no entanto, faço
um apelo à sensibilidade e ao espírito público das Senhoras e dos Senhores Senadores para que aprovem,
o quanto antes, o PLS nº 8, de 2012, tão necessário
para o agricultor nordestino mais sofrido!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 609, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 15, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013,
que reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a
importação de produtos que compõem a cesta básica, altera as Leis nºs 10.925, de 23 de
julho de 2004, 10.147, de 21 de dezembro de
2000, 10.825, de 30 de abril de 2004, 12.058,
de 13 de outubro de 2009, 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, 12.599, de 23 de março de
2012, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438,
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de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
9.074, de 7 de julho de 1995, e 9.427, de 26
de dezembro de 1996; revoga dispositivo da
Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 609, de 2013).
Parecer sob nº 21, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Deputado Edinho Araújo (PMDB/
SP); e Relator Revisor: Senador Lobão Filho
(PMDB/MA), favorável à Medida Provisória e
às Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20,
21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57 a
60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94,
95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122,
123, 126 e 127, nos termos do Projeto de Lei
de Conversão nº 15, de 2013, que oferece; e
pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 12.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 22.04.2013)
Prazo final prorrogado: 05.07.2013
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
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.
5
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.
6
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
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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.
7
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.
8
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
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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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
11
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a 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, que já
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se encontram apensados, por regularem matéria correlata (progressão de regime penal).
12
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 19, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (declara A Voz do
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).
13
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação
autônoma (normas para as eleições).
14
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 387, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (registro e disseminação da produção técnico-científica).
15
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por
regularem matéria correlata (ação regressiva
previdenciária).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 54 minutos.)
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