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Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008,
que já se encontram apensados, por regularem
matéria correlata. Aprovado. ................................
2.3.2 Item 11 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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. Aprovado. ........
2.3.3 Item 12 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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. Aprovado...................................
2.3.4 Item 13 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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. Aprovado....................................................
2.3.5 Item 14 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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. Aprovado. .........
2.3.6 Item 15 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 594, de 2013, do Senador
José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 244, de 2003;
e 20, de 2013, por regularem matéria correlata.
Aprovado. .............................................................
2.3.7 Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 32, de 2013 (nº 180/2013, na
origem), da Presidente da República, que subme-
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te à apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. DENIS FONTES DE SOUZA PINTO, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano e,
cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta. Aprovada, nos termos do Parecer
nº 545, de 2013-CRE, tendo usado da palavra os
Senadores Mário Couto, José Agripino, Eduardo
Suplicy, Sérgio Petecão, Romero Jucá e Lídice da
Mata (votação nominal). ........................................
2.3.8 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Pareceres
Nº 546 a 549, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre os Requerimentos nºs 548, 556, 587 e 588, de 2013,
respectivamente.....................................................
2.4.2 – Leitura de requerimentos
Nº 650, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Previdência Social. ............
Nº 651 de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. ..................................................
Nº 652, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Educação. ..........................
Nº 653, de 2013, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando voto de congratulação ao Sr. Ruy Pinheiro....................................
Nº 654, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário......................
Nº 655, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Comunicações. ...................................
Nº 656, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado do Esporte. ................................................
Nº 657, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
do Meio Ambiente..................................................
Nº 658, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.................
Nº 659, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego..............................
Nº 660, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado do Turismo. ................................................
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Nº 661, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado dos Transportes. ........................................
Nº 662, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Portos. .................
Nº 663, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção de
Igualdade Racial. ...................................................
Nº 664, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações à Ministra de
Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as
Mulheres. ...............................................................
Nº 665, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
Chefe da Secretaria de Direitos Humanos. ...........
Nº 666, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil. .......
Nº 667, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República. .....................................
Nº 668, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. .................................................................
Nº 669, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. ...........
Nº 670, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
da Cultura. .............................................................
Nº 671, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. ......................................................
Nº 672, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. ...
Nº 673, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República..........................................................
Nº 674, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Presidente do Banco Central do Brasil......
Nº 675, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Advocacia-Geral da União. ........
Nº 676, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações à Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República...............................................................
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Nº 677, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Defesa. .................................................
Nº 678, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Controladoria-Geral da União. ...
Nº 679, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República. .....................................
Nº 680, de 2013, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações ao Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República. ................................
Nº 681, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Micro e Pequena
Empresa. ...............................................................
Nº 682, de 2013, de autoria do Senador
Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos. ..........................................................
Nº 683, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Minas e Energia..................................
Nº 684, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Relações Exteriores............................
Nº 685, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Cidades...............................................
Nº 686, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Saúde. ..................................................
Nº 687, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Previdência Social. ...............................
Nº 688, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura..............................
Nº 689, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Justiça. .................................................
Nº 690, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Integração Nacional..............................
Nº 691, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Fazenda................................................
Nº 692, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Educação. ............................................
2.4.3 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2013,
de autoria da Senadora Angela Portela, que institui a Política de Atenção Integral à Saúde do
Homem. ................................................................
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2.4.4 – Comunicação
Do Senador Antonio Carlos Valadares, encaminhando relatório de viagem realizada para
representar o Congresso Nacional em reuniões do
Parlamento Latino-Americano - Parlatino, no período de 5 a 7 do corrente (Ofício nº 70/2013). ......
2.4.5 – Ofício do Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego
Nº 698/2013, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.098,
de 2012, de autoria do Senador Aécio Neves. ......
2.4.6 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2013,
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para
Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados
e outras Remunerações Auferidas por Membro de
Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de setembro
de 2010..................................................................
2.4.7 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2013, tendo
a referida Comissão o prazo de quinze dias úteis,
prorrogável por igual período, para opinar sobre a
proposição. ............................................................
Término do prazo, ontem, sem interposição de
recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto
de Lei da Câmara nº 86, de 2011; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 17, de 2004; 663, de 2007;
102, 549 e 688, de 2011; 383 e 462, de 2012. ......
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação
de emendas, perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, ao Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 74, de 2010 (Ofício nº 163/2013CCJ). .....................................................................
Encaminhamento do Projeto de Resolução nº
78, de 2007, às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e Especial da Reforma do Regimento
Interno....................................................................
2.4.8 – Discursos
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Comentários sobre o projeto de lei que institui o Regime
Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo
Urbano e Metropolitano de Passageiros; e outro
assunto. .................................................................
SENADOR CYRO MIRANDA – Considerações acerca dos motivos que levaram a eclosão
de manifestações populares em todo País. ...........
SENADOR WALTER PINHEIRO, como Líder
– Reflexão sobre o acesso do cidadão ao Poder
Judiciário; e outro assunto. ....................................
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SENADOR SÉRGIO SOUZA – Defesa de
maior diálogo entre as autoridades dos Poderes
Legislativo e Executivo e os manifestantes a fim de
se atenderem as demandas da população............
2.4.9 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 548, de 2013, de iniciativa
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática. Aprovado.................
Requerimento nº 556, de 2013, de iniciativa
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática. Aprovado.................
Requerimento nº 587, de 2013, de autoria do
Senador Sérgio Petecão. Aprovado. ....................
Requerimento nº 588, de 2013, de autoria do
Senador Luiz Henrique. Aprovado........................
2.4.10 – Comunicações
Da Liderança do Bloco Parlamentar PR/
PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos
Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 619, de 2013 (Ofício nº 225/2013).
Designação do Deputado João Carlos Bacelar,
como titular, para compor a referida Comissão. ....
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 618, de 2013 (Ofício nº 773/2013).
Designação do Deputado Diego Andrade, como titular, e do Deputado Ricardo Izar, como suplente,
para comporem a referida Comissão.....................
Da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 620, de 2013 (Ofício nº 294/2013).
Designação do Deputado Alex Canziani, como titular, e do Deputado Arnon Bezerra, como suplente,
para comporem a referida Comissão.....................
2.4.11 – Discursos (continuação)
SENADOR VALDIR RAUPP, como Líder –
Apoio às manifestações populares ocorridas recentemente no Brasil, ressaltando a consolidação
da democracia no País. .........................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Satisfação
pelo envio, pelo Governo Federal, da proposta de
criação do Novo Marco Regulatório da Mineração,
e defesa de modificações pontuais no seu texto; e
outro assunto. ........................................................
2.4.12 – Leitura de requerimento
Nº 693, de 2013, de autoria do Senador Flexa
Ribeiro, solicitando voto de aplauso ao Município
de Santarém-PA.....................................................
2.4.13 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2013 (nº
6.826/2010, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidente da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
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jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências...........................................................
2.4.14 – Discursos (continuação)
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Destaque para o papel das redes sociais na mobilização
popular, bem como para as insatisfações do povo
brasileiro trazidas à tona pelo movimento que vem
tomando as ruas do País nos últimos dias. ...........
SENADORA LÍDICE DA MATA – Registro
do transcurso do Dia Mundial de Combate à Seca
e à Desertificação, e defesa da implantação de
uma política de enfrentamento da situação; e outro
assunto. .................................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM, como Líder
– Reflexões sobre as manifestações populares que
têm ocorrido no País. ............................................
SENADORA ANA RITA – Congratulações
ao Governo Federal pelo lançamento do Programa
Minha Casa Melhor; e outro assunto. ....................
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE – Considerações sobre as manifestações populares que têm
ocorrido nas cidades brasileiras, destacando a necessidade de apresentação, pelo parlamento, de
respostas às demandas sociais.............................
SENADOR MAGNO MALTA – Apoio às manifestações populares que têm ocorrido no País; e
outros assuntos. ....................................................
SENADOR PAULO PAIM – Manifestação de
apoio aos protestos ocorridos em vários locais do
País; e outro assunto. ............................................
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES – Comentários sobre os movimentos populares que vêm
acontecendo no País. ...........................................
2.4.15 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO – Cobrança de soluções para a atual situação do Hospital João Lúcio, na Cidade de Manaus-AM. .........
SENADORA ANGELA PORTELA – Satisfação com a aprovação, ontem, nesta Casa, de
projeto que dispõe sobre as novas regras de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2013
Autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo, no valor
total de até US$ 18.000.000,00 (dezoito milhões
de dólares norte-americanos), com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor
total de até US$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares norte-americanos), com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Fortalecimento da Prevenção
e Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira
(Proprevine)”.
Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito referida no art. 1º são as seguintes:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – valor total: até US$ 18.000.000,00 (dezoito
milhões de dólares norte-americanos);
IV – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
V – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado
a partir da data de vigência do contrato;
VI – amortização: em parcela única, a ser paga no
prazo de até 15,25 (quinze vírgula vinte e cinco) anos,
contado da data de assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente, em 15 de
maio e em 15 de novembro de cada ano, e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual para cada trimestre composta pela
Libor trimestral para dólar norte-americano, mais ou
menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os empréstimos do
Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada
na Libor, mais a margem (spread) para empréstimos
do capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano), calculada sobre
o saldo não desembolsado do empréstimo e exigida

semestralmente nas mesmas datas de pagamento
dos juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após
a data de assinatura do contrato;
IX – despesas com inspeção e supervisão geral: até
1% (um por cento) sobre o valor do empréstimo, sendo
que, em um semestre determinado, se assim requerer o
BID, o valor devido para atender a essas despesas não
poderá ser superior ao referido 1% (um por cento) do
valor do financiamento, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolso.
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos, previstas na
minuta contratual, poderão ser alteradas em função da
data de assinatura do contrato.
§ 2º É facultado ao mutuário, já devidamente autorizado por esta Resolução, solicitar a conversão da
taxa de juros do empréstimo, de variável para fixa e
vice-versa, de parte ou da totalidade de seus saldos
devedores, com pagamento de comissão ao BID.
§ 3º O cronograma de amortização poderá ser
alterado, desde que o prazo final de até 15,25 (quinze
vírgula vinte e cinco) anos, contado a partir da vigência do contrato, e a vida média ponderada do contrato, a ser estabelecida na data de sua assinatura, não
sejam extrapolados.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos
e quarenta) dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2013. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 2013
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina
de Fomento (CAF), no valor de até US$
112.000.000,00 (cento e doze milhões de
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor
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de até US$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se a financiar parcialmente o “Programa de Valorização Turística do Litoral
Oeste – Ceará (Proinftur)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 112.000.000,00 (cento e doze
milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado
a partir da vigência do contrato de empréstimo;
VI – amortização: 16 (dezesseis) parcelas semestrais e consecutivas, de valores preferencialmente iguais, vencendo-se a primeira aos 54 (cinquenta
e quatro) meses a contar da data de assinatura do
contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente e calculados
sobre o saldo devedor, com base na taxa de juros Libor
semestral para dólar norte-americano, acrescidos de
uma margem (spread) anual de até 2,55% a.a. (dois
inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento ao
ano), sendo admitido o financiamento pela CAF, nos
primeiros 8 (oito) anos de vigência do contrato, de parcela correspondente a até 1% (um por cento) da taxa
de juros, a critério da CAF;
VIII – comissão de compromisso: até 0,35% a.a.
(trinta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado do empréstimo, entrando em
vigor a partir do vencimento do primeiro semestre após
a assinatura do contrato;
IX – comissão de financiamento (flat): 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o montante
total do empréstimo, devida a partir do início da vigência do contrato e, no mais tardar, na oportunidade em
que se realizar o primeiro desembolso;
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X – despesas relativas ao custo de avaliação:
US$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil dólares norte-americanos), debitados do financiamento no momento
do primeiro desembolso;
XI – juros de mora: 2,00% a.a. (dois por cento ao
ano), acrescidos aos juros em caso de mora.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Ceará na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput
é condicionado a que o Estado do Ceará celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das receitas de que tratam
os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art. 167,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em
direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer
as transferências de recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado do Ceará quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução do
Senado Federal nº 48, de 2007, bem como o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 19 de junho de 2013. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 99ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
Em 19 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Callheiros, Flexa Ribeiro, Magno Malta e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 42 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38303

38304

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38305

38306

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para falar pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Senador Francisco Dornelles.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Cheguei aqui e já me inscrevi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sim.
Não, com certeza.
Em primeiro lugar, como Líder, o Senador Francisco Dornelles; em segundo lugar, como Líder, o Senador Pedro Taques.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Falar no período...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Vanessa, para uma comunicação
parlamentar...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... conforme acordado, já,..
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... com o primeiro orador inscrito. Dessa forma,
V. Exª falará em primeiro lugar.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como todos nós estamos acelerando aqui o passo,
V. Exª está convidada, de imediato, a ir à tribuna. Em
seguida, fala o Senador Ruben Figueiró; e, na sequência, o Senador Francisco Dornelles.
Vamos pedir que todos fiquem no tempo, já que
muitos estão com outros compromissos em seguida.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não é que vão ver o jogo, mas estão com outros
compromissos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então, cinco minutos são cinco; dez são dez.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Senador.
Hoje, as coisas estão acontecendo pontualmente,
até, pelo menos, as 16 horas, hora em que começa o
jogo do Brasil.
Sr. Presidente, eu quero agradecer, antes de tudo,
o Senador Ruben Figueiró por ter permutado o tempo
comigo. É que, daqui a poucos instantes, Sr. Presidente, nós iniciaremos, no Plenário nº 7 da Ala Alexandre Costa, uma reunião importante, com a presença
de algumas entidades representativas da sociedade
civil, alguns parlamentares, Embaixadores, membros
de Ministérios do governo brasileiro.
Trata-se de uma reunião que vai tratar da campanha – estou, inclusive, com um bóton aqui – cuja
denominação é “Nossa Amazônia”. Ao ensejo dessa
campanha, nós vamos lançar um link para um abaixo-assinado virtual, pela Internet, para que brasileiros e
brasileiras possam se manifestar diante da pretensão de
uma empresa privada, a empresa americana Amazon,
de ter um direito de uso exclusivo do sufixo “.amazon”
na Internet. Então, por isso, eu pedi a permuta com o
Senador Ruben Figueiró, a quem eu agradeço.
E venho à tribuna, Sr. Presidente, para dar conta
de que participamos, hoje, de duas audiências importantes aqui na Casa: a primeira delas, na Comissão
de Infraestrutura, que debateu mobilidade urbana. A
segunda delas, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que debateu o Projeto de Lei nº 310, de
2009, de autoria do Deputado Fernando de Fabinho,
cujo Relator, na Câmara, foi o Deputado Zarattini, e
aqui, no Senado, é o próprio Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, Senador Lindbergh Farias.
O Projeto de Lei nº 310, da Câmara dos Deputados, cria, Sr. Presidente, cria o REITUP, que vem
a ser o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano no País. Trata,
portanto, do transporte coletivo. É um projeto muito
importante, aprovado há quase dois anos na Câmara
dos Deputados.
Em decorrência dos fatos que vêm ocorrendo nas
cidades brasileiras – e não só nas grandes cidades,
mas nas médias e pequenas cidades, onde a juventude, o povo organiza manifestações –, é um projeto
que assume não só uma relevância maior, mas uma
urgência para que possa ser apreciado e votado.
O projeto, Sr. Presidente, é muito simples. Ao criar
esse regime especial, garante incentivos, por parte da
União, do Governo Federal, a partir do PIS/Cofins, não
só para o faturamento das empresas, como já existe
hoje – e a Presidenta Dilma já concedeu o incentivo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
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sobre a Importação e Comercialização de Combustíveis (CIDE) –, mas também prevê incentivos do PIS/
Cofins para a compra de ônibus, insumos para o setor
e incentivos a partir da energia.
O projeto ainda vincula esses incentivos federais,
Sr. Presidente, a incentivos que devam ser dados pelos
Estados e pelos Municípios, também de ICMS e de ISS.
E o mais importante: estabelece, para os Municípios que
aderirem voluntariamente ao REITUP, quando aprovada
a lei, primeiro, a instituição do Conselho Municipal do
Transporte Coletivo; segundo, uma transparência no
custo e no valor da passagem do transporte coletivo,
o que se dá mediante a publicação de uma planilha
da composição de preços; assim como todos serão
obrigados a fazer processos licitatórios.
O Prefeito de Porto Alegre mesmo relatou...
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... que nunca a cidade de Porto Alegre realizou nenhuma licitação para a concessão de linhas no
sistema de transporte coletivo.
E debatemos, obviamente, Sr. Presidente, como
tem sido a tônica dos debates na Casa, as manifestações ocorridas Brasil afora. O jornal Folha de S.Paulo,
hoje, publica uma pesquisa relativa às manifestações:
67% das pessoas que participam das manifestações
dizem que lá estão protestando contra o aumento das
passagens de ônibus.
De fato, Sr. Presidente, a qualidade do transporte
coletivo no Brasil, hoje, é péssima e o valor é acima
daquilo que deveria ser. Não há dúvida nenhuma! Eu
poderia pegar vários exemplos, mas tomo com exemplo
a minha cidade de Manaus. A passagem, até março,
custava R$2,75; hoje, a passagem custa, Sr. Presidente, R$3,00. Portanto, um aumento de R$0,25 no
dia 30 de março.
Com a Medida Provisória da Presidenta, a prefeitura baixou a passagem para R$2,90, sendo que,
de acordo com os próprios estudos do Governo Federal sobre o impacto dos incentivos dados na folha de
pagamento e no PIS/Confins, poderia ter sido de, no
mínimo, R$0,20 a diminuição do valor da passagem
em Manaus. Mas o fato é que R$2,90, para Manaus,
estão não só além da capacidade de pagamento da
população, mas além daquilo que, de fato, custa o sistema, Sr. Presidente.
Então eu acredito que nós, do Parlamento brasileiro, precisamos fazer a nossa parte e contribuir para
encontrar a solução. Não vejo que esse projeto seja a
única forma de diminuir o valor das passagens. Acho
que precisamos de outros mecanismos, como foi dito
hoje na Comissão: transporte coletivo é parte da cesta
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básica do trabalhador e, como tal, tem que ser tratado
para que todos possam ter acesso ao serviço, mas um
serviço com preço justo e com qualidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin. V,
Exª ficou dentro do tempo.
Chamo à tribuna do Senador Ruben Figueiró,
como orador inscrito.
Registro a presença do Senador Tomás Correia
aqui entre nós.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cícero Lucena, pela ordem, enquanto
o Senador Ruben chega à tribuna.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado Presidente.
Apenas para pedir a V. Exª que possa ser transcrito nos Anais da Casa uma entrevista concedida pelo
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, publicada
no jornal Correio da Paraíba, o jornal de maior circulação do meu Estado, onde figura, como manchete da
entrevista, a chamada ”Fernando Henrique Cardoso
discute o Brasil”.
S. Exª se reporta a vários temas, entre eles “Hoje,
nós regredimos à Velha República“, “Classe emergente exigirá qualidade”. Enfim, são quatro páginas que
eu peço a V. Exª possa mandar transcrever nos Anais
da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
O que pensa FHC
Astier Basílio
Julho de 1994, Santa Maria da Vitória, interior da
Bahia. Afeito ao eleitorado urbano de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso debutava no Brasil profundo.
Na ocasião, aos 63 anos, ex-Ministro da Fazenda de
um plano exitoso, era postulante à presidência da República. “Senti que ia ganhar a eleição ali”, escreveu
anos depois. O povo pedia que o candidato autografasse as cédulas de 1 Real e durante o comício ergueu
o dinheiro. Política também é símbolo.
Maio de 2013, bairro de Higienópolis, São Paulo.
Em sua residência, o ex-presidente por dois mandatos,
me recebe. Aos 82 anos, é entrevistado por um repórter
que grava toda conversa em um celular. Outro símbolo.
O senhor imaginou que, anos depois do processo de
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privatização e modernização das teles, concederia uma
entrevista por um aparelho de telefone? “Não, nunca
imaginei”, contou. Reconhecendo a importância do seu
governo, FHC acredita que o PSDB, em sua agenda
propositiva para o eleitorado brasileiro, precisa ir além.
“O passado passou”, diz.
A falha do esquecimento do gravador na Paraíba
fez com que o imprevisto se transformasse em mote.
Aquela foi a primeira pergunta de uma pauta que consumiu quase duas horas, nas quais Fernando Henrique
Cardoso recebeu com exclusividade a reportagem do
CORREIO. Conversamos sobre questões atuais como
Comissão da Verdade, política compensatória de cotas, vinda dos médicos cubanos, reforma política, populismo na América Latina, legado de Hugo Chávez.
Falou-se também da Primavera Árabe, das relações do
Mercosul e a emergência da Aliança do Pacífico, além
da atuação de China e Estados Unidos no cenário econômico mundial, bem como da sucessão presidencial.
Ao se referir à candidatura de Aécio Neves, FHC
mais uma vez menciona a palavra “símbolo”. “Eu acho
que a política fala por símbolos”, opina e acredita que
o neto de Tancredo Neves encarna esse ideal de novidade, de linguagem contemporânea, necessários
aos dias de hoje.
Sobre participar ou não da próxima campanha
presidencial, FHC declarou: “Eu vou fazer o que for
demandado para eu fazer na campanha, como eu fiz
com o Serra também que não demandou; Aécio demanda mais, então, eu vou atender à demanda dele”.
Telefonia, novas tecnologias
A verdade é que, naquela ocasião, nós estávamos num aperto tremendo. Havia muita pressão diante da incapacidade do sistema telefônico brasileiro de
oferecer telefone, telefone fixo. Havia fila. Telefone se
alugava, se colocava na relação de bens. Nós sabíamos, obviamente, que estava em início a revolução do
setor tecnológico, sobretudo, de acesso aos computadores, à internet, mas eu não imaginava que fosse tão
rápida a evolução. Hoje, eu creio que tem, aproximadamente, mais de 200 milhões de celulares no Brasil,
naquela época havia 2 (milhões). Então, você vê como
também o país estava sedento de uma transformação
profunda nisso aí.
Gravações presidenciais
De fato eu, no fim do dia, gravava as minhas impressões. Não todos os dias, mas sobre quase todos
os dias. Isso eu só li o que foi degravado do primeiro ano de governo, 95. Agora, que eu estou com um
pouquinho mais de folga, estou lendo o começo de 96.
São mais de dez mil páginas do que já foi degravado.
A minha assessora, que se chama Danielle Ardaillon,
ela degravou tudo. E quanto mais eu leio, mas eu vejo
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que não dá para publicar tão cedo. Por que? Porque
quando você fala com toda franqueza, como eu falei para mim mesmo, você mexe com muita gente. E
mexe com pessoas do seu círculo, de outros círculos,
e eu não acho que convenha desatar uma série de interpretações. Eu vou deixar preparado para poder no
futuro ser usado.
Médicos cubanos
No fundo é o mesmo problema que nós enfrentávamos naquela ocasião. Você tinha uma enorme camada da população não atendida. Pela inexistência de
médicos, pelas dificuldades de você levar os médicos
em condições precárias de trabalho. E aquele programa
(PSF) foi muito importante porque ele ajudou muito na
redução da mortalidade infantil. E deu acesso. Quando eu deixei o governo havia 80 milhões de pessoas
atendidas pelo programa, que não parou mais, os programas continuam. Eu vejo que agora tem um debate
com os médicos cubanos. É porque são cubanos, que
fazem o debate. Se fossem médicos de outro país o
debate seria menos caloroso. Mas eu acho que não
procede. É claro que você não pode criar uma situação
de competição em desfavor dos nacionais. Mas o caso
não é de competição, o caso são de lugares vazios,
não são ocupados.
A medicina cubana avançou muito, justamente,
nessas práticas mais simples. A medicina de alta complexidade, certamente a do Brasil é melhor, isso sem
falar na dos Estados Unidos. Mas o que precisamos
para a população mais carente não é de tanta complexidade. Eu não vejo porquê dessa reação tão forte.
Revisão da ditadura
Foi um momento muito importante pra mim. A
questão da tortura, não era algo abstrato, era concreto, e eu transmiti minha predisposição aos ministros
militares todos logo no início do governo. Agora, eu
fui paciente. Você não pode fazer estas coisas açodadamente. Meu objetivo era o de fazer uma reparação
histórica. Inclusive, no discurso, assumi, em nome do
estado brasileiro, a responsabilidade pelas violências
praticadas. E criamos uma comissão para começarmos a fazer reparações.
Houve um dado momento em que esta comissão
começou a atuar, enfim, teve de fazer muitas reparações, e se chegou ao tema do Lamarca, que era o caso
delicado para as Forças Armadas, porque o Lamarca
morreu em combate, desertou. E o representante militar, do Exército, nesta comissão me procurou. Eu o
conhecia. Era um general muito correto. Ele me disse: olha presidente, eu vou ter que sair da comissão.
Todas as minhas opiniões não são tomadas em consideração. Eu falei: se o senhor fizer isso vai criar um
embaraço político para mim. Eu respeito. O caso do
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Lamarca, especialmente, eu sei a sua posição. Pedi
para que pudesse ponderar as suas razões. Eu disse que quando constitui a comissão, o resultado dela
seria acatado por mim. Então, eu vou ter que acatar.
Ele foi tão correto que não pediu demissão. Depois eu
acho que houve um pouco relaxamento dos critérios.
Deram muitas reparações talvez com um critério um
pouco exagerado. Gente que não sofreu tanta coisa. Às
vezes do setor privado. No Brasil sempre quem paga
o ônus de tudo é o cofre, é a Viúva, não é?
Hoje nós regredimos à Velha República
Em 2006, quando publicou o livro A Arte da Política – a história que eu vivi, Fernando Henrique afirmou que era favorável a uma revisão da Lei da Anistia.
Questionado sobre o assunto, o ex-presidente falou que
acatava a decisão da Justiça sobre o assunto.
“Naquela ocasião não tinha a avaliação do Supremo. Agora não tem jeito. O Supremo tomou uma
decisão, está tomada. O objetivo da Comissão da
Verdade é parecido com o que aconteceu na África
do Sul. E o que eles queriam lá? Era reconciliação. O
objetivo na África não foi punição, foi de reconciliação.
Eu acho que na medida em que a Comissão da Verdade expuser as questões e levar as pessoas a dizer:
“olha, eu errei”, mesmo os que torturaram ou os que
mataram estando na guerrilha, é aí que se cumpre o
objetivo dela. Porque o objetivo é: não dá para repetir
isso mais, chega. Não é o de punir. O Supremo deu lá
a decisão dele, mas o que o Supremo não decidiu é
como se reconcilia. E você não reconcilia sem o reconhecimento do erro. Eu acho que a Comissão deveria
ir para esse lado”.
Cotas e racismo
Como é que você faz a compensação, como é que
você não nega a discriminação que existe, portanto,
você tem que dar alguma coisa em compensação, e não
cria racismo. Isso é um ponto delicado. Recentemente
reeditaram um livro que eu fiz chamado Pensadores
que inventaram o Brasil, e eu reli algumas coisas que
eu escrevi sobre Florestan (Fernandes), sobretudo,
uns trabalhos sobre negros. Florestan sempre teve
essa preocupação que negros, os dirigentes negros da
época, também não recriassem o racismo, nem mesmo naquela coisa do Sartre, do racismo anti-racismo.
Porque no Brasil o risco é você tentar aceitar como
classificação a raça. Ora, a raça é um conceito antropologicamente muito complicado, pouco claro. Como é
que você vai aceitar que a raça é critério de classificação? De autodefinição tudo bem. Quando você faz uma
lei como essa (edital do Minc específico para negros)
você está dizendo: tem brancos e tem pretos, que são
duas qualidades diferentes, e isso aqui é só pra negro,
aí você está aprontando uma coisa que pode levar ao
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germe do racismo. Tanto faz se você disser que é só
pra negro ou só pra branco.
Trânsito no Congresso
Eu fui líder do MDB, do PSDB, e era relator adjunto da Constituição. Então, isso me deu uma larga
experiência em lidar com os partidos e autoridade moral
também. Isso facilitava, efetivamente. Quantas vezes
eu não ia ao Congresso como ministro? E você sabe
que a linguagem parlamentar é agressiva. Se você não
é parlamentar também se assusta; eu não me assustava, sabia como era e eu também era duro. Eu tinha
muita noção de que no Brasil os políticos que não dão
valor ao Congresso correm um risco grande. Porque
ou eles têm força pra fechar o Congresso, e aí não são
democratas, ou eles caem. O Congresso não pode ser
posto como uma coisa subordinada permanentemente
ao Executivo. É um jogo complicado. E se você tem
noção desse jogo, tem que ao mesmo tempo exercer
a liderança e respeitar. E isso é difícil. Quem tem experiência de vida no Congresso entende melhor isso.
Consulta popular
Eu sempre tive essa preocupação. É claro que
quando você está em um governo com muita popularidade. Quando você entra num governo e tem prestígio
e no caso o meu tinha o Real por trás, como no caso
Lula, pela questão social, você tem sempre a tentação da possibilidade de uma ação plebiscitária. Eu sou
profundamente democrata. Ou seja, eu acredito que
temos que fazer as instituições funcionarem.
Democracia, plebiscito
O fascismo faz isso também. Eu não acho que a
democracia direta, sob essa forma, seja a melhor maneira de governar. Faça uma pergunta se deve haver
pena de morte. Vem imediatamente a resposta que sim.
Não é por acaso que tem de ter filtros. O poder emana
do povo, mas, em qualquer momento, o povo inflamado vai decidir? Não. Todo ditador se apoia nisso. Não
todos. Mas os populistas se apoiam nisso. E é uma
confusão. Democracia não é o governo da maioria. É
o governo das leis. Feitas pela maioria. As leis são o
limite do jogo, que é a Constituição. Senão, para quê
serve a Constituição? Se consulta o povo a toda hora.
E não é bem isso. Tem de se ter um pacto. Eu acho
que é uma certa simplificação achar que a democracia é a consulta permanente à população. Em certas
circunstâncias tem de consultar. O nosso Congresso, a
Constituição, define quando se deve consultar. Quando
se pode fazer plebiscito, quando não.
Regressão política
Nós chegamos a um ponto no Brasil em que a
presidência imperial dissolveu aqui o que se chamava
de presidencialismo de coalizão. Hoje não há mais coalizão de nada nós voltamos à Velha República: oposi-
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ção e governo. Então, nós regredimos na nossa cultura
política. Isso em função do presidencialismo imperial.
Sociedade imperial?
Em certa medida sim. É o negócio do (Raymundo)
Faoro. Isso vem dos portugueses, espanhóis. Corporativista e monárquico. Isso pesou muito e pesa até hoje.
Embora eu tenha tentado valorizar mais os partidos,
hoje é difícil porque os partidos estão sumindo, na verdade. Só tem governo e oposição. Acho que estamos
num momento em que a cultura política está precisando de uma reformulação. (Astier Basílio)
1978
O sociólogo entra na política. Candidata-se ao Senado pela sublegenda do MDB. Fernando Henrique teve
apoio de Lula. Ficou na suplência e assumiu em 1982.
1992
Após o impeachment de Collor, Itamar Franco
chama Fernando Henrique para atuar como Ministro
de Relações Exteriores, que aceita o convite.
Partido há muito tempo no poder se acomoda
Defensor do parlamentarismo, ao ser perguntado
se acredita neste modelo político para o Brasil, Fernando Henrique se mostrou cético.
“A esta altura eu duvido. Eu acreditava. Eu votei. Eu era presidencialista, pois, a opção brasileira
era esta, a esquerda era presidencialista. Depois, eu
pensei: quem sabe o amadurecimento da sociedade
civil um desenvolvimento mais parlamentar. Eu acho
difícil pelo desfazimento da estrutura político partidária, só com governo e oposição. Como é que se resolve isso? Talvez seja possível, não é fácil e não vai ser
aprovado agora, mudar o sistema eleitoral para um
sistema mais, digamos, distritalizado. Por que hoje o
que acontece? Nós temos uma democracia de massa
sem cidadãos. O deputado, o representante, ele não
fala com o cidadão, ele fala com os setores intermediários que o elegem: a prefeitura, a empresa, o time
de futebol, as igrejas. E lá eles funcionam por frentes
parlamentares e não por partidos. E na hora do voto,
eles vão buscar os votos através das organizações
intermediárias e o representante não representa o cidadão, mas quem o elegeu. Eu vivi na Inglaterra. Em
Cambrigde. De repente, quem batia a sua porta era
o próprio candidato. Lá é um espaço menor, não dá
pra fazer isso aqui. Mas se você estabelecer o distrito aqui o candidato vai saber pra quem está falando.
Então, o que acontece? Tem a eleição, o parlamentar
vai responder àqueles que o elegeram. E outra coisa.
O povo não controla. Porque nem sabe em que votou,
esquece. Não cobra do representante. Não se tem a
ideia do “meu representante”. Nós temos uma democracia incompleta, na verdade. Nós temos liberdade e
não é a mesma coisa que democracia”.
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Chávez ligou no golpe
Foi muito curioso. E eu vou te contar um pequeno episódio. Eu era Ministro de Relações Exteriores
quando o presidente da Venezuela era Carlos Andrés
Perez. Eu telefonei para ele (quando do golpe dado
por Chávez, em 1992). Ele me falou: “oiga, oiga, no te
preocupes”. Falou que houve uns tiros. Bom, passou
um tempo, eu já como presidente, dez anos depois,
me telefona, sendo golpeado, o Chávez: “Mira qué
pasa acá, Fernando”. Eu falei: olha, Hugo, a posição
do Brasil é invariável nós não vamos apoiar isso não.
E de fato não apoiamos. Atuei para evitar a consolidação daquela situação lá. Os americanos apoiaram
imediatamente. Eu falei não. Havia uma reunião, acho
que na Costa Rica, uma reunião com Ministros do Exterior da região, eu falei ao Celso (Lafer): ó, levanta aí
a voz. O Brasil não apóia essa derrubada.
Legado chavista
Primeiro: o que eu acho de positivo. Chávez percebeu que havia uma situação de vazio de poder. Porque
as elites venezuelanas nunca olhavam para baixo. E ele
olhou. Disso daí derivou a popularidade dele. Ele veio
do “llano”. Basicamente era um militar. Eu acho que a
Venezuela tinha dois grandes problemas. Um ele tentou
enfrentar que foi a pobreza; o outro ele não enfrentou,
que foi a subordinação ao petróleo. Ele não fez. Ele
olhou pro povo, mas não olhou pro país. A Venezuela
está igual ao que estava antes. Sem perspectiva de
futuro. Está pior. Desorganizou a produção petroleira e
tudo o mais. Eu sempre dizia, mesmo quando ele estava lá, o balanço da história de Chávez vai ser até que
ponto ele vai, de fato, transformar a Venezuela. Agora,
por outro lado, ele foi, progressivamente, manipulando
as instituições com uma ideia um pouco plebiscitária e, mesmo, fascistizando, ameaçando a imprensa.
Mas era muito curioso. Ele não prendia ninguém. Não
houve perseguição no sentido de regime autoritário.
Não era assim. E não é até hoje. E a oposição se deu
muito mal porque em dado momento ela foi golpista.
Depois foi abstencionista, se eximiu, não foi democrática também. Agora tem uma oposição democrática. O
Capriles quase ganha lá.
Alternância de poder
Eu acho muito importante que haja alternância
de poder. Mesmo quando é contra a gente. Eu sou
muito amigo do ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos.
Fomos vizinhos lá no Chile. Sou amigo dele antes de
qualquer coisa, antes dele ser presidente. Ele foi meu
colega na Brown University. Depois que ele deixou o
governo e eu também. E conversamos muito sobre
isso. Ele queria talvez se candidatar uma outra vez.
E podia. Eu lhe falei: me parece que não vale a pena.
Porque está na hora de mudar. Chega um momento em
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que tem fadiga de material. E é bom que isso ocorra. A
política é feita também de acomodações. Quando um
partido está há muito tempo no poder fica acomodado.
Você não muda mais nada. E é tão difícil mudar. É todo
mundo ligado a não sei quê, a não sei quem, a interesses. Então, é muito importante haver a renovação.
E o Chavez não teve essa visão. Como aqui também,
setores do PT não têm isso.
Terceiro mandato
Acho isso muito negativo. E é uma herança do
Chávez. E, diga-se de passagem, o Lula teve sabedoria e não caiu nessa. Porque isso é negativo pro
país. A herança do Chávez é muito ambivalente, porque ele teve um papel importante na América Central
e em Cuba. Ele manteve o petróleo abaixo do preço.
Ele tinha uma noção de solidariedade entre os povos.
Por outro lado, nunca houve alguém tão provocador na
história como o Chávez. Porque o Fidel Castro nunca
provocou ninguém, foi provocado. O Chávez não. E os
americanos compravam petróleo sem parar. Ele provocou muito. Tudo o que ele podia fazer para provocar,
ele provocou. Mesmo imaturamente.
Contra o Imperialismo
Aí está um ponto que convém esclarecer. O imperialismo acabou. Nós vivemos a fase pós-imperialismo.
E o que era o imperialismo, pelo Lênin, por exemplo?
Era o controle das fontes de matéria prima e de mercados pela via militar estatal, não é isso? Invadia, prendia.
Com a globalização é o oposto. São as empresas que
passam a ter primazia e se inter-relacionam. Então,
o espectro da guerra imperial desaparece. Chávez
pode ser tão anti-imperialista porque não havia mais
imperialismo. Se fosse na Guerra Fria ele não poderia,
os Estados Unidos teriam de intervir, fazer o diabo. A
Guerra Fria acabou e acabou com o imperialismo como
tal. Não é que não exista mais dominação, há, mas de
outro tipo. (Astier Basílio)
1993
Com inflação beirando os 30%, assume o Ministério da Fazenda. Implanta o Plano Real que, por meio
da URV, é uma preparação para mudança da moeda.
1994
Com a consolidação do Real e a estabilização da
moeda Fernando Henrique deixa o ministério e derrota
Lula vencendo a eleição presidencial no primeiro turno.
Classe emergente exigirá qualidade
Fernando Henrique acredita que o Mercosul ficou incompleto. Avalia que a instituição parou por ser
apenas um acordo de livre comércio imperfeito. “Cada
vez que tem reunião de presidentes e ministros da fazenda é para diminuir as transações comerciais, para
se fazer exceções”
Integração latina
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O Mercosul não caminhou no sentido de uma
verdadeira integração. E por outro lado como o Brasil
ficou muito amarrado ao Mercosul, ele não fez acordos
comerciais com mais ninguém. Nós temos outro com
o Egito, com Israel. E só. Nós estamos sem margem
de manobra. Por outro lado, o Chavez introduziu um
elemento novo na América Latina. Uma tentativa de
se ter um outro modelo. Você pode acreditar ou não,
mas a tentativa dele, até certo ponto, foi configurada.
E este modelo arrastou muitos países. E o Brasil ficou
um pouco assim na dúvida. Se ele se manifesta a favor
do outro modelo ou contra.
Aliança do Pacífico
Estes países da Aliança do Arco do Pacífico não
só estão olhando para a Ásia, que nós não estamos,
eles têm uma economia muito mais liberal, mais aberta. Ou pelo menos retoricamente mais aberta. Eu acho
que o Brasil tem que olhar para essa questão com
atenção para saber o que vai acontecer com o futuro,
qual vai ser a nossa posição. As crises capitalistas são
devastadoras, mas acabam e elas não acabam com
o sistema, não vão derrubá-lo. E nós fizemos a nossa política apostando muito como se o Sul fosse sair
dessa crise à frente. Não vai.
EUA e China
Os chineses estão desenvolvendo a teoria do
socialismo harmonioso. A ideia de que tem de se conviver. E isso eles estão levando para o plano internacional. Ao invés de chocar, buscar áreas de convergência. Eu não acho que a China, não nas próximas
décadas, tenha um projeto hegemônico em nível global. Não. Claro que um país que cresce como a China
vai ter um maior peso. Mas eu não sei se eles vão ter
a pretensão que os americanos, alemães e ingleses
tiveram, de serem, realmente, o exemplo do mundo.
Veja o Bush, no momento em que os Estados Unidos
tiveram de entrar em retração e aceitar o mundo islâmico, ele fez o contrário, fez a guerra para botar a
democracia lá. Eu não vejo os chineses fazendo isso.
Vejo a China muito mais concentrada nos problemas
dela do que num projeto hegemônico.
Primavera Árabe
Tem um livro, do Manuel Castells, até citei no
meu último artigo no Estado de São Paulo, onde ele
discute as várias experiências da Primavera Árabe,
do Occupy nos Estados Unidos, desses movimentos
que têm a ver com a internet, com o reforço da ideia
de individualidade, e no final é uma conclusão curiosa;
curiosa não, preocupante, enfim, ele diz: “até agora,
esses movimentos foram capazes de em certas circunstâncias quebraram instituições, mas não criaram
novas”. Como estes movimentos não são movimentos
agregadores são movimentos que não aceitam muitas
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lideranças, são movimentos, não são estruturas, não
são instituições, então, caíram num buraco. Tem outro
autor de que gosto muito que chama-se Moisés Naím,
um venezuelano que mora nos Estados Unidos, ele
publicou um livro agora, The End of Power – O Fim do
Poder. Na verdade, é o fim do poder como era antes.
Esse é mais otimista quanto ao que você tenha hoje
micropoderes, um pouco como o que Focault falava,
que você vai ter uma mudança institucional, e ele volta
a falar em partidos. O Castells não acredita em partidos,
mas em movimentos, ele acha que a realidade de hoje
é de movimentos. Se você ficar só no movimento dá
na Primavera Árabe. Pegue a Tunísia. A Tunísia avançou bastante, mas o Egito menos. Porque você tem
um problema: não se tem como mudar, de repente, a
cultura. Você tem que aceitar a diferenciação cultural.
Valores universais
Não dá pra pensar que não existem alguns valores
universais. Esse é o limite: não à tortura, igualdade com
a mulher, etc. Agora, fora daí, o resto vai ser diferente.
Usar o véu, qual valor que há aí? Os franceses, por
causa do seu republicanismo, não permitem. Acho que
isso é um exagero. Como os americanos que querem
impor a democracia representativa. Também acho um
exagero. Houve uma certa ilusão sobre a possibilidade
de um mundo homogêneo. Até por causa da globalização. Veja por exemplo o Japão. Era segunda maior
economia do mundo. A terceira hoje. Ele não deixou
de ser japonês. A cultura não mudou, mentalmente.
Então, você tem que ter uma compreensão, utópica
que seja, de que vamos limitar o máximo daquilo que
você diz: isso é inaceitável, e vamos fazer armistícios
vários sobre o que é aceitável pelo mundo afora. É o
caso da cultura brasileira que sempre foi um tema para
os sociólogos, e eu acho que isso tem de se valorizar
porque aqui sempre houve uma certa cultura de valorização do outro. Por isso que acho que o negócio do
racismo é perigoso, porque é contra a aceitação do
outro. Aqui é mais fácil a aceitação sobre o outro. Aqui
passam leis como casamento gay. Não tem movimento
da sociedade contra. Tem gente contra. Mas você não
tem, como lá na França, gente até hoje lá lutando. São
mais resistentes à variabilidade.
E os evangélicos?
De onde é que vem isso? São seitas. Facções
cuja origem é anglo-saxã, que foram assimiladas e
estão crescendo muito aqui. Não é católico. É mais
intolerante. A própria busca da identidade racial tal
como ela se desenvolveu em certos setores vem dos
Estados Unidos. Tem a Fundação Ford com muitos
programas por aqui. Baseados na realidade deles
lá. Então, isso é um problema. Eu acho que a gente
deve abrir o jogo: olha, cuidado. A mesma coisa com
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os protestantes. Tenham o Deus que vocês queiram,
mas não me venham transformar isso aí numa forma
de conduta generalizável. Porque isso não diz respeito
mais à religião, diz respeito a comportamentos.
Fundamentalismo
Se essa representatividade fosse majoritária, seria
um problema, mas não é. Ainda é muito pequena. O
que não quer dizer que dar-se à luta pela democracia
porque eles por instinto não são democráticos. E toca no
fundamentalismo. O dilema todo é que são as religiões
monoteístas. Eles só têm o Deus e aquele é o verdadeiro e o resto é falso. E eu tenho que converter você.
Religião e parlamento
Ah... aí, complica muito. É um rolo grande. Se o
PT tivesse um pensamento democrático mais profundo
estaria pensando nisso. Qual é o limite da democracia?
Não tem que confrontar com eles – vocês preguem à
vontade; aqui não, são instituições, democráticas. Se
você apoia o meu governo eu não te dou a minha alma,
a minha alma é democrática. Não dá para dividir entre
bons e maus e somar. Isso é tomismo, não é dialética.
PT: social democrata?
O PT quando nasceu foi como um partido libertário, muito anti-institucional. O Lula dizia que a verdadeira
anistia do trabalhador era acabar com a CLT. Porque
ele achava que a CLT era fascista, corporativista. Eles
tinham estas atitudes. Alguns setores foram evoluindo.
Marxizaram o PT. Não de luta armada, que ele nunca
foi. Enfim, uma visão mais de luta de classes. Eles não
aceitavam a ‘democracia burguesa’. Pouco a pouco,
o que foi predominando no PT? Foi o sindicalismo.
Houve o arrefecimento dos ardores revolucionários, a
exemplo de Zé Dirceu e do Palocci. O que prevaleceu
foi o sindicalismo. O PT passou a ser um partido muito
mais social-democrata sem reconhecer. Ou seja, um
partido que quer fazer reformas dentro dos quadros
de uma economia que é capitalista. Deixou de propor
o socialismo. Tudo bem não propor o socialismo, mas,
então, que diga. Porque até hoje eles não aceitam dizer
que são social-democratas. Até hoje eles não dizem
que aceitam as economias de mercado. Eles continuam com uma subjetividade socialista, mas com uma
praticidade que aí vale tudo.
PSDB com outro nome
Minha proposta era que fosse democrata popular.
Fomos voto vencido, eu e o Montoro. A social-democracia foi outra coisa. Foram os trabalhadores organizados. Os sindicatos. Eles queriam o quê? Queriam obter
aquilo que a sociedade já tinha obtido. É outra questão
a nossa. A classe trabalhadora como tal, como força,
minguou. Então, o que é que fez? Virou um partido de
assalariados. Que era o que eu pregava. Quando eles
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diziam: vamos fazer um partido de trabalhadores. Eu
dizia não. Tem que ser mais amplo do que isso.
Discurso do PSDB
Do que é que o Brasil precisa nesse momento?
Acho que precisa de um novo aggiornamento. O que
foi que o PSDB fez? O PSDB ajustou a economia brasileira à globalização. Tem nada de neoliberal. Isso é
bobagem pura. Eu nem sabia o que era neoliberal
naquela época. Consenso de Washington? Eu nem
entendia o que era isso. O que o PSDB pode fazer de
novo é dizer: olha aqui, minha gente, temos que dar um
novo salto, porque a economia está se reestruturando
de novo, com novos motores e nós estamos afastados
deles. Temos uma visão estratégica, diferente da atual.
E a coisa agora é em rede, não é Sul/Sul. Melhorou a
quantidade, mas não melhorou a qualidade. As classes
emergentes não vão querer só quantidade, vão querer
qualidade. Melhor educação, melhor atendimento de
saúde. Melhor tudo. E isso requer gestão.
Me vesti de vaqueiro
Aí você vai ter que ter gente, política não se faz
só com ideias, e isso tem que se encarnar em pessoas. Pessoas que são capazes de traduzir isso em
coisas que a população sinta. Porque eu acredito na
candidatura do Aécio? Porque ele sozinho já simboliza
isso. Ele é novo, contemporâneo, não é formal e já fala
essa linguagem da atualidade. Eu acho que na política você fala também por símbolos. Política é símbolo.
Outra coisa que eu fiz lá no Nordeste botei uma roupa
de vaqueiro e montei a cavalo. Todo mundo gozou. Mas
você tem que expressar simbolicamente. Eu acho que
o problema nosso é que você tem que expressar essa
contemporaneidade hoje.
Postura incisiva
Eu vou lhe falar de uma coisa que eu não posso
subscrever porque é grave. Na reunião do PSDB, o
governador de Goiás chamou o Lula de canalha. Foi
fortíssimo. Eu não quero que se diga isso, eu não quero
que se faça isso. Mas alguma coisa tem que ser feita.
Porque se não você não marca. O Lula quando quer
marcar, ele marca. Por isso que ele marca o amigo e o
inimigo. Não tem jeito. Você tem que definir o inimigo.
Assumir legado
Isso mudou já. O PSDB já está assumindo. (Como
será colocado para a população?) Isso não é para a
população. Isso é mais uma briga entre políticos e jornalistas que ficam o tempo todo: olha não está assumindo. (Trabalho na campanha de Aécio?) Não. (Participação em horário político?). Se me chamarem, sim.
(Comício?) Eu fui a comício do Serra. Mais no final. Mas
acho que isso não seja o mais importante. Quem tem
que ganhar a campanha não sou eu, é o candidato. O
caso do Lula foi diferente porque ele estava no gover-
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no, a Dilma era desconhecida, e o Lula não tem limite
para usar a máquina pública para fazer campanha, nós
não fazemos isso. Eu vou fazer o que for demandado
para eu fazer na campanha, como eu fiz com o Serra
também que não demandou; o Aécio demanda mais,
então, eu vou atender à demanda dele. Mas sempre
com um certo cuidado. A gente tem que entender qual
é o momento da vida. Eu já tenho 82 anos.
Palanques
É importante, mas não é decisivo. Se fosse decisivo Lula não seria presidente na primeira vez. Eu
acho que se os candidatos conseguirem uma mensagem que caía fundo, vai ter quem os apoie. É claro
que Aécio tem predisposições favoráveis porque tem
Minas. Bem ou mal, nós temos 7 governos estaduais. Isso também ajuda. E você vê o fato de Eduardo
(Campos), de Pernambuco, ser candidato é importante. (Ele falou pro senhor que seria candidato?) Falou.
( ) Acredito. O que ele tem a perder? Se ele quiser
ser gente... Eduardo pode pensar em 14, como pode
pensar em 18. O que Serra constrói em 14 não serve
para nada. Quando você pensa em termos históricos,
não é só a primeira eleição. Por isso que eu acho que
a candidatura do Aécio é boa pro PSDB e não faria
sentido o Serra agora. Porque o Serra não tem 18. O
que ele construir em 14 não serve pra nada. O Aécio,
ainda que perca, ele constrói para 18. Com o Eduardo
é a mesma coisa. (Sob esta perspectiva, a candidatura
de Eduardo Campos é factível?) Acredito sim. Não sei
qual será a postura, o discurso dele.
Aécio e oposição
A conjuntura favorece mais a uma candidatura
do Aécio do que a dele. Porque ele tem Minas, é mais
conhecido. E pode falar mais facilmente como oposição.
(Prejudica o fato dele não ter tido uma postura mais
incisiva na oposição?) Prejudicar não prejudica, mas
teria ter sido positiva, mas não foi, mas prejudicar não
prejudica, o povo não está nem aí, o povo vai saber
da eleição, na eleição. (A economia tem peso?). Tem
peso sim. Por que hoje o Eduardo se lança? Porque
ele percebe que a economia já não é igual. O governo
não é igual. A Dilma, ou melhor, o governo da Dilma,
tem uma qualidade de desempenho abaixo da do governo do Lula.
Nova geração política
Tem muito prefeito novo. Veja lá o de Recife, Geraldo (Júlio, do PSB). (O que diferencia essa geração
da sua?). Essa geração vem de uma experiência que
não é a nossa, que confrontou o regime autoritário.
(Beneficia?). Não sei se beneficia. Tem que olhar para
outros temas. E isso é mais ou menos inevitável. Chega um momento em que você tem uma substituição de
gerações. Nós estamos num momento de substituição.
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Eu sou de outra ainda. Eu sou sobrevivente. Os meus
estão lá embaixo. Ou lá em cima. Quem é que da minha
geração que está ativo na política? Da minha geração?
Não tem ninguém. Com 80 anos? (Sarney). É, o Sarney. Também chegou o momento dele. (Astier Basílio)
1998
Aprovação da emenda da releeição. Fernando
Henrique concorre a um segundo mandato e novamente derrota o petista Lula, com vitória no primeiro turno.
2011
Ao completar 80 anos, ex-presidente é cercado
de homenagens, PSDB recupera o legado de seu governo. FHC lança o livro A Soma e o Resto, fazendo
balanço da vida
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cícero Lucena, eu acato o seu encaminhamento e, ao mesmo tempo, aproveitando o ensejo,
tenho certeza que em nome do Senado da República,
desejar feliz aniversário ao Senador e ex-Presidente
da república Fernando Henrique Cardoso, celebrado
no dia de ontem.
Então, peço que remeta a S. Exª os nossos votos
de feliz aniversário, em nome do Senado da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª já está inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço licença ao Senador Ruben Figueiró para anunciar
a visita ao Senado dos Vereadores de Piraju Carlos
Alberto Camargo Lima, do PT, José Carlos Brandini,
Luciano Lopes Louzada, João Fernando José, Presidente da Câmara, e Sérgio Antonio Sanches.
Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sejam bem-vindos!
Fica registrada, nos Anais da Casa, a visita dos
senhores.
Passamos a palavra de imediato ao Senador Ruben Figueiró, pelo tempo de 10 minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da
TV Senado, quero registrar, com muito prazer, também
a presença no plenário do Senador Tomás Correia,
por quem tenho admiração pelas intervenções que
fez quando aqui exerceu o mandato, sobretudo, na
Presidência eventual desta Casa, sempre atencioso...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E presidiu muitas e muitas vezes.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... sempre tolerante com os oradores na questão do
tempo, o que mostra o seu senso democrático. Eu também gostaria de saudar os Srs. Edis aqui presentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muitos
anos, li um pensamento de um sociólogo americano que mantenho gravado na minha memória. Frank
Crane afirmava: “Não se envelhece com o passar dos
anos e sim com o abandono dos ideais”. Nesta fase
de minha vida, mantenho aqueles ideais que, na juventude, traziam-me entusiasmo e fibra para lutar pelo
que entendia como certo no meu direito de cidadania.
Confesso a V. Exªs que, nada obstante as travessias caudalosas que tive ao longo destes quase 82 anos
de existência, mantenho-me fiel ao que entendi como
fé naqueles anos venturosos da academia universitária.
Agora, ao observar, à distância, a movimentação
dos mais jovens do meu País, volto no tempo para puxar da memória momentos marcantes de minha participação em movimentos que, guardados o tempo e
as proporções, não são muito diferentes dos que motivam a rebeldia em jovens ante o que ocorre com as
decisões de governo, não importa qual a sua esfera.
Hoje, a razão são vinte centavos. Naquela época,
1957, 30 de maio, lembrando a célebre noite do massacre também da juventude revoltada da Espanha, o
famoso dia de São Bartolomeu, jovens universitários
da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, a famosa
faculdade do Catete, se ergueram num brado que se
tornou nacional, como esse que hoje acontece, porque o governo do então Distrito Federal determinou
o aumento em vinte centavos – vejam a coincidência
– do preço das passagens de bonde, o mais tradicional meio de transporte da população carioca à época.
A polícia especial, Sr. Presidente, a dos quepes
vermelhos, grupo extremamente repressor dos movimentos populares, ainda vigente, por incrível que pareça, no governo democrático de Juscelino Kubitscheck,
e fruto do Estado Novo ditatorial de Getúlio Vargas, agia
com rigor e violência, com os instrumentos típicos de
um governo discricionário.
Eu, como tantos outros jovens, levei dela muitas
cacetadas, cujos sinais ainda nesta idade tenho marcas. Daí porque compreendo como justas as manifestações de rebeldia dos jovens de hoje e espero que os
governos tenham, como teve JK naqueles episódios, a
compreensão e o respeito à legitimidade dos reclamos
democráticos da juventude quando estabeleceu o direito
de se reunir e manifestar, respeitada a ordem pública.
O grito dos universitários, Srs. Senadores, não é
aquele que vem seguido pela ação criminosa de baderneiros e vândalos que tudo quebram com prejuízos
aos bens públicos e privados.
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Aos jovens idealistas, o respeito a suas ideias.
Aos vândalos, a ação da polícia, inapelável.
É inadmissível que um grupo mínimo de arruaceiros, se comparados à grande massa que se manifesta
pacificamente e de forma ordeira, continue a saquear
e depredar os prédios públicos e privados, trazendo
danos não só financeiros, mas ao patrimônio histórico, como no caso da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro e de tantos outros.
Sr. Presidente Paulo Paim, lembro-me também
da frase que o saudoso Ulysses Guimarães costumava
dizer. Abro aspas: “Os políticos precisam escutar a voz
rouca das ruas”. Fecho aspas. A voz das ruas já não
é mais rouca, é altissonante! E parece que o Governo
e os partidos políticos não a estão ouvindo.
Alguém me indagou: o que está acontecendo
com os partidos? Somente aqueles de posição extremamente radical estão presentes nos movimentos dos
jovens, e, assim mesmo, de uma forma muito discreta.
A minha resposta àquele interlocutor foi a de que os
jovens se sentem abandonados pelos partidos e a raiz
desse distanciamento vem de longe, desde quando
se extinguiram aquelas legendas tradicionais pelo Ato
Institucional n° 2 do governo militar.
Até então, a mocidade, sobretudo universitária,
estava integrada, pelas suas opções doutrinárias, a
algum partido político cujas ações tinham acentuado
reflexo nas entidades representativas do estudantado,
como a UNE, em nível nacional, as UEEs, nos Estados, e as Umes, nas cidades.
A UNE, como entidade representativa e autêntica, teve uma curta sobrevida, com o último grito
democrático no Congresso de Ibiúna, em São Paulo, em outubro de 1968. Hoje, embora reorganizada,
com amplo apoio oficial de recursos, parece refletir o
que se condenava no passado: a “pelegada”, graças
às benesses governamentais, razão por que nem tem
sido lembrada nesses atuais movimentos da juventude
que se estouram por todo o País.
Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, Srªs
e Srs. Senadores, é que os partidos não têm conseguindo valer-se deste imenso potencial de mobilização
que é a Internet por meio das mídias sociais.
Concedo, com muita honra, a palavra ao ilustre
Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Francisco Dornelles vai falar em
seguida a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exª deixou o microfone levantado, mas considero
um aparte valioso de V. Exª.
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O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Aproveito para cumprimentar V. Exª pelo brilhante
pronunciamento.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado.
Continuo, Sr. Presidente.
A revolta que levou milhares de brasileiros às ruas
não é liderada por nenhuma grande personalidade.
Não foi necessária a organização de nenhum partido,
sindicato ou entidade. No entanto, esse inconformismo
difuso pode ser mais bem organizado.
É o momento de buscar as novas cabeças: os
futuros comandantes da Nação. As legendas estão
envelhecendo. Há muitos anos não desponta, no País,
uma verdadeira liderança estudantil.
Agora, creio que o eminente Senador Pedro Taques, que eu desejo seja o futuro governador do meu
Estado querido de Mato Grosso, me honrará com o
seu aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Ruben Figueiró. V. Exª honra o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu concordo com parte
do discurso de V. Exª, uma vez que o senhor é um homem cordial, um homem educado. Eu vejo que o sistema partidário no Brasil não está envelhecendo. Ele
está podre! Podre! A prova é isso que nós estamos
vivendo aqui. Parece que nós estamos no Palácio de
Versalhes. Enquanto o cidadão, aí fora, está protestando, nós, aqui, estamos deitados em berço esplêndido.
Lá fora, o cidadão está-se manifestando. Nós, da classe política, precisamos nos antenar nisso. O sistema
político no Brasil, hoje, é uma farsa: partidos políticos
sem ideologia, o Legislativo...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) –... se
apequenando todos os dias, mais ou menos em obediência ao presidencialismo imperial, e a Presidência
da República, com todo respeito à Presidente Dilma,
vai a São Paulo para falar com o oráculo. Parece O
Quarto K, do Mario Puzo. Ela vai falar com o oráculo
para resolver a situação.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
Realmente, as minhas palavras não têm o vigor
das de V. Exª, até porque V. Exª é mais jovem. É isso
que nós esperamos aqui.
A minha fase já está passando,...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – Não está!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
,mas a sua é a voz dos jovens que estão se rebelando
nas ruas, numa justa manifestação.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Discordo de V. Exª. V. Exª é mais jovem do que eu. Não
é idade que é jovialidade, mas o espírito público que
V. Exª detém.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Senador Pedro Taques, no início de meu discurso,
V. Exª deve ter ouvido que não se envelhece com o
passar dos anos, mas, sim, pelo abandono dos ideais.
Eu me considero, pelo menos em ideias,...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...tão jovem quando V. Exª.
Sr. Presidente, já estou concluindo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, boa parte dos
políticos iniciou sua carreira, por assim dizer, no movimento estudantil.
A indignação nata é inerente da juventude, que
quer mudar o mundo, que tem a esperança no futuro
e em dias melhores.
Por isso, já passou da hora de os partidos,
com pê maiúsculo, chamarem os jovens para que,
efetivamente, participem do processo político. Está
na hora de resgatarem a credibilidade da classe
política, tão necessária ao sistema representativo
e democrático.
Chamou-me a atenção a falta de lideranças que
despontem como reais interlocutores dos manifestantes. Parece-me que alguns dos jovens que têm se
manifestado pela imprensa não perceberam a dimensão da grandiosidade deste movimento que se tornou
nacional, organizado pelo Facebook.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Na capital do meu Estado, Campo Grande, a
juventude fará coro às manifestações. Mais de 25 mil
pessoas já confirmaram presença, pela mídia social,
no ato desta quinta-feira. Prometem três dias de protestos. Agora, não só as capitais, mas as cidades de
médio porte também participam do movimento. Pergunto: até quando ocorrerão tais manifestações Brasil
afora? Impossível prever. Provavelmente, acabarão
como começaram.
Infelizmente, Sr. Presidente, acho que não estão
seguindo a recomendação do Dr. Ulysses Guimarães.
Será que os governantes estão ouvindo a voz rouca –
eu diria altissonante – das ruas?
A Presidente Dilma Rousseff disse, ontem, que
está atenta à voz das ruas e dividiu o ônus da insatisfação popular com os governos estaduais, os Legislativos e o Judiciário.
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Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fato, há
uma queda...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...de credibilidade popular em relação às instituições
da República e aos partidos políticos. Mas é preciso
a Presidência admitir que por trás dos protestos estão a inflação e a carestia, consequências da política
econômica do Governo Federal.
Para tentar apaziguar os ânimos, o Planalto sugeriu a desoneração de impostos no setor de transporte
público de passageiros. Porém, medidas imediatistas
e de sufoco são o mesmo que tapar o sol com a peneira, porque, afinal, o débito, de uma forma ou de outra,
vai acabar no bolso do povo, eis que o Governo, como
sempre faz, vai procurar meios para tapar o buraco das
finanças públicas.
As medidas têm que ser de amplo espectro, especialmente no setor de transporte urbano, e é preciso,
primeiro, desobstruir o sistema para, assim, permitir
o barateamento dos custos. Disciplinar o trânsito, que
está caótico até nas pequenas cidades do País, projetar e concluir, em caráter de urgência...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...vias expressas e garantir a fiscalização rígida para
que os veículos particulares respeitem as normas de
tráfego em horário comercial, além, é claro, de garantir um transporte de passageiros eficiente, integrado,
limpo, de boa qualidade e a preços justos são apenas
alguns dos exemplos.
Estou concluindo, Sr. Presidente, muito grato pela
atenção que V. Exª está me dispensando.
Especifico esta questão que é um dos motes mais
prementes dos protestos que têm tomado as ruas do
País nos últimos dias. Mas o clamor pelo passe livre é
um dos pontos imersos nesta imensa e difusa pauta de
reivindicações, que manifesta o repúdio à corrupção e
ao uso indevido do dinheiro público.
Ainda ontem, ressaltavam, com a ênfase democrática que possuem as duas maiores figuras e expressões do meu Partido, o PSDB: o seu Presidente
de Honra, Fernando Henrique Cardoso, e o Presidente nacional, Senador Aécio Neves, que as manifestações que eclodem por todo o País têm a legitimidade
da mais autêntica explosão de sentimentos, expressa
num espetáculo democrático nas ruas e nas praças.
Reforçam que é preciso mudar; que os que têm
o mando do poder político se despertem e tenham a
consciência de que algo não vai bem.
Sr. Presidente Paulo Paim, no passado, dizia-se
que, antes de tomar uma decisão, dever-se-ia ouvir os
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mais velhos. Hoje, pela explosão das ruas, devemos
ter a consciência de que é importante ouvir o brado
da juventude.
Srs. Senadores, é o que penso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró.
De imediato, como Líder, Senador Francisco Dornelles, Líder do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sempre fui um crítico muito veemente do funcionamento do Conselho
Administrativo de Defesa da Concorrência. Entretanto,
minha posição modificou-se plenamente após a edição da nova Lei de Defesa da Concorrência, em 2011.
O desempenho do Cade, Sr. Presidente, sob os
auspícios da nova lei, foi reconhecido internacionalmente pela revista britânica Global Competition Review. Em sua mais recente edição, essa publicação
anunciou que o Cade recebeu quatro estrelas, entrando
para a categoria das agências “muito boas” e se aproximando de suas congêneres dos Estados Unidos, da
União Europeia, da França, da Alemanha, do Reino
Unido e do Japão.
Ao classificar o Cade com quatro estrelas, a revista destacou, entre outros pontos, em primeiro lugar, o
sucesso na transição para a Lei nº 12.529, a instituição
do regime de análise prévia de atos de concentração
e a celeridade do órgão ao decidir casos simples em
um prazo médio de 19 dias, um dos mais rápidos do
mundo, implementação de critérios mais rígidos para
notificação de fusões e aquisições, implementação de
melhorias na política de combate a cartéis, aumento
do orçamento da autarquia.
Sr. Presidente, eu repito que fui um crítico da atuação do Cade no passado, e, por esse motivo, quero
cumprimentar o órgão, na pessoa de seu Presidente,
Vinícius Carvalho, e na de seus diretores, pelo atual
desempenho dessa autarquia, estando certo de que
o Congresso Nacional estará sempre à disposição do
Cade para considerar quaisquer outras iniciativas de
aperfeiçoamento de seu marco legal julgadas necessárias para o contínuo fortalecimento da concorrência.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Eu solicitaria a V. Exª a publicação do meu pronunciamento 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, o CADÊ foi constituído como
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autarquia em 1994 pela Lei 8.884. O funcionamento
do órgão sob essa lei mostrou a necessidade de aperfeiçoamentos de seu marco legal, visando a dar-lhe
mais produtividade.
Para exemplificar, essa lei estabelecia que seriam
submetidas ao CADÊ as operações cujos atos de concentração econômica envolvessem grupos em que um
tivesse faturamento bruto de pelo menos 400 milhões
e outro faturamento de 30 milhões de reais. Como os
referidos valores nunca tinham sido corrigidos, o CADÊ
destinava parte substancial de seus esforços para examinar casos de concentração pouco relevantes. Esses
valores foram corrigidos em decorrência da nova Lei
Brasileira de Defesa da Concorrência, de 2011, e de
sua regulamentação, para 750 milhões e 75 milhões
de reais, respectivamente.
A adoção de critérios mais rígidos para a notificação obrigatória de operações ao CADÊ permitiu o
registro de notificações de 262 atos de concentração.
Em 2011, o volume de notificações foi mais do que o
dobro: 684 operações. Além das alterações na realidade econômica do país, a diminuição decorre do novo
critério de notificação.
A maior celeridade do CADÊ na análise de atos
de concentração decorre também das seguintes mudanças trazidas pela nova lei.
Em primeiro lugar, em razão da unificação de
competências de instrução e julgamento dos processos em um único órgão – antes as atribuições eram
compartilhadas entre a autarquia, a extinta Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda.
Em segundo lugar, a criação da Superintendência-Geral, prevista na nova lei, somada à decisão gerencial
do CADÊ de criar uma coordenação de triagem e outras especializadas por setor, conferiu maior agilidade
na análise dos processos. De acordo com dados do
CADÊ, das 250 operações julgadas sob a nova lei, 95%
foram decididas pela Superintendência-Geral. Desse
modo, o Tribunal do CADÊ pode se dedicar apenas aos
casos mais relevantes concorrencialmente e também
aos processes referentes a condutas anticompetitivas.
Desde a vigência da Lei 12.529/11, o órgão julgou 23
processos administrativos referentes a infrações à ordem econômica, condenando 11 deles, números recordes em comparação com outros anos.
O desempenho do CADÊ sob os auspícios da
nova lei foi reconhecido internacionalmente pela revista britânica Global Competition Review. Em sua mais
recente edição, essa renomada publicação anunciou
que o CADÊ recebeu quatro estrelas, entrando para a
categoria das agências “muito boas” e se aproximando
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de suas congêneres dos Estados Unidos, União Européia, França, Alemanha, Reino Unido e Japão.
Ao classificar o Cadê com quatro estrelas, a revista destacou, entre outros pontos: (i) o sucesso na
transição para a Lei 12.529/11; (ii) a instituição do regime de análise prévia de atos de concentração e a
celeridade do órgão ao decidir casos simples em um
prazo médio de 19 dias – um dos mais rápidos do mundo; (iii) implementação de critérios mais rígidos para
notificação de fusões e aquisições, conferindo mais
agilidade à atuação da autarquia; (iv) implementação
de melhorias na política de combate a cartéis e no
Programa de Leniência; e (v) o aumento do orçamento da autarquia, apontado como fator relevante para
o seu crescimento.
Sr. Presidente, eu que fui um crítico da atuação
do CADÊ no passado, quero cumprimentar o órgão, na
pessoa de seu presidente Vinícius Carvalho, e na de
seus diretores, pelo atual desempenho dessa autarquia,
estando certo de que o Congresso Nacional estará à
disposição do CADÊ para considerar quaisquer outras
iniciativas de aperfeiçoamento de seu marco legal julgadas necessárias para seu contínuo fortalecimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Francisco Dornelles, que agilizou sua fala.
Naturalmente, V. Exª será atendido na forma do
Regimento. E pode continuar com seu pronunciamento.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado.
Não, eu gostaria que fosse publicado na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Será assegurada, na forma do Regimento, a
publicação, na íntegra, do seu pronunciamento.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Na ordem dos inscritos... Falou um líder, agora
fala o Senador Pedro Taques, que permutou com o
Senador Inácio Arruda.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Presidente, peço minha inscrição para falar em nome do
PDT, pela Liderança do PDT.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, amigos das redes
sociais, que também estão nas ruas, hoje não só nas
redes sociais, estamos em época de competição de
futebol. Este Plenário é a prova disso. Nosso povo tem
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paixão por esse esporte, uma paixão coletiva. Sofre
nas derrotas, mas se une, integra-se na alegria compartilhada das conquistas.
O futebol, Senador Cristovam, une pessoas, dá
um sentido comum à sua emoção e às suas atitudes.
Mas, nos últimos dias, o que uniu milhares de pessoas, que foram às ruas em Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Pará, no Brasil inteiro? Foram
os R$0,20 da passagem? Com certeza, não.
Precisamos reconhecer a nossa surpresa. Ninguém, nesta Casa, ninguém, dentro da classe política,
pode chegar aqui e dizer que sabe o que o povo está
querendo dizer quando se une e vai às ruas. Temos
de reconhecer que ainda precisamos ouvir muito mais
o que vem das ruas ou o que vem dessas pessoas,
desses jovens. Precisamos pensar muito sobre o que
eles querem comunicar.
Mas uma coisa é certa, Senador Eduardo Braga,
a bronca é com a classe política, a bronca é com o que
se faz com o poder que o povo confere nas urnas, ao
menos pelo que penso.
Até ontem, o cidadão brasileiro aceitava o baixíssimo grau de legitimidade participativa nos atos do
Poder Público e as consequências disso sobre a sua
própria vida. Mas, agora, o que presenciamos foi uma
implosão dessa falta de legitimidade. O povo quer mais!
Por dezenas de motivos, o cidadão foi e continua nas ruas para reclamar diretamente a sua soberania – ele é o titular do poder –, a titularidade do seu
poder legítimo. Exige educação de qualidade e saúde
pública. É contra o aumento das tarifas do transporte
público; é contra o que é desumano, que é esse mesmo transporte público nas nossas cidades; é contra
a corrupção; é contra os gastos exagerados com as
obras da Copa do Mundo; é contra a PEC nº 37, que
traz impunidade aos corruptos.
Senador Cristovam, eu me recordo de que, desde o ano passado, nós, desta tribuna, falamos várias
vezes sobre corrupção e de que V. Exª fala sobre a
necessidade de educação. Muitos Senadores diziam
o seguinte: esse discurso é udenista, esse discurso é
lacerdista, esse discurso é moralista. Quero ver Senadores subirem à tribuna e dizerem isso diante do que
está ocorrendo nas ruas. Ou as ruas mudaram, ou os
políticos devem mudar.
O que vemos, Senador Cyro, é a multidão dos
direitos invisíveis tentando ganhar visibilidade, tentando se fazer vista. É o cidadão cansado do mundo das
desigualdades, do mundo das perseguições sociais,
do atraso, do ódio e do preconceito. É o cidadão cansado do mundo onde a dignidade da pessoa humana
é ofendida todos os dias.
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Srs. Senadores, precisamos ler a história de acordo com o seu momento histórico. O que essa multidão
ensina é que não existe uma única razão para mais de
um milhão de pessoas já terem ido às ruas protestar.
Alguns dizem 250 mil; outros, 500 mil. Não há de se
falar em falta de causa. A causa é a indignação! Dizia
um dos cartazes: “Tem tanta coisa errada que não cabe
em um único cartaz!”.
Hoje, cada cidadão é um partido político. Os
partidos políticos não mais representam entidades intermediárias entre o cidadão, o Estado e aquele que
exerce o poder. Os partidos políticos estão desprovidos
dessa legitimidade em razão do que ocorreu. Todos os
partidos políticos não passam, com todo o respeito a
eles, de instrumentos fisiológicos e clientelistas. E nós,
políticos, precisamos nos aperceber disso. O cidadão,
Senador Eduardo, não precisa mais de intermediários
para manifestar sua indignação. É a chamada solidão
na multidão.
O povo exige equipamentos públicos de qualidade, serviços públicos decentes – não quer esmola,
não quer assistencialismo –, os valores universais do
bom uso do dinheiro público!
O cidadão se exaltou e, em casos extremos,
extrapolou o direito alheio, ao se cansar de ver o seu
próprio direito desprezado e violado.
Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Eduardo Braga, digno representante do Estado do Amazonas.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Pedro Taques, V. Exa vem à tribuna tratar de
um tema absolutamente pertinente que toda a Nação
brasileira, todo o povo brasileiro, todos nós, representantes do povo, estamos acompanhando e estamos,
com muita humildade, querendo aprender e entender.
Ilustre companheiro, Senador por quem tenho o maior
respeito e admiração – V. Exa sabe disso –, eu quero
dizer a V. Exª que, nos meus 32 anos de vida pública,
acompanhei em movimentos estudantis a questão da
anistia no País, o movimento das Diretas Já. Portanto, participei de inúmeros movimentos sociais e políticos no Brasil. Agora, estamos diante de algo novo,
de algo diferente. No entanto, este novo momento de
expressão da manifestação popular, da organização
dos movimentos populares, não pode significar, a meu
juízo, o entendimento de que a democracia – que, ao
meu juízo, é a melhor forma de governo e a melhor
forma de representação – é que é o problema. Veja,
Senador Pedro Taques: questionar as questões partidárias e político-partidárias no Brasil é absolutamente
natural em um processo de aprimoramento democrático. O Brasil, talvez, seja uma das democracias mais
plurais nesse sentido. Nós temos partidos políticos de
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todo gosto, de toda ordem e de toda natureza. Temos
partidos políticos que são criados, inclusive, às vésperas de eleições, por razões eleitorais que não são
ideológicas, muitas vezes, e com apoio tanto do Senado quanto da Câmara e até mesmo...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Do
Judiciário.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
...do Judiciário. Portanto, qual é a minha preocupação
neste momento? É a banalização e a desqualificação
absoluta dos fundamentos, da base da democracia.
O Estado democrático de direito é que nos possibilita
assistir ao que estamos assistindo, neste momento,
no Brasil. Ditadura alguma, seja de direita, seja de esquerda, admite uma movimentação como essa a que
aqui estamos assistindo. Mesmo países que são potências ou que se colocam como países de liberdade
absoluta, muitas vezes, não praticam essas liberdades
no nível em que estão. Quero dizer a V. Exª que temos
de ter a autocrítica e a consciência do momento que
vivemos. No entanto, não podemos entender que há
ilegitimidade na representação, porque, se partirmos
desse posto ou desse entendimento, criaremos uma
crise institucional na democracia e no nosso modelo
democrático muito grave. A manifestação a que estamos
assistindo na rua, Senador Pedro Taques – permita-me
esta contribuição –, advém...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...de
dois movimentos importantes que aconteceram, na
última década, neste País: mobilidade econômica e
mobilidade social. A mobilidade econômica que aconteceu neste País tem gerado uma mobilidade social
que mostra que nós estamos em um País em transformação, que demanda mais políticas sociais, mais
educação, mais saúde, uma política de mobilidade urbana que represente uma nação que quer e precisa ser
moderna para ser competitiva, um transporte urbano
que garanta a mobilidade da nossa população de forma
digna, honrada, justa. Mas isso tudo não pode servir
de pretexto para dizer que nada do que está posto é
correto ou tem valor ou tem representatividade. Apenas
quero reconhecer a pertinência, a preocupação que
todos nós temos de ter, a humildade que todos temos
de ter para ouvir, interpretar e responder as demandas
da população, mas, ao mesmo tempo, para preservar
a democracia, para lutar pela democracia, porque não
conheço, Senador Pedro Taques, nenhum outro modelo
que possa representar melhor a vontade popular do
que a democracia. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
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Também entendo isso sobre democracia, Senador
Eduardo Braga. Agora, democracia não é só exercício
de direitos políticos. Democracia não pode ser confundida com eleição. Democracia é muito mais que eleição. Democracia é respeito à liberdade, à igualdade,
à dignidade da pessoa humana.
O sistema, a representatividade está viciada,
sim. Qual de nós Senadores tem a coragem para participar de debates como esse aí fora? Estou dizendo
dos debates ocorridos aí fora, a poucos metros deste
plenário. Qual de nós? Precisamos ter a humildade
de reconhecer – e V. Exª está correto nisso – que aqui
não estamos a entender o que está a ocorrer aí fora. A
prova disso é este Plenário hoje! Vamos fechar o Senado para assistir ao jogo da Seleção Brasileira hoje?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não será fechado! Posso adiantar que não será
fechado! O Plenário vai trabalhar normalmente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora
do microfone.) – Teremos votação nominal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Teremos votação nominal.
Muito bem, a prova disso somos nós políticos. Tenho orgulho de ser político. Não há nada melhor que a
democracia. Nada! Agora, a democracia não é só eleição. Se fosse assim, Hitler seria um grande democrata,
porque ele foi eleito em 1933, como todos sabemos.
Mas, Senador Eduardo, a luta pelos direitos não
pode ser resumida a uma guerra. Este é o problema
das lutas: elas não podem ser resumidas a um vencedor ou a um perdedor. Isso é manter os limites, manter
a guerra, e não podemos deslegitimar a manifestação
da vontade popular, muito menos impor limites pela
violência. Não podemos impor limites pela violência!
Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria também de aparteá-lo, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, refiro-me ao senhor para agradecer, mas eu
queria me referir ao Senador Eduardo. Estou totalmente
de acordo que lutamos demais pela democracia, que
é o melhor regime, para, agora, relaxarmos. Mas ela
está doente, Senador. Nossa democracia está muito
doente. Se não entendermos isso – o povo está, inclusive, gritando na rua –, essa coisa tão importante
deixará de ter legitimidade. E não há democracia que
sobreviva quando os políticos se divorciam da alma do
povo. Assim, ela não existe! O papel de um político ou
de um conjunto deles está casado com a alma do povo,
e, hoje, há um divórcio. Vou dar alguns exemplos das
nossas doenças – enquanto o senhor falava, anotei: o
custo das campanhas, a corrupção generalizada, as
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alianças esdrúxulas – o povo fica irritado, perplexo,
quando vê certas fotos nos jornais –, a compra de voto
para se eleger, a venda de votos depois de eleito, a
falta de diálogo, a cooptação dos movimentos sociais,
de sindicatos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Onde
está a UNE, a CUT?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Onde está a UNE? Eu me pergunto: o que é mais caro
para o Brasil? A UNE não estar nas ruas, com sua voz
da juventude, ou pagar à UNE para que ela não vá às
ruas? Há os partidos de mentirinha – o Ministro, na sua
posição, não devia tê-lo dito, mas é verdade. Nossa
democracia está doente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E
a primeira coisa para uma pessoa doente ficar boa é
ter a modéstia de saber que está doente, senão não
vai ao médico, considera-se um super-homem e não
vai ao médico.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Nós precisamos ir ao médico, não só todos os políticos, mas, sobretudo, o Governo do Brasil, o Poder
Executivo. A Presidenta não vê mais adiante, a Presidenta não ouve as pessoas. Eu pergunto ao próprio
Senador Eduardo, que é o Líder aqui: quantas vezes
a Presidenta da República parou para pedir a opinião
dele sobre os assuntos que estão acontecendo no
Brasil e no mundo? Quantas vezes pediu para ouvir a
opinião até mesmo dos seus Ministros, que dizem que
ela não os ouve? Quantas vezes ela pediu para ouvir
a opinião da oposição? É fundamental ouvir, não para
seguir ou não seguir! Mas é preciso ouvir, para saber o
que estão pensando na rua. Eu acho que a democracia, sem dúvida alguma, custou muito caro para nós a
conquistarmos. Não podemos abandoná-la, mas, para
salvá-la, precisamos reconhecer...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– ...que ela está doente! E eu agradeço ao Senador
Pedro Taques, porque é um dos que mostram, desde
que aqui chegou, a doença da democracia brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É
preciso ser menos cético em relação a essas manifestações, menos pessimistas, sem frases como: não
vai dar em nada. Esse sentimento apenas destrói, joga
ao esquecimento, massifica, descarta e produz lixo. É
necessário tornar isso discurso, colocar em palavras,
fazer com que essas questões sejam lembradas!
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Um único exemplo que ilustra bem a força do movimento diz respeito à PEC nº 37, apenas um exemplo,
um exemplo!
O cidadão está atento, sabe que a proposta pode
ser aprovada.
Vocês entendem que isso quebra qualquer argumento a respeito do chamado ativismo de sofá, que
nós todos debatemos aqui? Esse ativismo de sofá está
sendo mudado, está sendo mudado.
Muito bem! A Internet permite a autocomunicação
e está retirando a mediação dos meios de comunicação. As manifestações nascem na rede e ganham as
ruas. É um grande sinal de uma progressão participativa e emancipatória do povo, que avança em grau e
em qualidade e que surpreende nós todos. Estamos
surpreendidos.
Alguns dos amigos que nos assistem podem estar inquietos, pensando: mas e os problemas reais que
estão sendo denunciados na rua? O Senador Pedro
Taques e nós todos vamos fingir que eles não existem?
Eles existem, eles existem.
Vou enfrentar cada um deles nesta tribuna nos
meus próximos pronunciamentos. Aliás, já venho fazendo isso há muito, mas, hoje, na semana em que os
brasileiros tomaram em suas mãos a vida política – não
a classe política, mas a vida política, porque política
não é feita só aqui, dentro do Congresso Nacional; a
política é feita aí fora –, cada cidadão sabe a sua importância. Cada cidadão.
A única coisa digna que podemos todos nós fazer,
Senador Eduardo, é ouvir com humildade, com respeito, com atenção, com empenho. Ouvir de verdade
e ouvir com alegria, pois é ouvir aquilo que resulta da
liberdade em seu sentido mais amplo. Com este ouvido atento, vamos aprender muito, vamos corrigir muito,
sem soberba, sem veleidade de saber tudo. Nós não
estamos sabendo o que está acontecendo aí fora. Estar
aberto às mudanças é a nossa maior necessidade, pois
a mudança é a natureza da história da humanidade.
Mais uma vez, se V. Exa me permitir, o Senador
Eduardo Suplicy havia pedido antes, e aí eu passo a
palavra a V. Exa e já encerro, agradecendo a gentileza
do Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só quero dizer que estou sendo tolerante porque o tema, de fato, é um tema rico. O Brasil todo está
vivendo este momento. Não há como não permitir que
os Senadores façam os apartes.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, V. Exa tem se constituído numa pessoa de extraordinário valor, com a qual
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todos nós temos aprendido. Eu quero cumprimentá-lo
pela sua atitude. Em síntese, quando V. Exa diz: “Eu
quero ouvir. Eu quero ouvir o que está sendo dito por
essas pessoas, inclusive quero estar à disposição para
encontrá-los e falar olho no olho.” V. Exa, a certa altura, perguntou qual de nós teria coragem de estar em
meio à manifestação, dialogando com eles. Não é tão
fácil, uma vez que, às vezes, ocorreram atos não tão
recomendáveis ou até condenáveis, quando foi usada
a violência, a depredação, seja dos próprios bens públicos, ou de ônibus, ou até dos vidros do Congresso
Nacional. Na segunda-feira, à noite, quando aqui estávamos – os Senadores Paulo Paim, Inácio Arruda,
eu próprio, depois se juntou a nós o Senador Rodrigo
Rollemberg –, nossa primeira atitude foi a de ir próximo à Chapelaria para tentar um diálogo, mas inclusive
os responsáveis pela segurança do Senado nos disseram: “É preciso tomar cuidado, porque, em virtude
de reações às vezes não as mais civilizadas, quem
sabe qualquer ida de um dos Srs. Senadores para o
meio do povo possa gerar alguma ação inesperada,
que pode colocar até mesmo o Senado num sentido
de preocupação.” Contudo, tal como V. Exª, eu também
quero ouvi-los. Conversei com algumas das representantes que preferem se dizer não líderes e que muito
têm atuado no Movimento Passe Livre, e esperamos
poder compreender esse sentimento que acredito ser
positivo e que fará bem à Nação, à democracia brasileira. Meus cumprimentos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador.
Se alguém neste Senado, da classe política, tinha
a arrogância de dizer que entendia tudo o que o povo
queria foi desmentido. Foi desmoralizado. A humildade
– aprendemos agora – não é só uma virtude cristã, mas
também uma qualidade de sabedoria cívica e política.
Sejamos humildes ao reconhecer que os brasileiros
são muito mais do que o sistema político e governamental. Muito mais. Sejamos humildes para arregaçar
as mangas e ouvir, analisar, pesquisar, interpretar. Sejamos humildes para trazer soluções para esses brasileiros que nos fazem o grande favor de alertar para
o fato de que muita coisa não anda bem, ao contrário
do discurso, ao contrário do que é propalado, do que
é divulgado. Muita coisa não anda bem.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Eduardo Braga. Logo depois, ao Senador
Cássio Cunha Lima e também a S. Exª o Senador
Wellington.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Pedro Taques, eu volto ao debate com V. Exª,
porque, neste momento, eu acabo de abrir o computador que nos é disponibilizado e, diante de mim, há
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uma foto que diz assim: “Polícia e manifestantes entram
em conflito em frente ao Castelão. Carro é incendiado.” E a foto, Senador Pedro Taques, é de um policial
todo ensanguentado, agredido por alguém que fazia
uma manifestação. Por que acho que é importante relatarmos isso hoje aqui? Porque V. Exª tem toda razão
quando coloca que estamos diante da necessidade de
uma reforma política, porque o resumo desse cenário é
o de que nós estamos diante da necessidade de uma
reforma política. Reforma política que, se tentamos fazer em 2011, neste plenário, não conseguimos, porque
não havia um entendimento sobre a necessidade da
reforma política pela maioria dos seus membros desta
Casa. Agora, diante do recado das ruas, está claro que
é imperioso fazer uma reforma política. Agora, fazer
reforma política não significa acreditar que nós não
faremos uma democracia.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Ou
que faremos uma democracia sem as estruturas políticas necessárias e inerentes à democracia.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Precisamos dela.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Precisamos fazer. E a humildade que V. Exª acabou de
colocar é fundamental e central neste momento. Por
quê? Porque nós estamos assistindo a uma manifestação legítima, a uma manifestação popular, infiltrada,
lamentavelmente, por alguns poucos sem representatividade que tentam transformar a nossa democracia
num confronto entre Estado democrático de direito e
manifestação popular. E, Senador Pedro Taques, V.
Exª foi do Ministério Público. Está acostumado a lidar
com situações de organizações criminosas para poder
enfrentá-las, combatê-las. V. Exª tem visto cenas pela
televisão e pela Internet de pseudomanifestantes agindo
contra a liberdade individual, agindo contra direitos da
liberdade coletiva, agindo contra o patrimônio privado,
particular, contra o patrimônio público, num desrespeito claro àqueles que estão fazendo uma manifestação
legítima. Portanto, creio que nós precisamos fazer a
nossa reflexão, e não generalizar. Eu tenho muito receio quando começamos a querer generalizar. A corrupção é um câncer que precisa ser combatido, mas
quero dizer que me alinho àqueles que não têm medo
de combatê-la, que não têm medo de botar o dedo na
ferida e de ir buscar soluções modernas, tecnológicas
para a transparência, para o controle e para a busca
de uma sociedade cada vez mais equânime e cada
vez mais comprometida com a probidade. Tenho muito
receio de querermos criar um cenário que não seja o
verdadeiro. E quero aqui dizer a V. Exª, mais uma vez,
que é importante, sim, prestar muita atenção e ouvir
com muita clareza o que o povo está dizendo, mas tão
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importante quanto é entender que chegou a hora de
fazermos a reforma política, e chegou a hora de nós,
políticos, termos coragem de dizer: uma coisa é a manifestação legítima, correta, democrática; a outra é a
ação criminosa que está sendo feita em nome desse
movimento, sem a representação e sem a legitimidade
do movimento, para desrespeitar as garantias individuais e coletivas da democracia brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Sim. Quero expressar a V. Exª uma concordância e
uma discordância. A concordância respondendo com
Max Weber: “O Estado precisa se utilizar da violência
legítima”. Não podemos permitir baderna. Os direitos
fundamentais não são absolutos. A polícia tem que agir,
sim, para retirar aqueles radicais. Essa é a concordância. Agora, a discordância, Senador Braga, é que não
acredito que o cidadão possa ser teleguiado. Ele não
é bobó cheira-cheira, não é vaquinha de presépio. Já
passamos do tempo de antanho. Não é possível isso
hoje. O cidadão conhece os problemas do Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Cássio Cunha
Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, desde já
agradeço pela gentileza do aparte e cumprimento o
Presidente Paulo Paim pela compreensão da importância do debate. Mas, antes de dirigir-me a V. Exª, em
complemento à sua importante fala, eu gostaria de,
humildemente, pedir desculpas por uma expressão
e por um adjetivo equivocado de que me utilizei ontem, quando falava exatamente da votação do Fundo
de Participação dos Estados. Fiz referências aos episódios marcantes da história brasileira, que ocorrem
neste momento no Brasil, e, de maneira equivocada,
e novamente humildemente peço desculpas, eu disse, na emoção do improviso – e daí o erro –, que este
Plenário parecia um conjunto de autistas. Não quis ser
pejorativo com os autistas. De forma nenhuma. Pelo
contrário, tenho uma vida inteira de luta em defesa dos
portadores de necessidades especiais.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Tenho uma luta em defesa dos portadores de doenças
raras. Portanto, de forma muito humilde, a todos os
autistas, a seus familiares, minhas desculpas, porque
não foi intenção nenhuma minha fazer qualquer tipo
de comparação pejorativa. O que na verdade cometi
foi um erro, fruto da fala de improviso. Fica registrado
nos Anais desta Casa este meu pedido de desculpas,
sem que eu possa reafirmar aquilo que manifestei
ontem, Senador Pedro Taques, daquilo que nós precisamos compreender. Quando adentrava o plenário,
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ouvi V. Exª indagando ao Presidente se nós teríamos
sessão. Nós estamos em sessão, acredito que dentro
do horário normal. Entre 16h e 17h, teremos a Ordem
do Dia, e as pequenas mudanças começam a partir
de gestos como esse. O que há, no meu sentir, é uma
completa obstrução dos canais formais de comunicação da nossa democracia representativa com a sociedade. Os canais formais de comunicação do Parlamento com a sociedade estão obstruídos, prestes a
um enfarte – se é que já não enfartou; talvez nós não
estejamos percebendo o enfarte, mas há uma obstrução grave. A representação da chamada sociedade
civil organizada, essa também está com seus canais
obstruídos, porque nós estamos vendo manifestações
com milhares de pessoas, dezenas de milhares, sem a
participação dos partidos políticos, sem a participação
das centrais sindicais, sem a participação dos sindicatos, sem a participação da UNE. Ou seja, a nossa
democracia precisa de um check-up para desobstruir
esses canais que estão entupidos literalmente. O movimento que está ocorrendo, como bem definiu o meu
querido e prezado amigo Irapuan Sobral, é “a história
em estado bruto”. Em episódios outros, nós sabíamos
para onde estávamos caminhando. Agora não sabemos bem para onde estamos indo. E é um movimento
sem volta. O Brasil não será mais o mesmo depois de
todos esses movimentos. Os que dão mais destaque
aos atos de vandalismo, aos atos de saques, que devem ter um tratamento específico, não podem confundir com o vigor, a legitimidade, a força, a bravura, o
civismo, o patriotismo desses que estão nas ruas, que
têm uma pauta muito clara: os R$0,20 foram apenas
o símbolo dessa insatisfação com educação precária,
saúde ineficiente, mobilidade inexistente, transporte
público falido. Conquistamos, no primeiro lugar, a democracia, que nos projetava para dias melhores. Dias
melhores do concreto, não apenas o direito ao voto,
mas o direito à casa própria, a uma vida com melhor
qualidade, com emprego, com renda, com todos esses elementos de saúde, educação, etc. Quando conquistamos a democracia, foi percebido pelo conjunto
da sociedade que tudo isso, todos esses sonhos só
poderiam ser alcançados com a estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica e alguns sinais
positivos de avanços foram dados, mas, lamentavelmente – eu concluo o meu aparte, diante da generosidade de V. Exª, e eu já havia dito isso da tribuna que o
senhor ocupa neste instante –, na busca daquilo que
mais nós precisamos, de um país moderno que ofereça qualidade de vida a sua população. Os métodos
da política fracassaram por falta talvez de um pouco
mais de experiência da própria Presidenta Dilma, que
não faz uma interlocução adequada com o Parlamen-
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to, com a própria sociedade, que reproduz um modelo
de ocupação do Governo, que é desnecessário. Isso
não é coerente com a trajetória histórica do PT, não
é compatível com a própria visão pública expressada
pela Presidente, nesse verdadeiro leilão, nesses feudos que se criam, com 39 ministérios, para garantir
uma sustentação política que poderia ser alcançada
por outros caminhos. E a sociedade observa isso. São
medidas provisórias que deixam de ser votadas aqui,
porque estourou um prazo, ou medidas provisórias
que somam um conjunto de temas. E a sociedade vai
se enfarando, vai se cansando, até que um dia chega
a gota d’água e as pessoas dizem: “Chega! Basta!”.
E é o chega e o basta que estão na rua. Cabe a nós,
dentro da democracia representativa, compreender
bem tudo que está acontecendo e promover mudanças rápidas, urgentes...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– ... na forma de fazer a política da democracia representativa do nosso País. Do contrário, o caldeirão será
aceso e todos que estamos nesse caldeirão vamos
cozinhar dentro dele.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Cássio, em nome da democracia, V. Exª como
Líder do PSDB, a democracia é feita da tese, da antítese e da síntese.
Eu concedo um aparte ao Líder do PT, o Senador Wellington, e encerro com o Senador Jarbas Vasconcelos, mais uma vez agradecendo ao Presidente
desta Casa.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agradeço a V. Exª Senador Taques, que fez aqui, como âncora, uma fala...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Só
não quero afundar.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... analisando esse tema. E aqui, praticamente, Parlamentares de diferentes partidos: PMDB, PSDB e, para mim
é uma honra também, PT. V. Exª é do PDT. Primeiro,
eu quero concordar com V. Exª quanto à necessidade da humildade. Segundo, quanto a ouvirmos. Nisso
também concordo com a posição da Presidenta Dilma.
É preciso ouvir, ouvir para valer mesmo, com uma forma de amplificação das vozes. Na semana passada,
quando começou esse movimento, dialogando com o
Senador Aloysio Nunes, quando a situação, naquele
momento, era específica de São Paulo, eu já apontava
algo que nós vivenciamos em Teresina, em 2011. Ali,
eu tive o privilégio de dialogar com alguns membros
dos movimentos tradicionais, que, sim, estão dentro.
UNE, movimentos de bairros, movimentos de periferia,
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enfim, estão dentro, mas, paralelamente a isso, uma
coisa nova. Os sindicatos – eu fui sindicalista – não
saíram, ainda, da idade do panfleto, do jornalzinho, e,
hoje, um outro mundo acontece, as pautas, é preciso
também reconhecer, o Brasil mudou. O Brasil mudou.
Hoje, existe uma classe média que se aproxima de
85% das pessoas. As reivindicações são outras. O
cidadão não aceita mais essa questão da passagem
de ônibus, como se coloca, a qualidade dos ônibus, a
qualidade nas cidades. Caiu a qualidade nas cidades.
Caiu a qualidade. Hoje, é mais rápido andar a pé do
que num transporte nas cidades. Então, muitas vezes,
não há condições de interlocução. E aí eu quero colocar uma posição: o diálogo. Tem de haver diálogo. Lá
também, em Teresina, nós cometemos o erro de, no
primeiro momento, não haver diálogo. Tem de haver o
diálogo. Que história é essa de não haver? Aí, estou
com o presidente Lula: tem de dialogar, não só por coerência do meu Partido, mas de qualquer partido que
esteja em qualquer lugar. Então, nesse ponto, eu acho
que há uma necessidade. E quero aqui me somar aos
que entendem que é importante – me parece que o
Senador Randolfe e outros aqui – a ouvirmos no Parlamento, ver o que podemos extrair com a presença
de líderes desse movimento. É interessante que eles
não têm uma coordenação muito clara, muito definida. São vários movimentos que se unem numa coisa:
no direito da manifestação. É claro, da mesma forma,
o que for crime deve ser tratado como crime, mas a
manifestação, em minha opinião, tem de ser tratada
como algo libertário e bom para o País, e bom para a
democracia. Que bom que a nossa juventude e alguns
não tão jovens assim estão participando de movimentos
reivindicatórios. Parabéns a V. Exª, pela forma como
aborda. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Concedo, por fim, ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE.
Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador Pedro
Taques, V. Exª sempre sabe a hora de se pronunciar.
Essa postura é a que tem marcado o mandato de V.
Exª aqui, há mais de dois anos. O fato que V. Exª traz
à tribuna é o assunto do Brasil e do mundo, por isso
tantos apartes ao seu discurso. O mundo olha para o
Brasil. E a indagação que se faz é: “Quem ganha com
isso?”. Eu não sei, mas é fato que a democracia ganha.
A democracia ganhou no momento em que a população se articulou pela internet e foi às ruas, porque
apenas a internet, isoladamente, não resolve, vimos
isso diante da grande mobilização popular nas redes
sociais quando da eleição para a Presidência do Senado, no começo deste ano. Desta vez, no entanto, o
povo foi às ruas, a pretexto de combater o aumento da
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tarifa de transporte público em São Paulo e hoje todo
o Brasil está fervilhando. Então, a indagação é: V. Exª
me permita... Eu sei que já concedeu muitos apartes,
mas me permita...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Por
favor.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– Quem ganha com tudo isso? A democracia. A democracia que estava esquecida, se acostumando,
desgraçadamente, com a oposição chapa branca,
a exemplo da UNE, dos sindicatos, das federações,
das confederações, da CUT, todos chapas brancas,
aplaudindo Lula, Dilma e o Partido dos Trabalhadores.
Agora, o brasileiro resolveu tomar as ruas e não quer
saber de entidades, de políticos ou de seus partidos.
Isso é importante porque depois, para materializar as
reivindicações que hoje expõem ao mundo, vão ter
que conversar com partidos, sejam eles quais forem
e sejam os políticos também quais forem. Mas há que
se explicitar, Senador, que se alguém perdeu com tudo
isso, foi o Governo Federal que é a autoridade maior
do País. Um dos assuntos predominantes, há mais
de oito dias, nas várias manifestações que ocorrem
no País inteiro, é a questão dos altos custos para se
financiar a Copa do Mundo. Eu fui governador de Estado – V. Exª ainda vai sê-lo, não o foi –, por duas vezes,
e prefeito da capital pernambucana, Recife, por duas
vezes também e digo a V. Exª: o País não realiza um
evento como esse sem fixar responsabilidades. Todos
sabem que é preciso assumir compromissos com a
FIFA e esses compromissos foram assumidos pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A época, Lula foi
à Suíça acompanhado de 17 governadores que subscreveram as exigências da FIFA para o Brasil sediar
a Copa do Mundo. Ao contrário do que se esperava,
posteriormente, o que se viu foram exageros, falta de
planejamento e ausência de transparência em torno
de todo o processo, por parte do Governo Federal. A
Presidente Dilma, em vez de agir de forma transparente
e democrática, empurrava pela goela abaixo medidas
provisórias, enxertando em um mesmo documento vários assuntos distintos, – V. Exª sabe disso –, um absurdo, desrespeitando, indiscriminadamente, a norma
legal. Vi vários Senadores como Aloysio Nunes, Alvaro
Dias, V. Exª, Randolfe Rodrigues condenando essa
prática. Em nenhum momento a presidente prestou
contas à população.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– ...O Brasil, para sediar a Copa do Mundo, tem custos, que serão bancados pelo Governo Federal, pelos
Governos dos Estados e pelos Municípios, porque do
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contrário não haveria Copa do Mundo em 2014. Isso
tem que ser esclarecido e o processo tem de ser transparente. Mas não foi o que aconteceu. Resultado: dá
no que deu. Além disso, uma das interrogações, das
inquietações que todos têm é porque as escolas brasileiras e os hospitais não têm o mesmo padrão FIFA
de qualidade. O padrão FIFA está sendo exigido hoje
pela população brasileira. E, por fim, Senador Pedro
Taques, queria dizer que a ida da Presidente Dilma, a
São Paulo, ontem, foi uma verdadeira esculhambação:
a Presidente da República, depois de promover ato
eleitoreiro em torno da apresentação do novo Código
da Mineração, lançado no Palácio do Planalto – mais
um entre tantos outros –, vai a São Paulo para se encontrar com o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o seu marqueteiro, para se aconselhar sobre como
sair dessa encruzilhada, com preocupação meramente
eleitoral! A postura correta era ter ficado aqui e entre
outras medidas ter reunido o seu comando econômico, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a diretoria
do Banco Central e discutir políticas para combater a
inflação... É preciso esclarecer que as manifestações
não são apenas por causa dos R$0,20 de aumento
da tarifa das passagens de ônibus, mas também pela
carestia que aí está, é pela dona de casa que vai ao
supermercado ou à feira e não tem mais dinheiro para
comprar o que é necessário para o sustento da família. Daí o desespero. Em vez de comandar o Brasil e
fazer um país positivo, melhor, a presidente Dilma vai
a São Paulo encontrar-se com Lula e o marqueteiro
do PT, o senhor João Santana, para saber, à luz da
campanha eleitoral e do marketing, como contornar a
situação e depois volta e se apresenta em atos públicos, com um casaco vermelho, a cor do seu partido,
fazendo campanha eleitoral antecipada. Era isso que
eu queria dizer, agradeço a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que dessa manifestação o político não pode se adonar, se assenhorear. Essa manifestação pertence ao cidadão, que deve
ser reintegrado do que lhe pertence, que é o poder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Pedro Taques.
A Presidência foi tolerante, como teria de ser,
pela importância do assunto.
Como Líder, vou passar a palavra ao Senador
Acir Gurgacz.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente, Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer minha
inscrição para falar pela Liderança da oposição ou minoria, como queiram.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Gostaria de saber de V. Exª qual é a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há um, dois, três, quatro... O senhor é o quinto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
após a Ordem do Dia, meu chefe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Após a Ordem do Dia...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Também gostaria de saber a minha.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Após a Ordem do Dia, qual é a minha posição? Sou
o primeiro?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois da Ordem do Dia, Eduardo Braga, Petecão e Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, V. Exª é o próximo após o
Senador Acir, que falará como Líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, uma pequena e breve comunicação:
nesta sexta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal realizará audiência pública no Município de Espigão do Oeste, em Rondônia,
para discutir a infraestrutura de escoamento da produção agrícola do nosso Estado e da Região Norte
de nosso País.
Esse é um assunto que tenho abordado, com
frequência, em meus pronunciamentos e sobre o qual
tenho conversado com os dirigentes dos órgãos responsáveis, como o DNIT, o Ministério dos Transportes,
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério
da Agricultura, que têm a grande responsabilidade de
cuidar da infraestrutura do nosso País, principalmente
com relação à Região Norte, que está em pleno crescimento, desenvolvimento.
Nós precisamos cuidar das nossas estradas – as
estradas principais e as vicinais –, para que o escoamento da produção possa ser feito com tranquilidade
pelos nossos agricultores.

38326

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Vamos realizar essa audiência pública em Espigão
do Oeste, mas atendemos ao clamor dos agricultores e
moradores de todo o Estado de Rondônia e da região
noroeste do Estado do Mato Grosso, que sofrem com
as condições das rodovias e estradas de terra dessa
região, não só do Estado de Rondônia, mas também
do Estado de Mato Grosso.
São estradas que, no período das chuvas, se
transformam em grandes atoleiros e, no período da
seca, quase sempre estão esburacadas e com muita
poeira, dificultando o trânsito dos nossos agricultores.
As condições dessas estradas também impedem
a chegada do técnico agrícola para prestar o serviço
de assistência técnica e extensão rural, das novas
tecnologias e do crédito. Enfim, condicionam regiões
com enorme potencial de produção de alimentos ao
atraso e abandono, sem conexão com os centros de
abastecimento ou com os principais eixos de transporte
rodoviário, como a BR-364 e a BR-174.
Essa audiência pública da Comissão de Agricultura contará com a participação de agricultores,
autoridades políticas e diretores do Departamento de
Estradas de Rodagem dos Estados de Rondônia e
do Mato Grosso, além de representantes do DNIT, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Estado da Agricultura do Estado de Rondônia.
O Prefeito de Espigão do Oeste, nosso amigo
Célio Renato, o Vereador Darci Kischener e todos os
vereadores do Município, que nos fizeram o pedido
para a realização dessa audiência na cidade, também estarão presentes. Nosso objetivo é sair dessa
audiência com alternativas concretas para melhorar a
infraestrutura dessa região essencialmente agrícola
do nosso Estado de Rondônia.
Uma da demandas que já nos foi apresentada
pelos agricultores é a situação da rodovia estadual
RO-387, de Espigão do Oeste até o distrito de Boa
Vista do Pacarana, na divisa com o Mato Grosso, sua
ligação com a MT-420, até o Município de Aripuanã,
no Mato Grosso.
Nossa proposta é que essa ligação de aproximadamente 300km, que corta fazendas e terra indígena,
seja transformada numa rodovia federal, pois ela não
liga apenas dois Municípios e dois Estados, mas estabelece uma nova conexão da região produtora de soja
do Mato Grosso com a BR-364, para escoamento da
produção via Porto Velho, ou mesmo pela BR-174, cuja
pavimentação do trecho de Aripuanã (MT) a Manicoré
(AM) está nos planos do Governo Federal.
O Governo do Estado de Rondônia tem planos
para investir na melhoria desta rodovia e faz a manutenção no trecho rondoniense. Mas precisamos estabelecer um acordo com o Governo do Mato Grosso, para
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uma ação integrada entre os dois Estados, melhorando
as condições da rodovia enquanto aguardamos uma
ação definitiva do Governo Federal.
Atualmente, a maior parte deste trajeto é feito
em estradas particulares que são mantidas através
do consórcio Aprovale (Associação dos Produtores do
Vale do Rio Alegre), responsável pela manutenção do
trajeto de aproximadamente 250km.
Essa integração entre os dois Estados ou a federalização dessa rodovia trará benefícios para toda
a Região Norte, propiciando mais qualidade e segurança no escoamento da safra, o desenvolvimento do
turismo regional, a entrada de produtos com baixos
preços, diminuindo assim o custo de vida da população dessa região e melhorando as condições de frete
dos produtos dos dois Estados para o Sul do país, bem
como para a exportação, via o porto de Porto Velho.
Vamos ganhar muito, porque hoje os nossos agricultores e a nossa economia sofrem bastante pelo alto
custo de produção e pelo valor excessivo do frete, que
nos come praticamente toda a margem de lucro dos
produtores do nosso Estado.
Portanto, contamos com a participação das lideranças e da população de Espigão do Oeste e de toda
a região, para que possamos discutir essas questões.
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Já
estamos discutindo o tema com o Governo Federal,
inclusive, para a implantação, através do MDA, de parceria com os Estados e Municípios, para a criação de
um Programa Nacional de Estradas Vicinais, em que,
com baixo custo, essas estradas possam receber uma
camada asfáltica e manutenção adequada.
Esses seriam os caminhos para o agricultor prosseguir produzindo, comercializando os alimentos na
cidade, tendo mais renda e melhores condições de
vida. Afinal, o produtor rural não pode chegar até uma
rodovia asfaltada, ou até o centro de abastecimento,
sem passar por uma estrada vicinal. Temos que assegurar o básico em infraestrutura para o nosso agricultor, mas também temos que levar...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
...assistência técnica, novas tecnologias e crédito,
para que o produtor rural possa se manter no campo
com qualidade de vida. Esse é o verdadeiro papel das
políticas públicas para a agricultura e, principalmente,
para o conforto de nosso agricultor. Se nós queremos,
realmente, manter os nossos agricultores no campo,
Senador Cristovam Buarque, nós temos que dar conforto para que ele possa viver no campo, produzir e,
dessa produção, dar um conforto para sua família.
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Eram essas minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa, Senador Acir.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, pela ordem
concedo a palavra a V. Exa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma sugestão à Mesa e a V. Exª. Sei
que V. Exª quer dar início à Ordem do Dia, em pouco
tempo, o que é favorável, é positivo, e eu queria fazer
uma sugestão de inclusão de um item que é muito
oportuno.
No próximo mês de julho, virá ao Brasil o Papa
Francisco. Nós sabatinamos, ontem, o Embaixador do
Brasil junto à Santa Sé. O nome do Embaixador Denis foi aprovado, pela unanimidade dos votos, e acho
que seria conveniente, se V. Exª concordar, incluir, na
pauta de votações de hoje, a votação do Embaixador
Denis, para que haja tempo de S. Exª se apresentar
para a obtenção de credenciais e para poder acompanhar e receber Sua Santidade o Papa, no próximo
mês, julho. Do contrário, o Brasil não terá embaixador
na Santa Sé do Vaticano, e haverá, seguramente, um
embaraço diplomático.
Então, eu gostaria de sugerir a V. Exª e aos pares que, na pauta da Ordem do Dia de hoje, fosse incluída a apreciação do nome do indicado e aprovado
pela CRE para ser o novo embaixador do Brasil junto à
Santa Sé, o Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos, sinceramente, a recomendação do Senador José Agripino...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e vamos priorizar a votação da indicação do Embaixador, no Vaticano, Denis Fontes de
Souza Pinto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apoiar a
solicitação do Senador Agripino. Nós apoiamos e sentimos a necessidade, Senador, de votar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A nossa ideia, antes de concedermos
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a palavra, pela ordem, ao Senador Blairo Maggi, é
votarmos três ou quatro requerimentos de tramitação
conjunta de diferentes matérias e votarmos o embaixador do Vaticano.
É evidente que o quórum é pequeno, e, por conta
disso, e apenas disso, não vamos apreciar os nomes
que exigem maioria absoluta. Mas faremos isso na
próxima terça-feira, Senador Pedro Taques.
Senador Blairo Maggi, concedo a palavra a V.
Exª pela ordem.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente.
Quero anunciar a presença e dar as boas-vindas
a um grupo de estudantes que são convidados pelos
Deputados, pela Câmara, para virem conhecer como
funciona o Parlamento. São alunos, estudantes da
área de Direito, de vários Estados da Federação. E
aqui há alguns também do Estado de Mato Grosso,
que estudam em uma escola vizinha da minha casa,
em Rondonópolis. Portanto, estou recebendo aqui os
meus vizinhos do dia a dia de lá.
Então, quero dar as boas-vindas a eles, que vêm
conhecer como funciona o Parlamento, difundindo que
aqui, neste Parlamento, as coisas são democráticas,
são discutidas, e que há muito trabalho sendo feito
aqui na Casa.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado também a V. Exª e, realmente,
é uma oportunidade podermos abrir, tanto a Câmara
quanto o Senado, o Parlamento à sociedade brasileira. O aprimoramento que se quer depende, também,
muito disso.
Senador Cristovam, se V. Exª desejar falar antes
da Ordem do Dia... (Pausa.)
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
quero retomar o assunto trazido aqui pelo Senador Pedro Taques – que está, neste momento, rodeado dos
estudantes do Mato Grosso que nos visitam – e que
permitiu um debate de quase uma hora com outros
Senadores. É sobre o que vem acontecendo ultimamente nas cidades brasileiras.
O Brasil, de repente, caiu com uma grande surpresa das manifestações de rua. Quero dizer, sinceramente, que a minha surpresa é que as pessoas fiquem
surpreendidas. Ninguém podia saber que isso aconteceria nesse fim de semana, mas era óbvio que todos
os ingredientes estão dados para que isso acontecesse
e para que continue a acontecer, mesmo depois que
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haja uma parada por algumas semanas ou meses,
ou anos, e voltar tudo de novo, porque o povo vai à
rua para derrubar os regimes militares, ou para alertar os democratas de que a democracia está doente.
E a nossa democracia está doente. Está doente pela
corrupção, pelo distanciamento entre nós políticos e o
povo, e o Poder Executivo ainda mais distante do povo
e distante do Congresso. Está doente pelos partidos
de mentirinha – como tem sido dito. A democracia está
doente; mas, sobretudo, está doente porque deixou de
oferecer expectativas para os jovens, divididos em dois
tipos: os órfãos de propostas utópicas e os órfãos dos
serviços públicos do imediato.
Vivemos em uma sociedade de orfandade, por
falta de propostas, de sonhos, ou por falta dos serviços
básicos essenciais nesse momento. O que está na rua
é um debate entre o público e o privado. Quando as
pessoas vão às ruas, por causa da passagem de ônibus, na verdade é uma reação a décadas e décadas
de prioridade ao transporte privado, que já se esgotou
como alternativa, pelo trânsito que nós temos, pelo
custo que representa. Esgotou-se. Não investimos no
transporte público de qualidade, como faz qualquer
metrópole que queira funcionar bem.
A orfandade é entre a participação e o isolamento.
Políticos em contato, em convivência, ouvindo, falando
a linguagem do povo ou isolados, como a gente vê o
Governo Federal feito de uma maneira cega e surda.
A Presidenta da República – eu já disse mais de
uma vez aqui – precisa de um oculista e um oftalmologista para ver mais longe, em vez de o imediato, e
para escutar o que a opinião pública está dizendo. Nós
temos um divórcio, porque nós não estamos sintonizados com a alma do povo. E quando políticos, eleitos
democraticamente, não estão sintonizados diretamente
com a alma do povo, a democracia fica doente.
Nós estamos entre a honestidade e a corrupção. As pessoas estão nas ruas por um desses lados.
Nós estamos entre a transparência ou o voto secreto.
Nós estamos entre a busca de aumentar o consumo
ou ampliar o bem-estar social. Essa é uma orfandade
que nós vivemos. Nós estamos na orfandade entre
estádios para fazer uma Copa, o que eu, há meses e
meses e meses, digo aqui, que é um equívoco o Brasil
ter assumido a responsabilidade de fazer essa Copa ...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
–... e, ao mesmo tempo, investimentos no setor público. Há uma orfandade entre o longo prazo e o curto
prazo. Isso é que levou o povo ás ruas. E se nós não
entendemos isso, eu temo que daqui a algum tempo
surjam faixas pedindo a renúncia de todos os políticos
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no Brasil. Eu temo, porque, aí sim, é querer curar a
democracia dando-lhe um choque tão radical que ela
própria pode não sobreviver.
Ou nos adiantamos a entender a dimensão profunda da crise que nós estamos vivendo e da qual a
rua é uma surpresa, porque foi ontem, mas não é uma
surpresa para mim que isso tenha acontecido. Ou olhamos, não com surpresa, mas com a percepção de algo
que estava sendo gerido, gestado ao longo de anos,
no Brasil, por políticas equivocadas. Ou nós estamos
caminhando para o que ...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ...Ou nós estaremos caminhando para aquilo que
vem depois das doenças não curadas, que é a morte.
Eu não digo a morte da vinda da ditadura; eu digo a
morte de uma democracia que não tem sintonia com
a opinião pública, com a alma do povo, com a exigência de futuro. Uma democracia doente, como a nossa.
Felizmente, a juventude brasileira despertou, sejam a daqueles que são conscientes e são órfãos de
uma utopia, seja a daqueles que nem são conscientes,
mas são órfãos dos serviços públicos que não lhes são
oferecidos, porque são pobres.
Oxalá eles nos despertem! Oxalá despertem,
sobretudo, o Poder Executivo! Oxalá despertem os
partidos, especialmente o partido majoritário, que está
no poder, para que deixe de ser cego e olhe o futuro,
deixe de ser surdo e ouça todos, inclusive aqueles...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ... que o criticam, aqueles que têm posições diferentes!
Por favor, Governo, nós todos, juntos, ouçamos
a voz do povo e entendamos, sem surpresa, que a
única surpresa seria ter demorado tanto o grito do
povo na rua diante da nossa omissão, da nossa falta de sintonia, da nossa falta de compromisso com a
alma do povo brasileiro, que, hoje, está na garganta
dos jovens nas ruas.
Sr. Presidente, eu gostaria muito de que o Sr.
Presidente falasse que o Senado precisa cumprir o
seu papel. Há um momento oportuno para o Senado,
de alguma maneira – o Sr. Presidente deveria pensar
como –, participar disso, não ficar omisso, não ignorar,
termos olhos e ouvidos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exa tem absoluta razão.
Vamos conversar com os Srs. Lideres no sentido
de que, como sugere V. Exa, nós possamos fazer uma
conversa com o objetivo óbvio de recolher os sentimentos, de demonstrar humildade, de fazer o dever
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de casa e de encaminhar soluções dentro dos limites
da competência de cada Poder.
Eu vou priorizar esse encaminhamento que V.
Exa acaba de sugerir.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Nós vamos iniciar a Ordem do Dia votando os
requerimentos.
Há uma proposta para que nós façamos a votação
da indicação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano.
Esse é um bom encaminhamento que está sendo proposto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a antecipação
da Ordem do Dia, eu, que seria o segundo orador
para uma comunicação inadiável, fiquei sem o direito
à palavra para tanto.
Assim, queria ponderar que, se me for assegurado que, após a Ordem do Dia, eu tenha o direito a
uma comunicação inadiável, creio que seria de bom
senso, tendo em conta a antecipação da Ordem do
Dia, Sr. Presidente.
É a gentileza que eu peço seja considerada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer que o encaminhamento
que V. Exª sugere é muito bom. Em função da antecipação, nós deixaremos os oradores inscritos para logo
após a Ordem do Dia.
Se todos combinarem, nós apressaremos o passo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está muito bem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar este fato inusitado: são 15h33min
e nós estamos iniciando a Ordem do Dia. Gostaria de
fazer um apelo no sentido de que a Ordem do Dia, a
partir de agora e, sobretudo depois do exemplo de hoje,
possa ter início sempre rigorosamente às 16 horas.
É uma questão de disciplina e de ordem. Considero isso salutar e importante, inclusive, para o andamento dos trabalhos no Senado Federal.
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Hoje se justifica. Nós teremos uma manifestação
lá em Fortaleza e aqueles que quiserem assistir a essa
manifestação pela televisão terão a oportunidade de
fazê-lo depois das 16 horas. A manifestação já começou nas ruas de Fortaleza e, certamente, ganhará
corpo até 16 horas, nas proximidades de um estádio
de futebol, que foi construído por exigência da FIFA,
no padrão FIFA, padrão que hoje, nas ruas do Brasil,
assim o exigem os estudantes, tenham as escolas públicas do nosso País.
Parabéns, Presidente, por essa antecipação!
Registro esta solicitação: que, a partir de agora, às
16 horas, seja realmente o horário para o início da
Ordem do Dia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria cumprimentá-lo e fazer um registro especial sobre a manifestação
de V. Exª nos recentes episódios dos manifestantes
aqui no Congresso Nacional. Foi uma nota equilibrada.
Estava junto com outros colegas Senadores fora
do Brasil, a trabalho, numa missão sem ônus para o Senado Federal, e acompanhamos atentamente os fatos.
Então, queria cumprimentá-lo pelo equilíbrio, pela
serenidade e pelo respeito a esse movimento, que nós
temos que ouvir, interpretar e ao qual temos de dar
uma resposta adequada com o nosso comportamento.
Eu, por isso, gostaria, Presidente, de registrar
uma visita para mim muito simbólica, notadamente
nesta hora em que o Congresso perde credibilidade,
é criticado, ora por algumas coisas que merece, ora
por outras que não merece. Hoje, voltando dos Estados Unidos para cá, um comissário de bordo de uma
empresa americana, que é brasileiro e não conhecia
Brasília, quando desembarcou, disse-me o seguinte:
“É a primeira vez que vou a Brasília; não conheço Brasília”. Então, imaginando que ele gostaria de conhecer algumas das coisas prazerosas de Brasília, eu lhe
disse: “Olha, há vários lugares. Um lugar agradável é
o Pontão, onde se está à beira do Lago Paranoá”. E
ele, então, disse: “Eu queria conhecer o Congresso
Nacional”.
Então eu queria registrar a visita do Maurício Henriques, um brasileiro que fez questão de nos visitar e
está, uniformizado, aqui, assistindo ao funcionamento
do nosso Senado Federal. E, justo nessa hora em que
o Congresso é tão desprestigiado, uma pessoa quer vir
aqui para conhecer o Senado e o Congresso brasileiro.
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Era este o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós fizemos um esforço grande na Comissão de Relações Exteriores, onde sabatinamos ontem S. Exª o
Embaixador Denis Silva Pinto, e o processo encontra-se
sobre a mesa. O que desejo é insistir junto a V. Exª para
que nós possamos votar a indicação dessa autoridade.
Estamos na antevéspera, na antessala da Jornada
Mundial da Juventude, oportunidade em que todos nós,
brasileiros, teremos o orgulho, a alegria de receber o
Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. E,
após a deliberação do Plenário, existe um conjunto de
procedimentos que precisam ser adotados por parte
do Poder Executivo.
Então, reitero a V. Exª a importância de deliberarmos sobre a indicação do Embaixador Denis Silva
Pinto para chefiar a Missão brasileira junto ao Vaticano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão de pauta
de V. Exª, ao tempo em que o cumprimentamos pelo
brilhante trabalho que V. Exª tem feito à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
Vamos fazer exatamente isso. Nós vamos votar
alguns requerimentos e, em seguida, nós vamos votar
a indicação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano.
E queria dizer também que nós concordamos
com os argumentos da Senadora Ana Amélia, e, a
exemplo do que falei aqui quando da intervenção do
Senador Cristovam Buarque, eu entendo realmente que
a palavra de ordem é humildade. Destarte, nós temos
que aprender com as manifestações, com o que está
acontecendo no nosso país.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –
Item 10:
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
se encontram apensados, por regularem matéria correlata (progressão de regime penal).
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Em discussão o requerimento.
Senador Eduardo Braga. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, considero encerrada a discussão do requerimento.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão Temporária de Reforma
do Código Penal Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11 da pauta:
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).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
seguindo, posteriormente, à de Educação, Cultura e
Esporte em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12 da pauta:
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
577 (nº 12, em função da Ordem do Dia que
adotamos hoje, aqui, no Senado), 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).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
As matérias são desapensadas, voltam a ter
tramitação autônoma e vão ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 13 da pauta:
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).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, a matéria vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49 do Regimento Interno, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Esse é o último requerimento...
Não; ainda temos mais um requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 14:
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).
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, inciso
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I, do Regimento Interno, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Último requerimento.
Item 15:
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 594, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de
2013, por regularem matéria correlata (benefícios previdenciários).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2003,
perde, por conta da votação e aprovação do requerimento, o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos.
Consulto o Plenário se podemos proceder à votação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano. (Pausa.)
Passamos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 32, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 32, de 2013 (nº 180/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. DENIS FONTES DE SOUZA
PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano
e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana
e Militar de Malta.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
discutir, Presidente. Para discutir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve
como Relator o Senador José Agripino, que, inclusive,
pediu para nós colocarmos a apreciação da indicação
do Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto como
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prioritária na pauta de hoje, juntamente com o Senador Ricardo Ferraço, que é o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal. (Parecer
nº 545, de 2013.)
Discussão do parecer.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, para
discutir o parecer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna porque acho, Senador José Agripino, que V. Exª foi muito feliz em poder
propor a votação, tão importante, na tarde de hoje, em
função da visita de Sua Santidade, o Papa, Senador José
Agripino, a este País na Jornada Mundial da Juventude.
Vejo este como um momento muito delicado para
a visita do Papa a este País. O Brasil, o povo brasileiro,
neste momento, vive uma angústia que só agora pôde
externar, uma angústia de tempos, uma angústia de uma
vida ruim, uma angústia que não poderia mais ser contida, uma angústia que alguns de nós, Senadores... E eu
cito aqui aqueles Senadores de oposição que sempre
vieram a esta tribuna para alertar. E quero fazer justiça ao Senador Alvaro Dias, que, junto comigo, estava
aqui, nesta tribuna, quase todas as tardes, reclamando
a saúde, reclamando a educação, reclamando a inflação
e a condição de vida do povo brasileiro.
O nosso País custa muito caro para o povo brasileiro. Nós pagamos, em impostos, mais de R$1 trilhão a cada ano. O povo brasileiro é sugado de todas
as formas.
Era preciso avaliar a visita do Papa a este País.
Por isso, apressar a votação de hoje é importante.
O povo brasileiro é ordeiro, mas ele não aguenta mais.
Ora, Senador Alvaro Dias, V. Exª foi um dos primeiros a subir a esta tribuna e falar da exibição da construção dos estádios neste País. Aqui, em Brasília mesmo,
V. Exª perguntou como é que se faz um estádio no valor
de R$1 bilhão quando os hospitais estão caindo e não
atendem o povo brasileiro. Como se faz um estádio no
valor de R$1 bilhão quando o povo brasileiro está nas
filas, às 4 horas da manhã, para pegar uma ficha para o
seu parente não morrer dentro de um hospital, Senador
Alvaro Dias? E os estádios construídos, todos, por mais
de R$500 milhões! Quantos hospitais daria para fazer,
meu nobre Senador? Quantos hospitais ganharíamos
com R$1 bilhão? É isso que revolta o povo brasileiro.
A Presidenta Dilma tenta, agora, minimizar. A
Presidenta Dilma tenta, agora, se assessorar com o
presidente Lula.
As coisas são somadas. As responsabilidades,
Brasil, são somadas. Eu falei aqui várias vezes. Eu
disse aqui várias vezes. Eu me preocupei várias vezes.
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Presidente, o povo acordou. Das dimensões ninguém sabe, mas elas vão sendo esclarecidas aos poucos,
vão ficando cristalinas. Elas começaram com R$0,20.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Hoje,
nós sabemos que o problema não é os R$0,20. Hoje,
nós sabemos que é a saúde. Hoje, nós sabemos que
é a corrupção, que eu tanto combato aqui, nesta tribuna, que brincaram com o povo brasileiro, que escracharam o povo brasileiro, que aqueles do mensalão...
Ainda hoje, eu li, no jornal, que o Ministro Toffoli disse
que só daqui a 2 anos os mensaleiros serão presos.
Não serão presos nunca, Brasil!
Essa é a moralidade que o povo quer, a moralidade que não veio do Governo, um governo que protege
os apadrinhados...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...um
Governo que esconde os apadrinhados, um Governo
que merece que o povo esteja nas ruas, sim (Fora
do microfone.) fizemos para a sociedade, e que este
Senador alertou muitas vezes aqui, desta tribuna, Sr.
Presidente. Falta de alerta não foi. Estas mãos ficaram
doídas de tanto eu bater aqui e falar contra a corrupção.
Hoje, eles estão aí. Os brasileiros voltaram às ruas. E
me parece que voltaram com mais força do que todos
os tempos passados, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Mário
Couto.
Discussão do Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, nos termos do disposto
no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve ser
procedida por escrutínio secreto, em sessão pública.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para emitir uma
opinião. Claro que o voto é secreto, mas eu não poderia deixar de emitir uma opinião sobre o Embaixador
Denis Fontes, uma figura altamente qualificada e com
uma longa e competente carreira, levada a efeito no
âmbito do Itamaraty.
Ele tem experiência no campo diplomático, no
campo administrativo, é homem de grande sensibilidade, que vai ser fundamental para o desempenho da
função dele, porque, Senador Casildo, ele é o primeiro
Embaixador do Brasil indicado pelo Governo após a
eleição do Papa Francisco, que foi eleito, o mundo inteiro
sabe, após a renúncia do Papa Bento XVI. Depois de
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séculos, um Papa renuncia, e sabem-se perfeitamente
as razões pelas quais ele renunciou.
A Igreja vive momentos de conflito, vive um quadro de conflito intestino. As questões da homofobia, do
aborto e do celibato dividem a Igreja, e o Papa Bento
XVI, um homem de convicções, mas um homem já de
idade avançada, se viu esmagado pelas pressões que
administrava dentro da Igreja e que o levaram à renúncia, suponho eu, para que um novo Papa fosse eleito,
em função das dificuldades a que a Igreja assistia,
apresentando-se com um perfil para que, conhecido
dos cardeais, votassem naquele que sintonizasse, de
forma consensual ou majoritária, o pensamento da
Igreja. E assim foi feita a escolha do Papa Francisco,
apropriado para administrar o conflito que a Igreja vive
hoje, dentro de ideias e teses modernas. Ele, que é
um homem jovem ainda, vai, ao longo do tempo, tentar reunificar a Igreja e conquistar mais adeptos para
o catolicismo no mundo inteiro, tendo em vista que a
Igreja Católica, que é a minha igreja, vem perdendo
adeptos no mundo inteiro, cedendo espaços a várias
outras Igrejas, principalmente a evangélica, e vai, claro, percebendo isso, reagir.
A diplomacia do Vaticano é uma das diplomacias
mais sofisticadas do mundo. Ela toma partido nas mais
diversas questões que impressionam ou que causam
preocupação à humanidade. O Vaticano é uma cidade-estado e é sede da Igreja Católica, mas tem opinião, tem
assento na ONU. A diplomacia brasileira, que é representante da nação católica mais numerosa do mundo, tem
importância fundamental, muito grande, para a Santa Sé.
O Embaixador do Brasil na Santa Sé precisava
ser um homem qualificado, como o Embaixador Denis
Fontes o é, para, conhecendo a intimidade da diplomacia e procurando, rapidamente, conhecer a diplomacia da Santa Sé, poder fazer um trabalho positivo
para os interesses do Brasil, da Igreja do Brasil e para
a Igreja universal.
A missão do Embaixador Denis Fontes junto ao
Vaticano é, eu ousaria dizer, muito mais complicada,
muito mais difícil do que foi a de antecessores a ele na
Embaixada do Brasil no Vaticano, mas ele tem qualificação suficiente para desempenhar as funções com
brilho, e, neste momento, eu quero, como Relator, desejar a S. Exª pleno êxito no desempenho das funções
que, se aprovado pelo Senado, haverá de desempenhar.
Era a minha palavra e a minha opinião, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos em processo de votação.
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Nós estamos apreciando a indicação do nome do
Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto para ocupar
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Vaticano, ao
Estado da Cidade do Vaticano.
Pedimos aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós estamos procedendo à votação do nome do Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª já está devidamente inscrito para falar logo após a Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Quero enaltecer também
a indicação, feita pela Presidenta Dilma Rousseff, do
Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto, que, ainda
ontem, ao expor as funções que exercerá ali, perante
o Papa Francisco e o Vaticano, mostrou-se uma pessoa extremamente bem preparada, como costuma
acontecer com todos os embaixadores do Itamaraty.
Quero aqui desejar ao Embaixador Denis Fontes
de Souza Pinto que contribua significativamente para
as boas relações com o Papa Francisco, ainda mais
se tendo em conta que o Papa Francisco visitará o
Brasil, o Rio de Janeiro e Aparecida, em julho próximo.
Eu queria até aproveitar a oportunidade, Presidente Renan Calheiros, para perguntar em que medida
haverá, da parte do Senado Federal...
Presidente Renan Calheiros, faço só uma indagação: está prevista, da parte do Senado Federal, uma
eventual delegação de Senadores para acompanhar
os eventos da visita do Papa no Rio de Janeiro e, depois, em Aparecida?
Ainda ontem, na Comissão de Relações Exteriores, o Senador Ricardo Ferraço considerou a hipótese
de uma delegação de Senadores ter a oportunidade
de uma audiência com o Papa Francisco no Rio de
Janeiro ou em Aparecida.
Acredito que, se isso acontecer, V. Exª, certamente,
ajudará nas providências acerca do que ontem o Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, externou na reunião em que foi arguido
o Sr. Denis Fontes de Souza Pinto, nosso Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, está prevista,
sim, essa representação, que foi criada por sugestão
do Senador Pedro Simon. Nós estamos ultimando os
contatos para a definição, inclusive, da agenda tanto
no Rio de Janeiro quanto em Aparecida.
Tem a palavra o Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, na
mesma linha do Senador Suplicy, neste momento em
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que estamos votando aqui a indicação do nome do
Embaixador do Vaticano, quero aproveitar para dar as
boas-vindas ao Papa Francisco.
Teremos um evento católico na cidade do Rio de
Janeiro que, com certeza, terá uma representatividade
muito grande em nosso País, já que se estima a presença de mais de dois milhões de fiéis.
Assim, nesta oportunidade em que estamos votando a indicação de mais essa autoridade, quero
aproveitar para saudar todos os católicos do nosso
País e, em especial, o povo católico do meu Estado, o
povo acreano, povo este que tem dado uma contribuição muito grande em prol principalmente dos menos
favorecidos do nosso Estado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, eu gostaria de fazer um registro, já
que ontem foi um dia importante, com tantas votações
e aprovações, o que me impossibilitou de fazer uso
da palavra.
Eu gostaria de registrar a importância do ato de
ontem da Presidenta Dilma Rousseff no que diz respeito ao envio ao Congresso do novo Código de Mineração, um Código que precisava ser modernizado, pois
a estrutura minerária precisava ser profissionalizada e
melhorada. A transformação do DNPM em agência de
acompanhamento da mineração, sem dúvida alguma,
vai possibilitar isso também.
Além disso, a Presidenta Dilma manda, na proposta, a ampliação da cobrança da CFEM, o que vai
atender a Municípios e Estados brasileiros. E o mais
importante é que a Presidenta a enviou em projeto de
lei em regime de urgência constitucional, não em medida provisória, como nós vínhamos defendendo, exatamente para dar margem a um debate sem a popular
faca no pescoço, com a data de edição e de expiração
da medida provisória.
Então, nós queremos registrar a importância
dessa matéria. Que a Câmara dos Deputados debata,
discuta e melhore a proposta do Executivo! Aqui, no
Senado também, nós iremos nos debruçar sobre essa
matéria, porque é uma matéria muito importante para
muitas regiões do País, inclusive para o meu Estado
de Roraima e para a Região Norte.
Portanto, nós queremos louvar a iniciativa da Presidenta e parabenizar o Ministro de Minas e Energia,
Senador Edison Lobão, que coordenou esse trabalho
junto com a diretoria do DNPM, com o Presidente do
DNPM.
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Eu diria que o Governo dá mais um passo no
sentido da modernização dos investimentos e do atendimento ao País no setor minerário. Existia um represamento dos investimentos do País quanto à mineração,
e, agora, com esse novo Código, não tenho dúvidas
de que haverá uma maciça onda de investimentos no
setor de mineração, o que vai gerar empregos, novos
impostos, desenvolvimento e divisas para o nosso País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora Lídice da
Mata.
Em seguida, nós vamos encerrar a votação e
declarar o resultado.
Com a palavra, V. Exª.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero também
registrar, já que nós estamos votando a indicação do
nosso Embaixador do Vaticano, as nossas saudações
a todos os católicos brasileiros e baianos, em especial,
e, em particular, ao nosso Bispo Dom João Nilton, da
cidade de Amargosa, já que, no dia de hoje, nós comemoramos o 122o aniversário de emancipação política
dessa grande cidade, que fica entre o Recôncavo e o
Sertão da Bahia, conhecida como Cidade Jardim. Tive
a honra de ter recebido da Câmara de Vereadores o
título de cidadã dessa cidade, que é também a cidade
natal do nosso grande companheiro e homem público
da Bahia, que muito honra a Bahia, Waldir Pires.
Quero mandar meu abraço para toda a população de Amargosa, em nome de Dom João Nilton, esse
grande bispo e líder religioso daquela cidade.
Quero dizer aos senhores e às senhoras que
nunca ouviram falar em Amargosa que aquela é uma
cidade linda, do interior da Bahia, e uma das que tem
uma das melhores festas de São João da Bahia, de
todo o Nordeste e, por que não dizer, do Brasil, já que
o Nordeste é a única Região onde temos o vigor das
festas juninas.
Portanto, quero, mais uma vez, deixar aqui o meu
abraço para a população de Amargosa e, especialmente, para a nossa Prefeita Karina Silva, Prefeita do PSB.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e declarar
o resultado.
Consulto os Srs. Senadores se todos já votaram.
(Pausa.)
Senador Capiberibe, vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 47 Senadores; NÃO, 2.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Denis Fontes de Souza Pinto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
Sem dúvida alguma, a votação do Embaixador do
Brasil junto ao Estado do Vaticano é uma demonstração
do Senado do grande reconhecimento da importância
da visita do Papa Francisco ao Brasil por ocasião da
Jornada Mundial da Juventude.
Encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR e
CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III,
f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades nos
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o
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.
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Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
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ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda 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.
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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 650, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro da Previdência da Previdência Social, as seguintes informações acerca da
arrecadação previdenciária do código 1600 referente
aos empregados domésticos dos últimos cinco anos:
1. Qual o número de pedidos de inscrições de
empregados domésticos dos últimos 5 anos
para recolhimento de contribuição previdenciária?
2. Qual foi a arrecadação do INSS advindo do
código 1600, o qual se refere aos empregados
domésticos, nos últimos 5 anos? Divididos por:
2.1 Por Região do País.
2.2 Por estado.
2.3 Por Ano.
2.4 Por mês
2.5 Por sexo.
3. Houve crescimento do número de inscrições no INSS após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 72/2013?
4. Quantas foram às inscrições realizadas após
a sua promulgação da referida Emenda Constitucional?
5. Qual foi a arrecadação mensal de 2013 após
a promulgação da EC 72/2013?
Justificação
A Emenda Constitucional nº 72/2013, advinda
da PEC das empregas domésticas, votada e promulgada no ano corrente, é uma conquista da classe dos
trabalhadores domésticos por melhores condições de
trabalho e direitos iguais aos demais, extinguindo de
forma definitiva as distinções previstas no texto anterior da Constituição Federal de 1988.
Porém, é válido mencionar que essa conquista dessa classe trabalhadora foi resultado de muita
discussão acerca do tema, debates e propostas que
culminaram com a promulgação da referida emenda.
Todavia, apesar dessa conquista, muitas dúvidas
surgiram acerca das normas que regulamentarão e
implementarão, de fato, os direitos dos empregados
domésticos. Questionamentos esses que perpassam
desde a forma de controle das horas trabalhadas e dos
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demais direitos decorrentes até o estudo de instrumentos que sejam capazes de desonerar os empregadores
e inibir que essa categoria venha a diminuir de forma
abrupta em pouco tempo.
Por isso, são necessárias várias medidas políticas e econômicas capazes de assegurar tanto ao
empregador condições melhores de recolhimento dos
tributos a que são obrigados, bem como instrumentos
eficazes que garantam ao trabalhador doméstico segurança jurídica para controlar e inibir possíveis abusos aos seus direitos constitucionalmente protegidos.
Diante de tais fatos, fica a preocupação com essa
classe trabalhadora tão importante e essencial nos
dias atuais e que vinha em uma crescente nos últimos
anos no país, período em que se agregaram vários
direitos sociais, crescimento econômico para fins de
proteção dos direitos dos trabalhadores domésticos
e que, também por isso, precisam de incentivos para
fortalecer a classe trabalhadora e abrindo ainda mais
oportunidades de trabalho.
Portanto, fica evidente que o governo brasileiro
deve agir rapidamente para aplicar políticas públicas
eficazes que assegurem ao trabalhador doméstico os
seus direitos inerentes sem que possa onerar o empregador de forma a prejudicar esse mercado de trabalho.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 651, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, as seguintes informações acerca da distribuição de embarcações aos municípios do
estado do Amazonas:
1. Qual o valor de cada embarcação que será
entregue aos municípios do interior do Amazonas?
2. Quais são as especificações dessas embarcações? Em relação ao número de lugares,
tamanho e autonomia de combustível?
3. Qual o critério utilizado por este Ministério
para escolher os municípios? E quais são esses municípios?
4. Haverá o repasse de outras embarcações
aos outros estados da região norte?
5. Em caso positivo, quantas embarcações serão entregues a cada estado da região Norte
do país?
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Justificação
A aplicação das políticas públicas nos estados
componentes da região norte do país tem vários aspectos a serem considerados em razão da geografia, das
longas distâncias, da floresta Amazônica dentre tantas
outras dificuldades que são impostas aos governantes
para a devida extensão dos serviços públicos até os
locais mais longínquos deste país, proporcionando a
cada cidadão brasileiro melhores condições de vida.
Nesse sentido, para que tais políticas públicas
possam atingir um número cada vez maior de brasileiros, inclusive, aqueles ribeirinhos que moram e habitam as regiões mais longínquas deste país, levando
as estruturas e programas públicos disponíveis a tais
pessoas, é necessário fazer um esforço maior, organizando toda uma logística capaz de superar alguns
aspectos que se impõe para o devido cumprimento
das metas e deveres que o estado brasileiro tem para
com os seus cidadãos.
E justamente para atingir tais objetivos o governo brasileiro investe em uma estrutura para que os
governantes locais, prefeitos municipais, possam se
encarregar de oferecer ao cidadão os serviços públicos e programas sociais.
Importante, então, destacar a iniciativa do governo
brasileiro em repassar 31 embarcações aos municípios
do estado do Amazonas para que os mesmo possam
aplicar as estratégias traçadas no plano de Ação Brasil
Sem Miséria, que tem por objetivo identificar, localizar
e conceder aos ribeirinhos que vivem em situação de
extrema pobreza o cadastro único do governo federal
que dá acesso a diversos programas sociais necessários para proporcionar a estas pessoas melhores
condições de vida.
Cabe ainda ressaltar que em conjunto a essa medida, será ainda repassado para cada município o valor
de R$ 7 mil reais mensais para a manutenção de toda
a estrutura necessária para a realização deste trabalho.
No entanto, apesar desta salutar iniciativa, sabe-se ainda que não será o suficiente para identificar e
atingir todos os ribeirinhos que vivem nessa situação
de vulnerabilidade e que podem ter acesso aos programas federais de complementação de renda e demais benefícios.
Sendo necessário, assim, maiores investimentos
para expandir tal iniciativa para outros municípios não
contemplados, quais sejam, os demais 30 municípios
do interior do estado.
Portanto, os investimentos no estado do Amazonas na área social são necessários e cruciais para a
melhoria e desenvolvimento do estado como um todo,
a fim de cumprir com as metas prometidas pelo governo federal até 2014, qual seja, a erradicação da misé-
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ria neste país, devendo, desta forma, ser ampliadas
as ações sociais corretas a destacada anteriormente.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 652, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao Ministro da Educação, as seguintes informações
acerca da revalidação de diplomas de ensino superior
obtidos em universidades estrangeiras:
1. Qual o número de pedidos registrados nos
últimos 10 anos para revalidação de diplomas
de ensino superior nas universidades públicas?
2. Quantos diplomas foram revalidados nos
últimos 10 anos? Divididos por: universidade;
curso; ano; país origem do diploma revalidado;
3. Quais os procedimentos para a revalidação de certificados de conclusão de curso de
pós-graduação stricto sensu expedidos por
universidades estrangeiras? Quantos foram revalidados no Brasil, no período acima referido.
Justificação
A revalidação no Brasil de diplomas de ensino
superior expedidos por universidades estrangeiras
ganhou maior relevância após as discussões e debates no país como um todo acerca da revalidação de
diplomas de médicos formados no exterior que atualmente pode ser conquistado através do programa federal unificado chamado REVALIDA, sobre o qual há
diversos embates acerca dos procedimentos adotados
para avaliação dos candidatos.
Esse procedimento de revalidação de diploma
estrangeiro é necessário para que os profissionais
formados no exterior possam atuar legalmente e com
todos os direitos inerentes àquela profissão no Brasil,
atestando se os componentes curriculares de determinada profissão são adequados à realidade brasileira,
se há necessidade de complementação de matérias,
se há compatibilidade entre as grades curriculares,
dentre outras questões.
Tais questões devem ser inclusive atestadas por
Universidades Públicas nacionais que formam comissões de avaliação dos critérios determinados através
de Resoluções baixadas pelas próprias universidades
que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados,
de acordo com as normas do Ministério da Educação,
bem como da legislação federal vigente no país.
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Por isso, fala-se da importância dos procedimentos de revalidação de diplomas expedidos por
estrangeiros no país para fins de atestar a qualidade
do profissional que adentrará no mercado de trabalho
brasileiro, protegendo o cidadão de possíveis consequências danosas advindas de atos ou condutas de
profissionais que não demonstrem ter as competências necessárias para exercer determinada atividade
profissional.
Portanto, fica claro que a revalidação de diplomas
expedidos por universidades estrangeiras é de suma
importância para a Nação brasileira, não somente como
forma de atestar a compatibilidade dos ensinamentos
ministrados por tais instituições de ensino superior
com o que é ministrado no Brasil, mas também para
atestar a proficiência do profissional que adentrará no
mercado de trabalho e deverá demonstrar todas as
competências necessárias para exercer determinada
atividade profissional.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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julho de 1980, tendo sido nomeado para a Comarca de
Itabaianinha. Em outubro de 1989, foi removido para a
Comarca de Frei Paulo e em 1991 para Aracaju, para
o 2º Juizado de Pequenas Causas. Em junho de 1992,
foi promovido, por antiguidade, para a 9ª Vara Criminal
da Comarca de Aracaju de 2ª Entrância, transformada
para 2ª Vara Criminal através da Lei Complementar nº
84, de 27 de maio de 2003.
Compôs, como suplente, a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Criminais da Comarca de Aracaju, tendo assumido a Presidência, no dia 20 de março
de 2002, por 90 dias. Em fevereiro de 2005, foi designado para exercer as funções de Juiz Corregedor da
Justiça do Estado de Sergipe, cargo que ocupou até
novembro de 2007. Compôs a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Sergipe (Ceja/SE),
na qualidade de presidente, em 2006. Já em 2010, foi
designado para compor a 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, como 1º suplente.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 654, DE 2013
REQUERIMENTO Nº 653, DE 2013
Requerimento de voto de congratulação ao
Desembargador Ruy Pinheiro pela sua posse
como Desembargador do Tribunal de Justiça
de Sergipe.
Requeiro, nos termos regimentais, sejam apresentadas congratulações ao ao Desembargador Ruy
Pinheiro pela sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Justificação
O Juiz de Direito Ruy Pinheiro da Silva tomará
posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de
Sergipe nesta quarta-feira, dia 19 de junho, às 17h, no
auditório do Palácio da Justiça, na Praça Fausto Cardoso. O magistrado foi promovido pelo critério de antiguidade e ocupará a vaga deixada pelo Desembargador
Netônio Machado, que se aposentou no mês de maio.
Nascido em Aracaju, Ruy Pinheiro da Silva concluiu o curso de Direito em 1976, pela Universidade
Federal de Sergipe. Aprovado em concurso público,
assumiu o cargo de Juiz de Direito no TJSE em 31 de

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
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suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 655, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro das Comunicações, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de ser-

Junho de 2013

vidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 656, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Esporte, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
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contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 657, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Meio Ambiente , as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 658, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Planejamento Orçamento e
Gestão, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 659, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
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1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 660, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Turismo, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
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3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 661, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro dos Transportes, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
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vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 662, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria
de Portos da Presidência da República, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de
ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquela Secretaria
e em suas entidades vinculadas, informar
a data de vigência, o órgão, os cargos e os
quantitativos.
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Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 663, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
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profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 664, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaroa e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores terceirizados em exercício na administração direta e indireta
federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de profissionalização,
modernização e valorização da administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
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Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 665, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 666, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 667, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra-Chefe da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, as
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seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 668, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 669, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
REQUERIMENTO N° 670, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra da Cultura, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de
ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
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Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 671, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
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profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 672, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
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Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 673, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio
eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 674, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro Presidente do Banco
Central do Brasil, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício no Banco Central do Brasil e, se for o caso, em cada uma
de suas entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização
de mão de obra no Banco Central do Brasil e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de ser
posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados no Banco Central do
Brasil e em suas entidades vinculadas, informar a data de vigência, o órgão, os cargos e
os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 675, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro da Advocacia-Geral da
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União, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Advocacia-Geral da União e, se for o caso, em cada uma
de seus órgãos vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra na Advocacia-Geral
da União e em cada uma de suas entidades
vinculadas, ano a ano, a partir de 2002, ou a
partir da criação do órgão ou entidade, no caso
de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Advocacia-Geral
da União e em suas entidades vinculadas, informar a data de vigência, o órgão, os cargos
e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
REQUERIMENTO N° 676, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra-Chefe da Casa Civil,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Casa Civil e,
se for o caso, em cada uma de suas entidades
vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização
de mão de obra na Casa Civil e em cada uma
de suas entidades vinculadas, ano a ano, a
partir de 2002, ou a partir da criação do órgão
ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Casa Civil e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 677, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Defesa, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 678, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Controladoria-Geral da União e, se for o caso, em cada uma
de suas entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra na Controladoria-Geral
da União e em cada uma de suas entidades
vinculadas , ano a ano, a partir de 2002, ou
a partir da criação do órgão ou entidade, no
caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Controladoria-Geral
da União e em suas entidades vinculadas, in-
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formar a data de vigência, o órgão, os cargos
e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 679, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra de Estado Chefe da
Secretaria de Relações Institucionais, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
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indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 680, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Gabinete e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Gabinete e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Gabinete e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verifi-
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car o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 681, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores terceirizados em exercício na administração direta e indireta
federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de profissionalização,
modernização e valorização da administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 682, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 683, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro de Minas e Energia, as
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seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 684, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro das Relações Exteriores,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 685, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro das Cidades, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 686, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro da Saúde, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
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suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 687, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Previdência Social, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de ser-
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vidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 688, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Pesca e Aquicultura, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
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contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 689, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Justiça, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério
e em suas entidades vinculadas, informar
a data de vigência, o órgão, os cargos e os
quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
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REQUERIMENTO N° 690, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Integração Nacional, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 691, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
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1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 692, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Educação, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
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3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 241, DE 2013
Institui a Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída em caráter permanente, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política
de Atenção Integral à Saúde do Homem, a ser formulada, implementada e mantida pelas diversas instâncias
gestoras do Sistema.
Art. 2º A Política de Atenção Integral à Saúde do
Homem deverá abranger, entre outras ações definidas
em regulamento, a prevenção, a detecção precoce, o
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diagnóstico e o tratamento de doenças e agravos à
saúde que acometem exclusiva ou predominantemente
a população masculina.
Parágrafo único. Deverá ser dada ampla divulgação das ações a que se refere o caput e de informações
sobre promoção da saúde do homem.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os homens são acometidos de algumas doenças
ou agravos à saúde especificamente relacionados ao
sexo masculino, tais como os cânceres e as infecções
da próstata, do pênis e dos testículos, mas estão sujeitos
a outros transtornos da saúde que, embora acometam
também as mulheres, apresentam taxas de morbimortalidade mais elevadas na população masculina. É o caso,
por exemplo, do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, da obesidade, da aids, da tuberculose, do câncer
do aparelho respiratório, das neoplasias de esôfago e
estômago, e das doenças isquêmicas do coração.
A maior exposição da população masculina a
determinados fatores de risco para a saúde reflete-se
na proporção de homens e de mulheres que formam a
população brasileira, nas taxas de mortalidade e nas
expectativas de vida, por sexo. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) estimou que em 2011 a
população brasileira seria constituída de 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. No mesmo ano, 56,88% dos
óbitos foram de homens, e 43,12%, de mulheres. Ainda no mesmo ano, a esperança de vida ao nascer era
de 70,6 anos para homens e 77,7 anos para mulheres.
A par dos aspectos relacionados com os dados
epidemiológicos, é importante considerar que, devido
a fatores culturais, os homens são mais avessos às
ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças e agravos à saúde. Ademais, as inadequações
administrativas e de capacidade de atendimento dos
serviços públicos de saúde desencorajam especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras a procurar por
cuidados à sua saúde. Soma-se a essa dificuldade o
fato de a legislação trabalhista brasileira não conceder
direito ao homem de se ausentar do trabalho, sem prejuízo da remuneração, para a realização de consultas
e exames médicos preventivos. A formulação de uma
política de atenção integral à saúde do homem deve
levar em conta todos esses fatores, inclusive criando
horários especiais de atendimento de trabalhadores
e trabalhadoras.
Assim, a despeito da existência de norma infralegal que estabeleceu a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem – Portaria MS/GM nº 1.944,
de 27 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde –, o
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presente projeto de lei procura enfatizar a necessidade
de que os gestores do SUS formulem, implementem
e mantenham política específica de atenção à saúde
da população masculina, segmento cujos indicadores
de morbimortalidade contradizem a cultura popular
que considera o homem um representante do sexo
forte. Faz-se necessário que, mediante tal política,
essa característica se torne realidade e se reflita nos
indicadores epidemiológicos.
A importância social da medida proposta leva-me à convicção de que o projeto será aprovado por
ambas as Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a mesa Relatório de Viagem do
Senador Antonio Carlos Valadares, recebido por meio
do Ofício nº 70, de 2013, referente ao Requerimento
nº 494, de 2013, de missão, no qual relata participação
em reuniões da Comissão de Segurança Cidadã, Combate e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime
Organizado, do Parlamento Latino-Americano – PARLATINO, na qualidade de representante do Congresso
Nacional, realizadas nos dias 6 e 7 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSACV nº 70/2013
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Encaminha relatório de atividades como
representante do Congresso Nacional na Reunião de
Comissão do Parlamento Latino-americano
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar anexo a Vossa
Excelência, relatório de minhas atividades como representante do Congresso Nacional na reunião da
Comissão de Segurança Cidadã, Combate e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Organizado,
do Parlamento Latino-americano (Parlatino), ocorrido
em Havana, República de Cuba, nos últimos dias 6 e
7 de junho.
Na certeza do dever cumprido com essa honrosa
designação pelo Senado Federal, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos da mais elevada estima e distinta consideração. –
Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Ofício do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego:
– Nº 698, de 13 de junho de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 1.098, de 2012, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu, da Câmara
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dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº
123, de 2013 (nº 580/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação de
Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado
em Brasília, em 2 de setembro de 2010.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
123, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2011 (nº
5.759/2009, na Casa de origem, da Deputada
Gorete Pereira), que denomina Açude Deputado
Francisco Diógenes Nogueira o açude Figueiredo, localizado no Município de Alto Santo, no
Estado do Ceará;
– Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2004, do
Senador Paulo Paim, que dá nova redação ao
inciso IV do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluindo os deficientes auditivos
na obtenção da isenção do IPI, na aquisição de
automóveis;
– Projeto de Lei do Senado nº 663, de 2007, do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo ao art. 9º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, para permitir a inclusão de custos com
móveis e projeto de decoração nas operações de
financiamento realizadas no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação;
– Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2011, da
Senadora Lídice da Mata, que inscreve o nome
de Sóror Joana Angélica de Jesus, no Livro dos
Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei do Senado nº 549, de 2011,
do Senador Randolfe Rodrigues, que altera a
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir, a pessoas físicas, a dedução de despesas com livros técnicos diretamente ligados à
sua área profissional;
– Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2011,
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre o
perdão de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas por instituições financeiras
federais na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e
dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2012,
do Senador Cristovam Buarque, que inscreve
o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de
Araújo no Livro de Heróis da Pátria; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2012,
do Senador Valdir Raupp, que acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de
21 de outubro de 1969, para tornar obrigatória
a menção ao teor calórico dos alimentos dietéticos nos rótulos.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara,
aprovado, vai à sanção; os Projetos de Lei do Senado
nºs 17, de 2004; 102, 549 e 688, de 2011; e 383, de
2012, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 663, de 2007; e 462,
de 2012, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 163,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 163/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2013
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou
o Substitutivo, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010, de
autoria do Senador Marconi Perillo, que “Cria regras
para a aplicação de concursos para a investidura em
cargos e empregos públicos no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 163, de
2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Resolução do Senado nº
78, de 2007, vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
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Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – V.
Exª me permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas registrar a presença de três Vereadores do Município de Alto
Taquari, em Mato Grosso, que se encontram aqui: Leandro Alves, Ivan Borba e Elgimar Rodrigues. Trata-se
de um Município importante do Estado de Mato Grosso.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós registramos, com satisfação, a
presença dos Vereadores de Alto Taquari. É um prazer
muito grande tê-los aqui, no Senado Federal, como, em
nome de todos nós, interpreta o Senador Pedro Taques.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela
ordem, eu queria apenas pedir minha inscrição pela
Liderança do PP, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrita, Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, tal como
a Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores
que hoje já se expressaram, considero muito importante a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Lindbergh Farias, que
justamente é também o Relator do Projeto de Lei da
Câmara nº 310, de 2009, do Deputado Fernando de
Fabinho, que institui o Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros (Reitup).
Tivemos uma audiência pública, hoje, com a presença do Prefeito José Fortunati, de Porto Alegre, que
também é o Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, como também da Prefeita Maria Antonieta, do
Guarujá, e do Prefeito Sebastião Almeida, de Guarulhos.
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Também esteve presente o Deputado Carlos Zarattini,
que foi o autor do parecer na Câmara dos Deputados.
Trata-se de um projeto que tramita desde 2003 e
que teve em Carlos Zarattini um aperfeiçoador, como
Relator desse projeto. Acho que há uma energia muito
positiva para que a Comissão de Assuntos Econômicos, atendendo à sugestão do Presidente Lindbergh
Farias, possa examiná-lo, apreciá-lo e votá-lo na próxima terça-feira.
Esse projeto tem por objetivo promover a redução das tarifas de transporte público, via desoneração
tributária, por meio de um regime especial que exige
contrapartidas tanto do Estado e do Município quanto
da empresa concessionária. Assim, esse projeto poderá contribuir para aumentar a racionalização, a transparência e a integração da rede de transporte público.
Diversos benefícios fiscais são propostos em
nível federal, alguns dos quais já foram objeto de desoneração parcial ou integral, a saber:
– redução a zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as
tarifas do serviço de transporte público, implementada por meio de medida provisória de iniciativa
da Presidência, em maio de 2013, em tramitação
no Congresso Nacional; redução a zero da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide/Combustíveis) na aquisição de óleo diesel
a ser utilizado na prestação dos serviços;
– desconto na contribuição patronal à Seguridade Social, substituindo-se a alíquota sobre a
folha de pagamento por cobrança sobre o faturamento, implementada a redução para 2% do
faturamento; e, de alguma maneira, colocada
na Lei n° 12.715, de 2012, para as empresas
rodoviárias e pela Medida Provisória n° 612,
em tramitação, para as empresas ferroviárias;
– redução a zero do PIS/Pasep e da Cofins, na
aquisição de insumos relativos à operação dos
serviços de transporte, óleo diesel, que afeta
principalmente ônibus, energia elétrica, metrô e
bens de capital, veículos, chassis, carrocerias
e pneus – essa ainda não foi implementada.
Os requisitos e contrapartidas para adesão ao
Reitup estão previstos no projeto, além de outros que
vierem a ser estabelecidos em regulamento. No tocante aos Estados, Distrito Federal e Municípios, os
requisitos seriam os seguintes: assinatura de convênio com o órgão responsável no Governo Federal,
prevendo a redução ou a isenção de tributos, como
ISS, taxas e ICMS.
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Implantação de regime de bilhete único ou de sistema
de transporte estruturado e integrado; delegação do
serviço em conformidade com a legislação de concessões; instalação de conselho de transporte, com a
participação da sociedade civil; e elaboração de laudo
demonstrando o impacto dos incentivos concedidos e
determinando os valores máximos das tarifas para as
empresas que aderirem ao novo regime; contrapartidas
que se referem às empresas prestadoras
É importante ressaltar que o próprio Ministro Guido Mantega, da Fazenda, reúne-se hoje com Parlamentares para discutir esse projeto de lei. Então, acredito
que tudo poderá estar acertado, inclusive para que o
Prefeito Fernando...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria de informar que, ainda hoje, tive um diálogo com uma das representantes do Movimento Passe
Livre, a Mayara Vivian, que está preocupada e avalia
que seria ótimo se o prefeito concluísse a sua decisão,
uma vez que ele mencionou que até sexta-feira deverá
tomar uma decisão sobre possível alteração na tarifa.
O Prefeito Fernando Haddad quer tomar uma
decisão responsável, que leve em conta todas as possibilidades e qual a repercussão da decisão sobre o
orçamento da prefeitura municipal.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está marcada para amanhã, na Avenida Paulista, a
partir das 17h, na chamada Praça do Ciclista, junto à
Rua da Consolação, uma nova manifestação.
Seria ótimo se pudessem – ainda mais tendo
em conta os resultados dessa reunião no Ministério
da Fazenda agora – ser adiantados os estudos para
que, da forma a mais responsável, possa o Prefeito
tomar a sua decisão.
Concluo com um apelo aos manifestantes, para
que, de forma alguma, utilizem a violência, com depredações, sejam aos próprios bens públicos ou aos privados.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quando há manifestações violentas, isso acaba prejudicando os objetivos maiores e justos do movimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
Pela ordem, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
houve uma votação nominal. Quero que registre em
ata, por favor. Se eu aqui estivesse, há pouco, votaria
“sim” pelo Embaixador do Vaticano.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Será feito o registro em ata solicitado por V. Exª.
O próximo orador inscrito é o Senador Cyro Miranda.
V. Exª, Senador, terá o tempo regimental de 20
minutos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Flexa Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores,
Jornal, Agência, Rádio e TV Senado, senhoras e senhores, precisamos acordar diante das manifestações
que tomaram as ruas do Brasil.
Tanto o Governo quanto o Congresso Nacional e
o Judiciário precisam assumir as suas responsabilidades. É preciso questionar o Governo diante do quadro
econômico que se desenha e que motiva os protestos.
Nesse sentido, registro em plenário o artigo do
jornalista Antônio Machado, publicado no Correio Braziliense de ontem, sob o título “O Saco Explodiu”.
Machado faz uma análise muito objetiva e pertinente sobre esse movimento cívico vivido nas ruas
de diversas capitais e cidades brasileiras, que bateu
às portas do Congresso Nacional. Todos nós, agentes públicos dos três Poderes da República, temos o
dever de fazer uma reflexão sobre os episódios, livre
da venda das paixões.
Como bem se viu em diversos momentos, houve um repúdio ao levantamento de qualquer bandeira
desta ou daquela agremiação partidária. O movimento
retrata uma insatisfação generalizada, que não pode
ser ignorada pelo Congresso, muito menos pelo Governo ou pelo Judiciário. As diversas motivações, como
o aumento das passagens de ônibus e a cobrança
quanto ao dinheiro público gasto nos estádios – e não
na educação, na saúde e no transporte público – demonstram que a sociedade está bem mais atenta às
ações do Poder Público. Sem dúvida, a sociedade se
politiza a cada pleito e está disposta a cobrar de todos
e de cada um de nós a parcela de responsabilidade
nos destinos do Brasil.
Tem razão Antônio Machado ao dizer que “entender as transformações que detonam os anseios e
medos expressos nas manifestações é mais producen-
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te do que buscar o rabo do demônio nos movimentos
sociais”. Não se pode querer, sob qualquer pretexto,
minimizar a força representativa das mais de 250 mil
pessoas que tomaram as ruas das diversas capitais
e, simbolicamente, tomaram o Congresso Nacional.
Vejo o recado ao Congresso Nacional sob dois
ângulos: primeiro, o da inevitável cobrança do papel do
Parlamento no sistema de freios e contrapesos, tão caro
à República e à democracia. Segundo, o da dimensão
de esperança no papel que cada um de nós desempenha como representante do povo e dos Estados.
Não podemos negar que o sistema de contratação direta, que permitiu a construção dos estádios bilionários, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não
podemos negar que o Congresso tem sido passivo
diante das infindáveis explicações das autoridades do
Governo sobre o controle da inflação e do crescimento econômico. Senador Pedro Taques, não podemos
negar a forma como o Brasil tem sido governado, por
infindáveis medidas provisórias aprovadas pelo Congresso. Não podemos negar que a Justiça também tem
sido alvo da crítica popular pela demora em decidir.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o Poder Executivo parece ainda adormecido e continua a dizer que
detém o controle da inflação e a minimizar a dimensão
do movimento. O Parlamento não pode abrir mão de
ser o freio necessário às ações do Poder Executivo.
Senador Paim, acertam a imprensa e os especialistas ao apontar que o movimento apanhou todos de
surpresa. Acertam mais ainda, Senadora Ana Amélia,
ao apontar que a inflação, os desarranjos da economia,
o mal-estar do mercado financeiro, a insegurança social, a insatisfação difusa, especialmente dos jovens,
acumulam-se e, um dia, chegam às ruas.
O aumento das passagens foi apenas a gota
d’água. A inflação que as famílias encontram nas gôndolas dos supermercados não tem cor, não tem ideologia.
A inflação é um número com uma incrível capacidade
corrosiva. A inflação rouba o sonho da viagem, do carro
novo, do curso de idiomas, do almoço em família do fim
de semana. A inflação destrói o orçamento doméstico
e acaba com a paz de espírito das famílias. A inflação
não precisa de intermediários para ser entendida. Não
precisa de explicações sofisticadas de uma equipe
econômica desacreditada.
Sr. Presidente, os movimentos sociais que vemos
nas ruas não deverá ser apenas uma febre. Muito mais
do que um protesto repentino, as 250 mil pessoas demonstraram o amadurecimento político do brasileiro,
sobretudo em relação ao destino dos 40% da carga tributária, à corrupção e ao tamanho da máquina pública.
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Pelas redes sociais, 79 milhões de pessoas falaram de um único tema. Como bem ensina um velho dito
popular, o difícil não é mentir, mas continuar mentindo.
O brasileiro passou oito anos do governo Lula
ouvindo infindáveis bravatas que culminaram com a
conhecida história da marolinha. Lula gastou a rodo
para fazer a sucessora Dilma Rousseff, colocada sob
o manto de boa gestora. Que doce ilusão!
E agora, Presidente Dilma, será que a senhora
vai ter humildade para reconhecer a má condução da
política econômica e a necessidade de diminuir os
gastos públicos? Será que a senhora compreenderá que esses movimentos populares não podem ser
resumidos à figura do Velho do Restelo, imortalizada
pelo memorável Luís de Camões? Será que a senhora
vai entender que as 250 mil pessoas não podem ser
rotuladas como pessimistas que fazem mal ao País?
Srªs e Srs. Senadores, todos nós precisamos
refletir detidamente sobre o significado desse movimento cívico que toma as ruas do Brasil. Creio que a
Presidente Dilma tem o dever de dar o exemplo e de
fazer uma autocrítica, antes que se coloque por terra
a estabilidade econômica e o esforço, no sentido de
viabilizar o crescimento sustentável do Brasil.
Encerro com um elogio à manchete do jornal O
Popular, do Estado de Goiás, sem ser injusto com a
imprensa em geral. O título diz tudo: “Alguma coisa
acontece neste País! O Gigante despertou. E um filho
teu não foge à luta.”
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Cyro Miranda.
Chamo, pela ordem, como Líder, para usar da
palavra, o Senador Walter Pinheiro, Líder do PT.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Não destitua meu
Líder, Wellington Dias. Não faça isso, não!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª é Líder permanente e fala pela Liderança do PT.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Falo, aqui, com a devida autorização do Líder Wellington
Dias, usando este espaço da Liderança, meu caro Flexa.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, Senador Sérgio, V.
Exª que tem se destacado nesta Casa, eu diria, no bom
combate das questões que envolvem principalmente
a defesa e a assistência ao cidadão, quando falamos
aqui em capilarizar a Justiça, em expandi-la, ou até, em
uma expressão que é muito bem utilizada na Bíblia, em
um trecho muito interessante que se refere ao profeta
Isaías, quando fala “estender as tendas da barraca à
direita, à esquerda, à frente e atrás”, portanto, fazen-
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do com que a amplitude desse espaço possa chegar
às pessoas, essa mesma referência eu quero fazer
exatamente em relação a essa questão do Judiciário.
Este é um pleito, Senador Sérgio, que historicamente nós fizemos durante todas essas batalhas.
Isto a que estamos assistindo nas ruas hoje,
essa mobilização, nada mais é do que inclusive uma
reação à ausência de serviço. A assistência judiciária,
o atendimento, essa extensão da estrutura, meu caro
Paim, do Judiciário, é tão necessária quanto o desejo
por transporte, o desejo por serviços públicos, o desejo por educação.
Muita gente até se pergunta: “Ah, por que as
pessoas estão se manifestando no momento em que
atingimos determinados níveis de serviços ou até de
bons índices de emprego?”. Mas as pessoas, Senador
Sérgio, ainda encontram muitas dificuldades, meu caro
Capiberibe. Eu posso dizer que nós “involuímos” nas
grandes cidades. Há uma involução.
E olha que contraditório: nós avançamos do ponto
de vista tecnológico, utilizamos as ferramentas mais
modernas, mas não conseguimos chegar à plenitude.
Ora, plenitude! A plenitude seria, eu diria, até um sonho de consumo para poucos. Nós não conseguimos
chegar ao mínimo do atendimento para a satisfação.
A satisfação não é só trabalhar, dizer “eu tenho
um emprego”. A satisfação é poder ir para o emprego
em condições justas, adequadas e inclusive eficientes. As condições são, inclusive, eu não me limitar só
a sair de casa para ir ao meu trabalho. É ter direito ao
lazer, à vida.
Então esse contexto nos leva a entender, por
exemplo, como é que um cidadão, Sérgio, consegue
chegar a uma instância de um tribunal ou a uma –
numa época mais antiga chamávamos de junta, não
é Paulo Paim? Aquelas juntas do trabalho – vara. Hoje
são varas, os tribunais já com desembargadores. Mas
como é que o sujeito chega a uma esfera dessas?
Numa relação de trabalho conturbada, ele faz uma
reclamação, aquilo termina indo para um estágio, vai
para outro, e depois nós enfrentamos a necessidade
de um recurso, chegando a uma esfera superior, não
capilarizada, concentrada em poucos lugares do País.
Portanto, quando nós tratamos do Direito, quando nós, aqui, ouvimos isso inclusive o dia inteiro, todo
mundo falando dessas manifestações, mas principalmente a expressão “cidadania”, a busca por, aí sim, a
plenitude dessa cidadania, a estrutura do Judiciário,
meu caro Senador Sérgio Souza, tem que entrar nesse debate. Não podemos trazer aqui só a questão de
quanto custa.
Quer dizer, na hora em que é para ampliar a estrutura do Judiciário, para prestar serviço ao cidadão,
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aí entram as contas. Mas esse é o custo que tem que
ter. Para ter capilaridade, eu preciso inclusive ter estrutura. Para chegar ao entendimento, para esticar a
tenda dessa barraca, eu vou precisar de recursos. Para
essa tenda funcionar, eu vou precisar de gente, para
poder exercer o princípio tão propalado da cidadania.
Na realidade, esse não é um debate qualquer,
esse é o debate do exercício do direito. Não adianta
escrever, Paulo Paim, que todos têm o direito. Mas
como acessar os canais quando esse direito não me
é permitido? Para quem reclamo? Aonde eu me dirijo? Com quem falo? De que forma eu posso requerer
isso? Aonde buscar? Quem vai nos defender?
Aliás, são perguntas que boa parte dos que hoje
se manifestam no Brasil deve estar fazendo.
Então quando nós discutimos aqui, Senador Sérgio Souza, a necessidade da ampliação das estruturas,
não é para ter um tribunal no Paraná para os Senadores chamarem de meu, ou de seu, do outro lado, nem
tampouco para os baianos ficarem chamando de meu
tribunal. Nós defendemos a ampliação dessa estrutura para que os brasileiros tivessem um canal onde, e
de forma mais eficiente, ou pelo menos mais próxima,
pudessem chegar.
E aí vai outra contradição em que estou batendo
permanentemente: no momento em que estamos ampliando todas as ferramentas de interação, muita gente
reclama da disponibilização dessa estrutura para que
eu possa aplicar essa ferramenta; para que eu possa
usar essa ferramenta; para que eu possa interagir; para
que eu possa buscar.
Então, é importante que a gente comece a entender que determinadas linhas de serviços se materializam no atendimento. Porque senão fica só à cabeça
que a obrigação é ter o posto de saúde; é ter a escola
– e olha que já estamos tendo com dificuldade –, ou
ter o transporte público. E as outras questões? São tão
fortes, ou, eu diria, até mais, porque todas as vezes
que elas se relacionam principalmente com decisões
que não têm o caráter da materialidade, mas eu preciso
ter a decisão para aplicar essa materialidade na vida
das pessoas, aí é que entram as dificuldades. Alguém
vai ter que decidir, alguém vai ter que arbitrar, alguém
vai ter que julgar. Mas um espaço precisa se abrir e,
inclusive, se permitir para que essa demanda chegue.
Portanto, a estruturação do Judiciário tem que
levar em consideração um país com dimensões continentais como o Brasil e com dificuldades estruturais.
Chegue lá no interior do seu velho Amapá, meu
caro Capiberibe. Será que eu tenho a mesma estrutura de atendimento – e eu não vou nem comparar
com outros lugares, eu vou comparar com a própria
Macapá –, será que para o interior do Amapá há a
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mesma coisa que há ali na cidade de Macapá? Não
há! E isso vale para o interior da Bahia; isso vale para
o interior do Pará. Quantos barcos um paraense vai
ter que pegar para poder chegar ao Judiciário? Óbvio
que quem não tem barco, a nado não vai, não é Flexa? Não há condição.
Portanto, esse não é um serviço que pode ser
considerado, como alguns tentaram transformar o debate aqui: a ampliação dessa estrutura para quê? Essa
estrutura para atender aos mais pobres do País, para
agir como defesa, para atuar principalmente como uma
ferramenta que todo e qualquer cidadão pode acessar,
e não só aqueles que podem pagar.
Então, essa é uma das estruturas importantes.
Lamentavelmente, o debate que assistimos aqui, Sérgio, em relação às estruturas, foi para quê? Quanto
custa? Na hora de atender o mais pobre, entra na
conta o preço? Ou o objetivo é levar o serviço? Óbvio
que temos de ponderar como vamos garantir o orçamento disso. Nós temos de ter essa preocupação, não
estamos nos descuidando disso. Agora, se for só essa
tese da preocupação do orçamento e não da priorização, essas estruturas de atendimento à população
vão ficando para trás. Mas por que isso não entra na
prioridade? A prioridade é o atendimento do cidadão,
essa é a prioridade.
É fundamental que aprendamos, inclusive. Ouvi
muitos falarem hoje em auscultar, em olhar o que está
vindo de reclamação. Mais do que auscultar ou tentar
enxergar o que está acontecendo, é cada vez mais
instituir canais para que essas reivindicações possam
interagir, possam chegar, e os canais efetivos de diálogo se estabelecerem, as instâncias de funcionamento
se apresentarem.
Eu lhe pergunto, Sérgio: é mais fácil o sujeito chegar à Câmara de Vereadores, por exemplo, de Cascavel, no interior do Paraná, ou ao plenário do Senado,
em Brasília? É óbvio que é mais fácil chegar lá, pela
proximidade. Agora, se não houver canais para permitir
que aquilo que começou em Cascavel consiga chegar
ao Parlamento, as coisas vão ficar lá e aqui vamos ficar discutindo, como se lá não tivesse nenhum tipo de
importância, como se não existisse.
Tenho insistido, Sérgio, num tom de brincadeira,
que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, o cidadão vive é no Município. As manifestações
estão ocorrendo em cidades, elas têm foco, têm gente, estão na rua, no lugar em que as pessoas pisam e
têm os seus problemas.
Então, é importante que façamos o debate a partir exatamente da identificação de como podemos dar
cada vez mais sequência. Ouvir só não basta. Ouvir
é importante. Inclusive temos duas orelhas para ouvir
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mais do que falar, não é, Paulo Paim? Mas é preciso
agir, é preciso criar as condições para que aquilo que
coletamos, aquilo que tentamos pelo menos enxergar,
consiga exatamente dar consequência, e só é possível
fazer isso com algum grau de interação.
Então, a minha ponderação, Sérgio, nesta tarde,
é que tenhamos outro olhar sobre a ampliação das
instâncias públicas. Precisamos fazer os debates das
instituições não a partir das pessoas, mas a partir das
instituições. As pessoas vão passar, vamos caminhar,
daqui a anos, vai haver trocas. O governante de hoje
não será o governante de daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
As instituições, não; elas são perenes.
Então, antes de fazer o debate do que significará a ampliação de determinadas estruturas, por que,
efetivamente, não colocamos na ordem do dia qual é a
necessidade e de que forma as pessoas estão conseguindo resolver seus problemas? Aí eu poderia dizer,
Sérgio, talvez você, com mais propriedade do que eu,
porque milita nessa área, quantos processos, inclusive
envolvendo parte dessa demanda que está nas ruas
hoje, estão parados em tribunais? Quantos processos
estão aguardando julgamento e fizeram recurso não sei
para onde, e como o não sei para onde está abarrotado de recursos, não há como julgar? Processos que
envolvem, por exemplo, a mobilidade, que envolvem
concessões de serviços públicos. Quantas querelas
estão nesses tribunais! Podem dizer: “Mas você está
tratando de algo com interesse coletivo?”. É, mas tem
gente por trás. O coletivo só é coletivo porque adentra
cada um, por hora, por minuto, por instante.
Portanto, Sérgio, estou colocando muito isso no
dia de hoje, um pouco pela minha apreensão, ou, pelo
menos, uma compreensão de que o Judiciário brasileiro vai responder, de forma consistente, àquilo que
nós conseguirmos promulgar aqui, dando celeridade,
buscando fazer dentro do que o orçamento permite e,
principalmente, buscando estar lá a partir daquilo que
verdadeiramente precisa ser feito. Nada melhor do
que tentar auscultar o que vem de lá, a necessidade,
a demanda que está lá parada na rua.
Basta chegarmos à porta de um tribunal do trabalho para vermos o que é demanda de coisas que se
arrastam há anos e anos, trabalhadores que às vezes
foram demitidos, mas que não tiveram seus processos
sequer julgados. Aí depois aquilo sai do tribunal e vai
para uma instância superior. Hoje nós sabatinamos
aqui uma das figuras por quem tenho o maior respeito,
o Desembargador Cláudio Brandão, baiano, do nosso Tribunal da 5ª Região, que vem agora para o TST.
Portanto, sem dúvida nenhuma, o TST ganhou
– e muito – em qualidade, alguém que tem uma carreira brilhante, correção, capacidade, mas, se não
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mantivermos a estrutura na ponta, Cláudio Brandão, o
nosso Ministro do TST – espero que o Plenário assim
confirme – vai aguardar muito para que os processos
cheguem – e, portanto, para atender à demanda de
milhares e milhares de brasileiros, até porque aqui no
TST ele não cuidará só e somente só das demandas
da Bahia.
Então, Sérgio, quero dar-lhe um aparte insistindo
nisto: que façamos um debate primeiro sem um adjetivo, vamos embora para o substantivo. Em vez de
todo mundo ficar adjetivando que houve isso ou aquilo, que o interesse é esse ou aquele – e o adjetivo é
muito perigoso –, vamos tentar pegar o substantivo. O
que precisamos fazer neste País para que as pessoas
possam, no local onde vivem, ter a satisfação de dizer
que a plenitude do serviço público permite, inclusive,
poder viver na minha cidade, e viver feliz.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Walter Pinheiro, primeiro, quero parabenizar V. Exª pela inteligência do seu pronunciamento,
mostrando para a sociedade brasileira, através dos
canais de comunicação do Senado Federal, de uma
forma lógica, que aquilo que fazemos no Congresso
Nacional não é uma atividade para fins próprios, é para
a sociedade. Repudio citações como as de que “querem
criar um tribunal para chamar de seu”. Ouvi de alguns
colegas neste tom e já tive oportunidade de dizer que,
no meu Estado, por exemplo, essa luta começou há
mais de 20 anos. Eu nem imaginava um dia ser político, chegar ao Senado Federal e poder militar nesta
causa que é de todos os brasileiros. Só no Congresso
Nacional, esse processo, esse projeto, tramitou mais
de 10 anos. Quero fazer este aparte para citar o dispositivo da Constituição – para corroborar com o que
V. Exª está pronunciando da tribuna do Senado –, o
art. 27 do Ato das Disposições Transitórias, lá no § 6º,
que criou os cinco Tribunais Regionais Federais existentes no Brasil. Naquele momento, existia um único
tribunal, o Tribunal Federal de Recursos, com sede em
Brasília, e foi dado a este o poder de colocar os Tribunais Regionais Federais dentro da Federação, devendo observar dois princípios: o número de processos
e a territorialidade. Quatro deles foram colocados na
costa brasileira; um único na região central, que está
aqui em Brasília e que sozinho atende a 14 unidades
federativas. Só aí eu já diria que não atendeu à territorialidade lá em 1989, quando eles foram implantados.
No entanto, o número de processos me parece que
atendeu, porque nós tínhamos menos de cem mil, agora, hoje, meu caro Senador Walter Pinheiro, há mais
de 1,1 milhão de processos. Uma pesquisa de hoje,
que eu vou daqui a pouco colocar com detalhes na
tribuna, traz a seguinte máxima – veja só: há 10 anos,
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o Judiciário tinha, dos paulistanos, uma aceitação ou
achava que tinha um prestígio que chegava a 38%
dos paulistanos; em 2007, isso caiu para 34%; ontem,
chegou a 20%. Isso é reflexo de que há uma sensação
do cidadão de que ele não está sendo atendido, de
que ele não está vendo seus direitos fluírem da forma
como ele quer. Então, a motivação dessas manifestações – vou falar depois do Legislativo e também do
Executivo; não vai ficar só do Judiciário. Mas quero só
aproveitar este aparte para dizer: nós estamos fazendo
aqui uma ampliação; ou, como V. Exª chamou, é abrir
a tenda, a barraca, para atender a um pouco mais de
pessoas que vão estar sob essa tenda, para ter ali a
mão da Justiça, dando ao cidadão seus direitos. Muito
obrigado, Senador. Parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
acho, Senador Sérgio, que é importante isso.
Eu quero chamar a atenção da visão para a expansão do atendimento ou a capilaridade do Judiciário.
Ao mesmo tempo, aí V. Exª sabe, eu já afirmei aqui,
mas em conversas nossas eu tenho insistido muito que,
por outro lado, quem tem que organizar e até por conta da sua própria autoridade, quem tem que organizar
isso é o Judiciário. E aí, Senador Pedro Taques, venho
insistido muito em dizer: cada qual no seu cada qual.
Nós aqui, a competência inclusive da elaboração da lei.
Nós aqui temos a competência inclusive da elaboração da lei, mas ao Judiciário – e nada melhor do
que a gente prestar atenção nisso – cabe exatamente,
auscultando, experimentando, vivenciando, identificando as raízes, os problemas, apresentar inclusive...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Ao
Judiciário cabe exatamente apresentar as condições.
Se não for possível a instalação desse ou daquele
órgão, monta-se um cronograma para ver como é
possível ir fazendo, de que maneira. Mas numa coisa,
Senador Pedro Taques, eu estou insistindo – acabei
de conversar com membros ali do Ministério Público –:
nós temos que tratar as coisas como instituições e não
indivíduos. Uma coisa até que eu disse a V. Exª, lá na
CCJ, quando estávamos juntos: na hora que a gente
começar a tratar do que cada um faz, aí eu pego a instituição e culpo pelo erro um ou outro. Aí, meu amigo,
acabou a instituição. A instituição é perene; membros
das instituições são passageiros. Portanto, acho que
é importante ter essa preocupação para a gente continuar prestando o bom serviço ao cidadão brasileiro.
Um aparte ao Senador Pedro Taques e aí encerrarei, Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
rápido, Senador Walter.

38386

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª, Senador Walter Pinheiro, terá o tempo
necessário para concluir o seu brilhante pronunciamento e para ouvirmos todos, com muita alegria, o competente Senador Pedro Taques, no aparte que faz a V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu quero
cumprimentar o Senador Walter e confessar ao Senador Sérgio que o autor dessa frase fui eu. E essa frase
não tem direção a V. Exª, porque eu li o seu trabalho e
já lhe disse isso. Conheço o seu empenho em relação
à criação dos tribunais, notadamente do Paraná. Mas
eu não retiro a frase. Eu entendo que alguns vão querer criar um tribunal para chamar de seu. Eu entendo
isso, e a Constituição me dá o poder-dever constitucional de entender alguma coisa, conforme diz o art.
53. Então, eu peço desculpas ao senhor se entendeu
que eu tinha feito essa frase em relação ao senhor.
Esse é o primeiro ponto. Ao Senador Walter Pinheiro,
eu concordo inteiramente, nós não podemos adjetivar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O adjetivo é importante na frase, o substantivo é importante
na frase. Se nós formos fazer uma análise sintática,
uma análise gramatical, nós precisamos de adjetivos,
de substantivos, mas também precisamos de verbos,
notadamente verbo transitivo direto que revela ação. E
só pode exercer um verbo transitivo direto, que revela
uma ação, um sujeito. E só pode ser sujeito quem tem
competência. E a Constituição da República estabelece, a meu juízo, que o sujeito que tem competência
para apresentar projeto de lei é o Superior Tribunal de
Justiça, conforme art. 96 da Constituição, que é expresso ao revelar o alto governo dos tribunais, que é
uma conseqüência do art. 2º, que é a independência.
Muito bem, numa frase, nós precisamos de sujeito, de
verbo – notadamente transitivo direto –, de predicativo do sujeito, de substantivo e de adjetivo. Esse é um
ponto. O segundo ponto é: reconheço a necessidade
de existência dos tribunais. Precisamos, sim, de tribunais. E V. Exª tem razão:...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...não
há que se falar em cidadania sem prestação jurisdicional célere, devida, e a Justiça do Trabalho faz bem
isso – reconheço. Eu também votei favoravelmente
ao doutor hoje indicado para o Tribunal Superior do
Trabalho. Agora, eu vim da 1ª Região, que é o Distrito
Federal, mais 13 Estados da Federação: Pará, Amapá, Rondônia, Roraima... A prestação jurisdicional realmente fica prejudicada. Reconheço isso e me somo
ao Senador Sérgio, ao Sr. Senador Walter, na busca
pela construção desses tribunais, desde que o sujeito
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possa exercer o verbo transitivo direto que a Constituição assim determina.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Por
isso que é bom, Senador Taques... Para nós transformarmos o verbo – e aí, já que eu tinha brincado com
o Sérgio em relação à passagem bíblica sobre a questão de se ampliarem as tendas –, eu vou citar a Bíblia
também: “E o verbo se fez carne.”
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Então, aí tem que haver a materialização. A Justiça
tem que chegar para o sujeito, onde quer que ele esteja vivendo, porque, senão, a Justiça continuará só
para alguns sujeitos e, aí, mais uma vez, deixa de ser
Justiça; vira uma grande injustiça no Brasil.
Obrigado, Senador.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Walter Pinheiro, se V. Exª me permitir...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Claro, claro. A Mesa não vai fazer isso comigo; na verdade, não é comigo, não; é com a Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senadora Ana Amélia, tendo o aparte permitido pelo orador, Senador Walter Pinheiro, V. Exª terá
todo o tempo para fazê-lo.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu não serei
tão competente quanto os meus colegas que me antecederam: um advogado de militância reconhecida e
um Procurador da República, ex-Procurador, que tanto
dignifica o Ministério Público e que conhece bem a lide
jurídica e a demanda. Eu, aqui, estou no aprendizado
de tudo isso. Mas eu tive um contato...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – E, aí, gostaria de fazer um reconhecimento ao trabalho feito na
4ª Região da Justiça Federal, que é presidida por uma
mulher, a Desembargadora Marga Tessler. Quero dizer
em defesa da eficiência, da eficácia e da resolutibidade
que, usado um sistema eletrônico de julgamento dos
processos, o tempo do exame dos recursos foi reduzido em 80%. Isso é gestão, é qualidade, é cuidado com
o cidadão que demanda justiça. Então, eu gostaria de
fazer essa revelação, porque hoje estão em tramitação
no sistema eletrônico da 4ª Região, que compreende
os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, 1.738.749 processos. E, segundo a Desembargadora Marga, hoje bastaria ampliar o número de
vagas não só no meu Estado o Rio Grande do Sul...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...mas
também no Paraná, como já foi criada recentemente,
uma por iniciativa do Vice-Presidente da Câmara André Vargas, que demandou. E eu, modestamente, não
sou Vice-Presidente do Senado, não estou na Mesa
do Senado, mas tenho certeza de que o Presidente do
Tribunal Superior de Justiça, Ministro Felix Fischer e a
própria Desembargadora Marga Tessler acolherão, porque já está no Conselho de Justiça a solicitação para
a criação de uma Vara Federal no Município de Ijuí,
na região noroeste do Rio Grande do Sul, que tem 80
mil habitantes, e que atenderá uma região de 180 mil
pessoas. Não há uma Vara Federal nessa cidade de
80 mil habitantes. Portanto, esses processos, Senador
Walter Pinheiro, e o equilíbrio com que V. Exª coloca
essa questão, são a maneira mais adequada. As ruas
estão dando um recado, e esse recado é também a
falta da Justiça rápida e célere...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – As ruas
dão um recado para o Poder Judiciário, para o Poder
Executivo, para o Congresso Nacional, para os legisladores. É um recado para todos nós. Precisamos entender esse recado, e esse tema tem tudo a ver com
essa demanda da sociedade, que clama por justiça.
Mas penso que, neste caso, é preciso o reconhecimento
pela aplicação de modernas técnicas administrativas
de uso da ferramenta da informática para ter acelerada
e para se conseguir, dessa maneira, essa expansão e
efetividade. A 4ª Região é, no ranking do relatório da
Justiça, do CNJ, feita no ano de 2012, apontada como
a segunda nos seguintes critérios: média de processos julgados por magistrado – 5.871; no percentual de
processos baixados por casos novos – 92,1%; e no número de processos baixados por magistrados – 4.648.
Eu preciso fazer esse reconhecimento na pessoa da
Desembargadora Marga Tessler. Muito obrigada pela
sua tolerância.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Eu acho que é importante o aparte de V. Exª porque reforça isso, essa coisa de a gente só enxergar,
às vezes, a reclamação pontual. Não é só a passagem
de ônibus, até porque na maioria dos casos hoje as
pessoas estão conseguindo pagar, ainda que se baixe
o preço das passagens, ainda não está no horizonte
baixar ou reduzir o tempo. Há trabalhadores que ficam
seis horas em um transporte coletivo nas cidades entre
o trajeto de casa para ao trabalho e do trabalho para
casa. Isso é qualidade de vida! Imagem o sujeito que
tem que pegar ônibus, barco, seja lá o que for meu
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caro Senador Flexa Ribeiro, para se dirigir a um tribunal para tentar reivindicar os seus direitos?
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Walter Pinheiro. Quero
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que tenho certeza absoluta de que o Senador Pedro Taques,
quando fez referência a criação dos novos tribunais,
fez referência ao Estado do Pará.
Também tramita uma PEC para que se crie um
Tribunal Federal no Pará. É importante que os jurisdicionados tenham atendimento da Justiça, porque,
dentro do TRF-1, com sede em Brasília, mais de 40%
dos processos se originam no Estado do Pará.
Então, se nós... Não temos nada contra os que
já foram criados, inclusive com sede em Manaus, mas
há necessidade de se ter o do Pará.
Então, a PEC continua tramitando junto com a
do Ceará e eu espero que em breve nós possamos
ter a oportunidade de votá-la no plenário do Senado,
encaminhá-la à Câmara e tenho certeza de que contarei com o apoio de V. Exª, Senador Pedro Taques,
para que possamos fazer também justiça a todos os
brasileiros que habitam naqueles Estados que serão
abrangidos pelo novo Tribunal Regional Federal, serão
os Estados do Pará, do Maranhão, do Amapá e do Tocantins. E também, como a Senadora Ana Amélia falou, a criação de uma Vara Federal em Itaituba. Tenho
certeza de que o oeste do Pará vai sofrer um impacto
importante com a implantação das Usinas do Tapajós,
para evitar o que está acontecendo em Altamira com
o Belo Monte. Precisamos preparar – o Governo Federal já foi alertado pelo Senado Flexa Ribeiro várias
vezes – Itaituba para o impacto que sofrerá já a partir
do próximo ano com a implantação dessas usinas. E
é necessária uma Vara Federal. Eu tenho certeza de
que o Presidente do STJ, o Ministro Felix Fischer, fará
o atendimento dessa necessidade de todos os brasileiros que habitam naquela região.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu me
associo à sua reivindicação, porque isso reforça também a solicitação de Ijuí. Estive numa audiência com
o Presidente Felix Fischer e também com a Desembargadora Marga Tessler, com a presença do Prefeito
de Ijuí, Ballin – que não é do meu Partido, é do PDT,
outro Partido, mas essa é uma responsabilidade que
temos –, também com o Presidente da OAB de Ijuí e
com representantes da comunidade local.
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Imagino que na sua cidade, na região que o
senhor defende, Senador Flexa Ribeiro, também, da
mesma forma, toda a comunidade tem interesse em
relação a isso. Tenho certeza de que o Senador Paulo
Paim, que está do seu lado, e o Senador Simon, que
também são defensores da causa do nosso Rio Grande, estão do lado da defesa dessa Vara Federal em
Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelo trabalho que V. Exª desenvolve em benefício do Estado do
Rio Grande do Sul, junto com os demais membros da
Bancada, Senador Paulo Paim e Senador Pedro Simon.
Com a palavra, como orador inscrito, por permuta
com o Senador Cyro Miranda, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros
telespectadores da TV Senado – não sei como está
a audiência da TV Senado neste momento; acho que
devemos estar perdendo, e muito, para aqueles que
estão assistindo ao jogo do Brasil com o México –,
meu caro amigo Tomás Correia, amigo, conterrâneo,
Senador por um tempo aqui, Senador Raupp, onde fez
um brilhante trabalho; muito assíduo, sempre presente nas Comissões, nas atividades do plenário. É um
prazer tê-lo aqui conosco nesta tarde.
Senhoras e senhores, venho à tribuna, meu caro
Senador Taques, para fazer uma reflexão sobre o que
está acontecendo no Brasil neste exato momento.
Sou de uma geração... Eu me considero ainda
jovem. Não vivi a ditadura pesada, não senti isso, como
muitos dos que estão aqui no Congresso, como muitos
que vivem neste País e passaram, na década de sessenta, na de setenta e ainda na década de oitenta...
Eu vivi o movimento para as eleições diretas, o
movimento para a redemocratização do País. Eu vivi,
Senador Capiberibe, o movimento para nós termos
uma Constituição cidadã, com direitos e garantias individuais. Eu vivi o momento da conquista do voto direto. Eu vivi o momento de ter a oportunidade de votar
para Presidente da República, num primeiro momento
pós-redemocratização, e vivi o momento em que, não
satisfeito com essa liberdade toda e essa ansiedade
que estava dentro de todos os brasileiros naquele
momento, não satisfeito com aquele Presidente, hoje
nosso colega aqui no Senado, Fernando Collor, fomos
às ruas, vivi o movimento dos caras pintadas, vi o Congresso Nacional promover o impeachment e vi aquele
que sucedeu Fernando Collor pensar um pouco mais.
O que está acontecendo neste Brasil?
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Se nós tínhamos, na década de 80, uma inflação que ultrapassava, ou chegava a quase três dígitos por mês – não era por ano não, eu acho que, por
ano, ultrapassava quatro dígitos –, uma instabilidade
econômica, planos todos os anos, moedas mudando a
todo tempo, e, com a redemocratização, com o poder
de escolher o Presidente, estamos vivendo o mesmo
momento. De repente, Itamar Franco, que foi meu colega quando eu cheguei aqui ao Senado, colega dos
senhores e das senhoras, pensou o Brasil de forma
diferente: “Nós temos que conquistar, resgatar a dignidade deste País, colocando uma moeda forte, reduzindo a inflação, dando uma estabilidade econômica.”
E nenhum Presidente que veio depois pôde agir de
forma diferente. Nenhum. Fernando Henrique Cardoso ampliou e criou os programas sociais iniciados naquele governo, manteve a estabilidade econômica, um
controle severo à inflação. O Presidente Lula ampliou
e muito as questões sociais, mas não descuidou da
inflação, viveu, inclusive, o período da menor inflação
ali no ano de 2006, no governo do Presidente Fernando
Henrique, chegando a 2%, a 3% ao ano a inflação no
Brasil. A Presidente Dilma chega à Presidência da República com um novo desafio, um desafio de entender
um pouco melhor este Brasil. Este Brasil que tem um
custo enormemente superior, até sendo redundante,
em relação a outros países, como o nosso vizinho Paraguai, que traz os seus produtos da China, do Oriente
Médio, da Ásia e vende para os brasileiros pela metade
do preço, ou por menos, do que compramos aqui internamente. Quando fazemos a comparação dos preços
de automóveis no Brasil e na Europa, para não ficar
com o Paraguai e com a China: é a metade do preço.
Quanto nós pagamos pela saúde e pela educação?
Quanto nós pagamos pela mobilidade urbana? Qual é
o valor de uma tarifa de transporte no Brasil, em Paris,
em Nova York ou em Berlim? Não são muito diferentes, mas qual é a eficiência do transporte coletivo nos
grandes centros urbanos ao redor do Planeta?
E aí eu venho, Sr. Presidente, fazer uma reflexão
sobre uma pesquisa de ontem do Datafolha que foi
divulgada hoje. E aqui dou os créditos ao Fernando
Rodrigues, de Brasília, que trouxe uma brilhante análise, publicada, salvo engano, na Folha de S. Paulo. Ele
faz uma reflexão sobre a descrença nos três Poderes
da República, que seria a maior nos últimos dez anos.
Essa pesquisa tem como base somente a cidade de
São Paulo, foi respondida pelos paulistanos. Por isso,
lógico, não serve para refletir a realidade brasileira, talvez nem a do Estado de São Paulo, mas é importante
avaliarmos estes resultados:
Há dez anos, 51% dos habitantes da capital
paulista achavam que o Executivo ([a] Pre-
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sidência e [os seus] ministérios) tinha muito
prestígio [mais da metade]. Em 2007, o percentual caiu para 31%. Hoje, apenas 19%. [...]
No [...] Congresso [Nacional], a avaliação é
tida como ruim. [Então, quer dizer o seguinte:
aqueles] [...] que achavam que o Poder Legislativo não tinha nenhum prestígio eram [dez
anos atrás] 17% [dos paulistanos] em 2003.
Agora, [...] subiu para 42% [– 42% dos paulistanos acham que o Congresso Nacional não
tem nenhum prestígio].
Qual é a função básica do Congresso Nacional?
A função básica do Congresso Nacional é regular o
convívio em sociedade. O que a sociedade está buscando nas ruas? Está buscando fazer prevalecerem os
seus direitos. O Congresso tem agido de forma voltada
aos direitos dos cidadãos? Parece que não é isso que
eles estão entendendo.
Eu acho que nós aqui, no Congresso Nacional,
não estamos dando ouvido às vozes das milhares e
milhões de pessoas que saíram às ruas, nos últimos
dias, às vezes, desconexas e que demoramos até um
pouco para entender. Mas o que dá para perceber de
imediato é que há uma sensação de insatisfação. E
essa pesquisa reflete isso.
Também traz a pesquisa a questão do Judiciário
que, num aparte ao Senador Walter Pinheiro, já tive
oportunidade de dizer e repito aqui. Naquele momento,
em 2003, 38% da população paulista, dos paulistanos,
da população da cidade de São Paulo, achava que o
Judiciário tinha prestígio, em 2003; em 2007, somente
34%; agora, 20%.
Um outro dado interessante, que devemos analisar também, é sobre os partidos políticos. Os partidos
políticos também nunca estiveram em alta no País.
Mas, em 2003, pelo menos 22% dos paulistanos consideravam que essas agremiações não tinham nenhum
prestígio. Eram 22% há dez anos; agora, já são 44%.
Alguma coisa está errada.
O que são partidos políticos? Partidos – políticos?
Na verdade, são pessoas, ou deveriam ser, que partilham de uma mesma ideia, tanto que nós chamamos
de ideologia, ideologia partidária. Seria um grupo de
pessoas que pretendem defender determinada causa;
associam-se através de um estatuto que escreve as
suas diretrizes partidárias e passam a defendê-las.
Agora, para ter voz – é o Congresso Nacional
quem legisla – para ser representante daquele grupo,
este precisa eleger os seus representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias e
no Congresso Nacional. E estamos aqui representando essa base ideológica. Mas as pessoas sabem para
que servem os partidos, de onde surgem os partidos?
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Não sabem. As pessoas não votam mais em partido.
A regra que tentou o TSE, em 2007, impor, a da fidelidade partidária, é retrógrada, é absurda!
Agora, o que precisamos fazer? Precisamos fazer a reforma política, mas de forma coerente, de forma que traduza a realidade do Brasil hoje. Tentamos
esses dias discutir a questão do voto distrital, e não
conseguimos avançar.
O Brasil está vivendo, neste exato momento, uma
insatisfação geral da sociedade por não compreender
o que está acontecendo neste País, por não compreender a postura do Congresso Nacional. Digo, com
toda a tranquilidade – sou da Base do Governo e meus
colegas sabem disso –, que há um certo protagonismo de submissão do Congresso Nacional, submissão
ao Poder Executivo, que manipula nossas atividades
pelas medidas provisórias que tentamos regular aqui.
Mandamos para a Câmara uma proposta de alteração
da Constituição que não anda porque há uma evidente
disputa no sentido de que o Senado poderá ficar com
um tempo maior para discutir e isso, talvez, não seja
interessante para a outra Casa legislativa. O Poder
Judiciário também nos pauta; e nos pauta no dia a dia
pelas suas decisões, pela própria ineficiência do Congresso Nacional ou até mesmo porque há, às vezes,
interesse do Poder Judiciário.
Sr. Presidente, gostaria, aqui, depois de feitas
essas reflexões, de entrar um pouco mais em um caso
concreto que é essa movimentação que acontece no
Brasil. O País tem assistido, com grande atenção, Sr.
Presidente, às crescentes manifestações que se multiplicam pelas principais cidades brasileiras.
São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Maringá – lá
no interior do meu Estado –, Salvador, Maceió, Belém,
Porto Alegre e tantas outras cidades importantes e
também menores foram palco de centenas de milhares
de pessoas que têm expressado democraticamente
suas legítimas demandas e críticas em relação aos
rumos do País.
Desde já gostaria de enaltecer, Sr. Presidente, a
postura de todos aqueles que se têm manifestado de
forma pacífica e ordeira e condenar, veementemente,
aqueles que têm aproveitado a presença maciça de
pessoas civilizadas e bem intencionadas para praticar
atos de violência e degradação do patrimônio público
e também do privado.
No final da semana passada, quando começaram
as manifestações, houve uma equivocada avaliação da
força do movimento, com uma pauta aparentemente
objetiva por se tratar, naquele momento, do aumento
de R$0,20 sobre as passagens em São Paulo.
A violência da Polícia Militar foi, inclusive, alvo de
críticas por ter sido desproporcional ao movimento. E
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havia uma expectativa de que o tempo seria suficiente
para pacificar os ânimos e restabelecer a normalidade
da vida naquela cidade.
Pois eis que as manifestações não apenas se
mantêm, mas vêm se intensificando em número de
adeptos e demandas apresentadas às autoridades
municipais, estaduais, federais e internacionais.
Trata-se, portanto, de um fenômeno muito maior
e que merece de todos nós muito mais atenção, análise e reflexões.
Exatamente por isso estou aqui, para atestar
a complexidade deste processo, que rejeita ligação
partidária, que não apresenta lideranças claras e que
não reconhece a imprensa nacional como porta-voz
de seus anseios.
Avolumam-se as demandas, iniciadas com a
rejeição aos aumentos do transporte público, e que
agora demonstram o estado de contrariedade de uma
parcela crescente da população com vários assuntos
que, seguramente, têm o apoio da absoluta maioria
dos políticos do País.
Afinal, qual de nós é contra a melhoria da saúde,
da educação, o menor custo possível das tarifas de
transporte, o combate à violência? Enfim, a maioria das
demandas apresentadas é absolutamente legítima e
goza do apoio deste Senador que vos fala nesta tarde.
Ou seja, penso que não há maiores divergências entre as principais pretensões dos manifestantes
e a ideia do que é importante para o Brasil, tanto do
Congresso Nacional quanto dos Governos municipais,
estaduais e Federal.
Mas, então, Srªs e Srs. Senadores, por que estamos diante desta crise? Se todos estamos de acordo
com as principias demandas do movimento, por que
elas, então, não se concretizam?
Há, com toda certeza, Sr. Presidente Flexa Ribeiro, uma crise de interlocução, de representatividade e,
sobretudo, de prioridades, inclusive, aqui nesta Casa.
É evidente que esta parcela da população não se
sente ouvida ou representada da forma como gostaria.
E, cabe a nós, autoridades do Poder Legislativo e do
Executivo, tomarmos as providências necessárias e
com a urgência necessária para reverter este quadro.
Primeiramente temos que reconhecer e compreender a força crescente das redes sociais na organização da sociedade. E, talvez, a partir daí, procurarmos
identificar o perfil desses manifestantes exatamente
para facilitar o diálogo, que reputo essencial, com eles.
É bem verdade que o público inicial, composto
por jovens estudantes e trabalhadores descontentes
com o aumento das passagens de ônibus, vem se
ampliando, o que denota a convergência em torno do

Junho de 2013

momento de extravasar insatisfações entre vários segmentos da sociedade.
Por isso mesmo, entendo que o Congresso Nacional tem a obrigação de estar absolutamente atento
e aberto para interpretar, com a maior brevidade possível, os sentimentos das ruas. Nós precisamos fazer
isso com urgência.
No que se refere ao Poder Legislativo Federal,
diante da presença crescente e repetida de manifestantes nas portas do Congresso Nacional, fica evidente
que, para essa parcela da população, há uma grave
crise de representação.
Temos, portanto, a obrigação de compreender
onde estamos destoando dos anseios da sociedade.
Em que medidas podemos aperfeiçoar nossos ritos
processuais e alterar nossa agenda legislativa para
estar mais sintonizados com as...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
aspirações dessa massa crescente de descontentes.
Entretanto, para tanto, é fundamental estabelecermos
um canal de comunicação entre manifestantes e autoridades.
É legítimo, democrático e salutar o direito de manifestar sua contrariedade com os rumos do País, porém a busca de um entendimento ou do atendimento
dos pleitos deve ser o principal objetivo.
Sr. Presidente, peço alguns minutinhos a mais
para concluir.
Sendo assim, diante da complexidade desse
movimento atual, é importante que, o quanto antes,
possamos identificar os interlocutores de todas as partes envolvidas para buscarmos soluções. É essencial.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
que nos ouvem, apesar de todas as críticas postas,
o País vive uma democracia plena, e assim temos de
continuar. Não pode haver, penso eu, de nenhuma
das partes envolvidas, qualquer ação que confronte o
fortalecimento da nossa democracia.
Até porque a beleza deste momento histórico de
manifestações pacíficas encontra guarida exatamente
na democracia que vive o País. E por ela temos que
lutar.
Buscar compreender, refletir, ouvir e, eventualmente, atender os reclamos das ruas é obrigação dos
governos e do Congresso Nacional. Porém, é também
fundamental que o movimento que, neste momento,
legitimamente reivindica compreenda a importância de
valorizar a democracia que atingimos, depois de mais
de 20 anos de ditadura militar. Os equívocos praticados
pouco antes do Golpe de 64 não podem ser repetidos
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pela população de um país que teve que conviver com
duas décadas de repressão e censura.
Como já disse anteriormente, as demandas apresentadas são legítimas e, em sua maioria, gozam de
apoio unânime dos brasileiros. Temos que assegurar
aos manifestantes o direito de expressar, de forma pacífica, a sua contrariedade. Entretanto, temos que buscar
a solução dessa crise, afinal há disposição e interesse
do Poder Executivo e do Poder Legislativo para isso.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Concluo, Sr. Presidente, reconhecendo que cabe a nós
congressistas e aos governos ouvirmos os apelos das
ruas e buscarmos um canal aberto de interlocução
verdadeira e imediata. Porém, cabe aos manifestantes
organizarem-se, por meio de lideranças e interlocutores, estabelecerem uma pauta, por mais ampla que
seja, de reivindicações, para viabilizar o quanto antes
essa comunicação.
Aliás, aproveito para parabenizar a postura da
Presidenta Dilma, que externou o seu respeito e saudou o movimento que, em suas palavras, demonstra a
força do povo brasileiro em defender um país melhor,
o que demonstra a abertura do Governo Federal para
o diálogo, na busca de soluções.
O País vive um momento político complexo, porém
democrático e ainda muito positivo, quando comparado
ao passado de ditadura. Entendo que não podemos
pôr isso em risco, sobretudo pela incapacidade de ordenarmos o diálogo em busca de soluções.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
No ano em que celebramos 25 anos da promulgação
da Constituição da República Federativa do Brasil, da
Constituição Cidadã, temos que celebrar essa data fortalecendo ainda mais a democracia brasileira. Assim,
é essencial que no menor espaço de tempo possível
possamos todos os atores envolvidos com as manifestações do País trabalhar juntos para resolvê-las.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha
a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do Senado Federal – CCT
apresentou o Requerimento nº 548, de 2013, por meio
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença para o Senador Anibal Diniz ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 02 a 07 de
julho de 2013 para participar, a convite da Confederação Nacional da Indústria, do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional que será realizado em
Leipzig, na Alemanha.
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 548, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do Senado Federal – CCT
apresentou o Requerimento nº 556, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para o Senador Cícero Lucena
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 02
a 07 de julho de 2013 para participar, na qualidade de
representante da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio
Internacional de Formação Profissional que será realizado na cidade de Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 556, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – O Senador Sérgio Petecão apresentou o Requerimento nº 587, de 2013, por meio do qual solicita,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de
02 a 07 de julho de 2013 para participar, na qualidade de membro da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio
Internacional de Formação Profissional que será realizado na cidade de Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 587, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – O Senador Luiz Henrique apresentou o Requerimento n° 588, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
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ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 2 a
7 de julho de 2013, para participar, a convite da Confederação Nacional da Indústria, do 42° Torneio Internacional de Formação Profissional, que será realizado
em Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4° do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento n° 588, de 2013.
As Srªs e os Sr. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular,
o Deputado João Carlos Bacelar, em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 619, de 2013, conforme o Ofício n° 225, de
2013, da Liderança do PR na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 225/2013 – Bloco
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Carlos Bacelar (PR – BA) para membro titular em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho (PR – RJ) na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 619 de 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
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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.”
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar, PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Diego Andrade, em substituição ao Deputado
Eleuses Paiva, e, como membro suplente, o Deputado
Ricardo Izar, em substituição ao Deputado Guilherme
Campos, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 618, de 2013,
conforme o Ofício n° 773 de 2013, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 773/13/PSD
Brasília, 18 de junho de 2013
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 oferecer parecer à Medida Provisória nº 618, de 2013.
– Deputado Diego Andrade (PSD – MG), na
condição de Titular, em substituição ao Deputado Eleuses Paiva (PSD – SP);
– Deputado Ricardo Izar (PSD – SP), na condição de Suplente em substituição ao Deputado
Guilherme Campos (PSD – SP).
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.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Alex Canziani, em substituição ao Deputado
Jovair Arantes, e, como membro suplente, o Deputado
Arnon Bezerra, em substituição ao Deputado Antônio
Brito, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 620, de 2013,
conforme o Ofício n° 294, de 2013, da Liderança do
PTB na Câmara dos Deputados.
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O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 294/2013
Brasília, 18 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Alex Canziani (PTB – PR), na qualidade de titular, em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB
– GO); e, na qualidade de suplente o Senhor Deputado
Arnon Bezerra (PTB – CE), em substituição ao Senhor
Deputado Antonio Brito (PTB – BA), para compor a Comissão Mista sobre a MP nº 620/2013, que “Altera a Lei
nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o
financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, constitui
fonte adicional de recursos para a Caixa Econômica
Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de
2012, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de aplicação das
sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e dá outras providencias”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Dando sequência à lista dos oradores inscritos,
agora, cumprindo o Regimento, vamos chamar o Senador Eduardo Braga, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)
Não estando presente, o próximo inscrito, pela
Liderança do PSD, Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)
Próximo inscrito, como Líder, pela Liderança do
PMDB, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Flexa Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhores e meus senhores, queria, antes de iniciar meu pronunciamento,
agradecer a presença no plenário do meu suplente,
primeiro suplente no Senado Federal, Senador Tomás Correia, que assumiu no ano passado por quatro meses – e acho que trabalhou por quatro anos –,
trabalhou muito, elogiado por todos os colegas, trabalhando nas comissões e aqui no plenário do Senado,
defendendo os interesses do povo, do nosso povo do
Estado de Rondônia.
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Sr. Presidente, nesta semana, o Brasil dá ao mundo uma demonstração inequívoca da consolidação da
sua democracia, da nossa democracia.
Em todo o País, milhares de pessoas vão às ruas
manifestar sua insatisfação com muitas das questões
que ainda estão a reclamar mudanças de rumos, apesar de já termos caminhado em direção à solução de
problemas que são cruciais na vida brasileira, como a
fome, a miséria e o desemprego.
O Brasil vive hoje, como chamam os economistas,
o pleno emprego. Isso é muito bom, mas ainda faltam
melhorias em muitas áreas.
A legítima indignação com o aumento da tarifa de
ônibus em São Paulo foi ganhando proporções cada
vez maiores, contagiando cada vez mais pessoas, se
alastrou pelo resto do País e aglutinou todo um conjunto de reivindicações igualmente legítimas, comuns
a todos os brasileiros – mais qualidade na educação,
na saúde, nos transportes, na segurança pública.
Repercutiu em todo o mundo o volume das manifestações, coisa que não ocorria há mais de duas
décadas. Tão impressionante quanto o número de
manifestantes foi o fato de que a origem dos protestos foi genuinamente popular: emanou do próprio seio
do povo, que soube se valer do poder dos meios de
comunicação, da Internet e das redes sociais para se
organizar e, assim, intensificar a força do movimento.
A inaceitável violência com que os manifestantes foram tratados em certos episódios pelas forças
de segurança não foi capaz, felizmente, de manchar
a natureza eminentemente pacífica das manifestações, que, afora eventos isolados protagonizados por
vândalos contumazes, correu na mais perfeita paz, de
forma ordeira e, portanto, legítima. Que as próximas
manifestações, que certamente ocorrerão, mantenham
esse mesmo caráter pacífico e ordeiro.
Na qualidade de Senador da República e presidente nacional do maior partido político do País, o
PMDB, que representa milhões de brasileiros no Congresso Nacional e em prefeituras, governos estaduais,
câmaras de vereadores e assembléias legislativas em
todo o território nacional, avalio os protestos como
manifestações saudáveis da vontade popular. Democráticas, portanto.
A história do PMDB é rica no engajamento, no
apoio às manifestações populares e à participação
ativa nos movimentos populares mais importantes da
história recente do Brasil, afinal de contas, o PMDB
nasceu como um movimento: o movimento democrático
brasileiro. Muitos o chamavam de Manda Brasa, mas
foi o movimento democrático brasileiro que ganhou
as ruas com o povo naquele momento. Foi assim na
luta pela redemocratização do País, pela anistia e por
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eleições diretas para Presidente da República, como
exemplos – poderíamos citar vários outros exemplos.
Nossa posição, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, portanto, é de apoio
a todos esses movimentos populares, mas com a importante ressalva de que repudiamos com veemência
quaisquer manifestações que se traduzem em violência,
em baderna, em depredação, em destruição do bem
público e do patrimônio histórico, como aconteceu no
Paço Municipal, no Rio de Janeiro, e em outros prédios
públicos e privados em todo o Brasil. Tenho certeza de
que 99,9% ou mais dos manifestantes também repudiam isso e até estão tentando impedir que esse tipo
de coisa aconteça nos movimentos.
A qualidade do nosso sistema representativo é
medida pela satisfação do povo com as políticas públicas e as decisões governamentais. E o povo, detentor
soberano do poder, nos termos do art. 1º da nossa
Constituição, Constituição que também teve forte apoio
do PMDB, liderado por Ulysses Guimarães, hoje dá
sinais de que ainda está insatisfeito. O povo dá sinais
de que ainda está insatisfeito.
É o momento de aproximar ainda mais representantes e representados. E, para isso, precisamos ouvir
o clamor das ruas, analisar as suas demandas e, dentro das regras democráticas, buscarmos as mudanças
exigidas pela vontade popular.
As manifestações e os protestos, repito, são perfeitamente legítimos e, dado o volume da participação
popular, são altamente representativos. Mas legítimos
também, Sr. Presidente, devem ser os meios de se
buscar o Brasil que o povo almeja.
Tenho certeza de que o Brasil que emergirá ao
final desse processo que ainda não se concluiu será
um Brasil mais fortalecido – uma democracia consolidada, amadurecida e em perfeita sintonia com a vontade do seu povo.
Eram essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as palavras que eu queria deixar aqui em nome
do PMDB nacional.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Valdir Raupp, que faz um
pronunciamento na linha de todos os Senadores que
tenho ouvido nos últimos dias, fortalecendo a democracia, elogiando o movimento, mas, claro, não aceitando
nenhum tipo de violência. Parabéns a V. Exª.
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Eu fui um daqueles que votei no nosso querido
MDB. No período da Ditadura nós tínhamos dois partidos, Arena e MDB. Eu votava sempre no MDB, pode
ter certeza absoluta, no nosso querido PMDB de hoje.
Parabéns a V. Exª.
Ao mesmo tempo em que chamo à tribuna o Senador Flexa Ribeiro, Senador Valdir Raupp, também
faço questão de destacar um livro que recebi, sei que
V. Exª já recebeu, do nosso querido Tomás Correia,
Atuação Parlamentar, um belo livro. Vi apartes de grande parte dos Senadores que estão aqui do seu trabalho durante o período. V. Exª, de fato, tem um grande
suplente. É bom a gente saber que, embora titulares,
temos suplentes à altura dos nossos mandatos. Parabéns a ambos.
Senador Flexa Ribeiro com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Paulo Paim, que preside a sessão do Senado
nesta tarde, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
venho hoje à tribuna para falar mais uma vez sobre o
Novo Marco Regulatório da Mineração.
Antes tarde do que nunca, Senador Paulo Paim.
Ontem, 18 de junho de 2013, finalmente o Governo
Federal anunciou a entrega ao Congresso Nacional da
proposta que deverá criar o Novo Marco Regulatório
da Mineração. Isso ocorre mais de três anos depois
da promessa feita pelo Governo e após a mobilização
empreendida por diversos Estados, especialmente o
meu Estado do Pará e o Estado de Minas Gerais, principais produtores de minérios no Brasil.
O Palácio do Planalto repete uma prática recorrente: puxar as ideias do Congresso Nacional e
reapresentá-las como se fossem suas, de autoria do
Executivo. Afinal, no que tange à questão da CFEM,
as bases deste novo marco são próximas, quase as
mesmas de vários projetos que tramitam no Congresso
Nacional, inclusive um de minha autoria, que é o Projeto de Lei do Senado nº 01, de 2011, que tem como
Relator o nobre Senador Aécio Neves, de Minas Gerais.
Mas, tudo bem! Não nos importa quem seja o “pai”
da criança, desde que ela nasça e cresça com saúde
e vitalidade. É isso o que todos os brasileiros querem
e esperam do Novo Código de Mineração.
E é isto, como disse, que esperamos que o novo
Código de Mineração seja: um marco definitivo na história dos Estados e Municípios mineradores, que tanto contribuíram com o Brasil, com o saldo da balança
comercial brasileira, mas que até hoje foram apenas
penalizados por suas riquezas.
Apenas para citar um dado: todos os anos o
Pará tem superávit na balança comercial, e quero citar
apenas o do ano de 2012. Em 2012, o Pará contribuiu
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com 69% do saldo da balança comercial brasileira.
No mesmo ano de 2012, o ressarcimento ao Estado
do Pará das perdas da Lei Kandir pela desoneração,
Senadora Ana Amélia, na exportação dos produtos
primários, como é o minério de ferro, correspondeu a
apenas 11,3% das perdas efetivas de receita.
Destaco ainda que, no período de 1997 a 2012,
o Pará somente foi ressarcido em 32,41% das perdas,
arcando com prejuízo de mais de R$22 bilhões. Esta
perda de receita decorre justamente por conta da atividade mineral do nosso Estado, que é toda voltada
para exportação de bens primários, livres de tributos,
justamente pela Lei Kandir que até hoje, lamentavelmente, e por falta de ação do Congresso Nacional, não
foi até hoje regulamentada.
O que o Pará ganha com a mineração, diferentemente dos outros Estados? Ganha a CFEM, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais. Na verdade, falar que o Pará ganha algo,
Senador Capiberibe, e o Estado de V. Exª, o Amapá,
também minerador, é ilusão. Em 2012, o Pará recebeu de CFEM tão somente R$122 milhões, e os Municípios paraenses, R$345 milhões, algo em torno de
R$500 milhões entre Estados e Municípios. Um valor,
eu diria, insignificante perto das necessidades geradas pela atividade mineral no Estado do Pará, as demandas sociais, um valor pequeno, comparado com o
resultado que as empresas mineradoras auferem nas
suas atividades.
Nada contra o lucro, pelo contrário, mas é preciso
que parte desse resultado retorne em benefício para
os paraenses e, em outros Estados, para os brasileiros.
Foi para combater essa distorção que apresentamos, em fevereiro de 2011, o PLS nº 1, que prevê o cálculo da CFEM pela receita bruta, evitando manipulações
e distorções recorrentemente feitas pelas empresas, a
fim de pagar menos aos Estados e Municípios, verdadeiros donos dessas riquezas. O parecer do Senador
Aécio Neves aumenta também a alíquota da CFEM
para 4%. Esses pontos foram adotados na proposta
do Executivo. No entanto, preocupa-me a intenção do
Governo de estabelecer as alíquotas específicas de
cada minério por um decreto. Na Legislação atual, as
alíquotas são definidas por lei e não por decreto.
Pretendo e farei uma emenda, na tramitação do
Projeto de Lei, em regime de urgência, no Congresso
exatamente, Senador Capiberibe, para que possamos,
Estados e Municípios mineradores, ter a garantia da
alíquota que será efetivamente cobrada da CFEM. De
acordo com o projeto encaminhado pelo Executivo, a
alíquota será de até 4%, mas não define qual a alíquota e para que tipos de minérios essas alíquotas serão
definidas. Então, pretendo fazer, por emenda, quero o
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apoio já de V. Exª, Senador Capiberibe, para que possamos, junto com os demais Senadores, em especial
dos Estados mineradores, definir na lei e não por deixar para que isso seja posteriormente feito por decreto.
Outro aspecto importante a nosso ver e que ficou
fora da proposta do Governo é a cobrança de uma participação especial na exploração de minas altamente
rentáveis, a exemplo de que ocorre no setor petrolífero.
Os postos altamente rentáveis têm uma participação
especial, ou seja, um retorno a maior pelo resultado
que eles propiciam às empresas que os exploram. Na
mineração, isso não foi incluído e estava sendo discutido, Senador Paulo Paim, enquanto se debatia o envio
do novo marco regulatório da mineração.
Afinal, mesmo se a alíquota do ferro, carro chefe
do nosso setor mineral, atingir o máximo proposto, ou
seja, de 4%, ainda seria significativamente inferior à
cobrada por nossos concorrentes.
É evidente que nós não queremos que as empresas brasileiras percam competitividade no mercado
internacional, mas vamos comparar a taxação que a
atividade mineral tem nos países que a exploram em
relação à proposta pelo Governo no novo Código da
Mineração.
Tomemos só como exemplo o Estado de Western na Austrália, principal produtor de ferro daquele
País. Lá, a alíquota é de 7,5%, quase o dobro da alíquota máxima – não se sabe qual será – proposta pelo
Executivo. E, mesmo assim o parlamento australiano,
julgando injusto o retorno à sociedade, estabeleceu
mecanismo que visa aumentá-lo, conforme o grau da
lucratividade do empreendimento. É a participação
especial que nós defendemos e vamos continuar defendendo na tramitação do projeto. Lá, hoje, paga-se à
sociedade 22,5% – vou repetir: 22,5% – sobre o lucro
aferido na exploração mineral, sendo que a alíquota
de 7,5% do royalty, lá na Austrália, se mantém como o
mínimo. Então, no mínimo, 7,5% de royalty, e o patamar máximo de 22% sobre o lucro. O maior valor é o
valor que será pago para que os australianos tenham
de volta, em benefício para o seu povo, a sua riqueza.
Por tudo isso, entendemos que o Estado brasileiro deveria estabelecer algum mecanismo de compartilhamento dos recursos extraordinários obtidos em
empreendimentos altamente rentáveis.
Agora, os novos projetos enviados pelo Executivo
serão analisados pelos Senadores e Deputados. Menos mal, já que, enfim, o Governo parece ter entendido que não pode mais enfiar goela abaixo as medidas
provisórias, sem que tenhamos tempo para debater
e melhorar as propostas. É através do debate que se
podem aprimorar os projetos. E espero apenas que o
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Governo aceite ideias que as melhorem, e não vete
as alterações feitas pelo Legislativo.
Segundo informações do jornal Valor Econômico dessa segunda-feira que passou, dia 17, uma das
últimas simulações feitas por auxiliares da Presidente
Dilma indica que, quando aprovado o novo código, a
receita obtida anualmente com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais aumentará
de R$1,8 bilhão para cerca de R$4,2 bilhões, enquanto – repito – o royalty do petróleo atingiu a casa, em
2012, de R$24 bilhões. Ou seja, bastante inferior não
só ao que era a CFEM sobre os minérios e o minério
de ferro, mas como será pela proposta encaminhada
também pelo Executivo.
Ou seja, o valor com a CFEM deve dobrar. Isso
é positivo desde que esses valores sejam repassados
a quem, de fato, merece: os Estados e Municípios mineradores que possuem um passivo social causado
pelas mineradoras e com quem o Brasil tem uma dívida histórica.
Com o regime de urgência nos envios dos projetos de lei pelo Planalto, a Câmara dos Deputados
e o Senado têm 45 dias, cada um, para apreciar os
textos em plenário. Tenho certeza de que o Legislativo nacional se debruçará sobre esse tema, e isso é
fundamental, pois finalmente o Pará, Minas Gerais, o
Amapá, a Bahia, Goiás, Mato Grosso, os Estados que
têm atividade mineral, serão vistos pelos brasileiros
como entes importantes da Federação. Ao menos é
isso que desejamos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – S)
– Senador Flexa Ribeiro, sem querer atrapalhar o seu
pronunciamento, mas já atrapalhando, acabou o jogo
do Brasil neste momento. Para quem está assistindo ao
seu pronunciamento, o jogo termina em 2 X 0: Neymar,
o primeiro gol; e Jô, o segundo gol. Nós estávamos,
aqui, trabalhando e, ao mesmo tempo, aproveitando
um aparte a V. Exª para informar àqueles que estão
assistindo ao seu pronunciamento.
A palavra continua com V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
É uma notícia auspiciosa. O Brasil vence o seu segundo
jogo na Copa das Confederações, mas é preciso que
possamos refletir sobre os gastos que foram efetuados. Primeiro, se foram necessários e, segundo, sobre a forma como foram feitos, levantando suspeitas
de todo tipo.
Precisamos ouvir a voz que vem da rua!
Por fim, antes que se levantem vozes radicais, é
preciso deixar claro o nosso posicionamento. Ao falar
nos royalties da mineração, logo vem a lembrança do
embate feito no Legislativo com os royalties do petró-
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leo. Quero aqui dizer que já fiz referência. Nós vamos
tratar dos royalties da mineração em exploração no
território dos Estados brasileiros. Quando tratarmos
da exploração dos minérios em mar territorial brasileiro, tenho certeza absoluta de que o Pará adere a
esta tese de que os royalties, no caso a CFEM, terão
de ser distribuídos a todos os Estados da Federação
brasileira, como deve ser o petróleo em mar territorial
brasileiro, no caso do pré-sal. Aquele petróleo explorado no território do Estado pertence ao Estado que
detém a jazida.
Dados oferecidos pelo geólogo Heleno Costa,
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Parauapebas, reafirmados pelo Prefeito Valmir, de Parauapebas, exemplificam os impactos da mineração em terra
sobre o Município. A população local tem crescido a
um ritmo de 10% a 12% por ano. Entre 2010 e 2026,
ela deverá aumentar de 170 mil para 500 mil pessoas.
Segundo ele, o Secretário, há um déficit de 24 escolas
na cidade, que precisa investir R$1,2 bilhão em saneamento – só 10% do esgoto é coletado e a cobertura
de água tratada alcança 50% das casas.
É só um exemplo para todo o Brasil, porque o
Pará, que nos assiste pela TV Senado e que nos ouve
pela Rádio Senado, tem conhecimento de que as demandas originadas pela atividade mineral não podem
ser atendidas pelos recursos que advém da CFEM,
tão reduzidos, eu diria, insuficientes, quase nenhum,
repassados aos Municípios e aos Estados mineradores.
Esse déficit que se encontra em Parauapebas
e em todos os Estados mineradores, não só do Pará,
mas do Brasil, é gritante em todos esses Municípios
onde existe atividade mineradora. Esse tipo de indústria utiliza grande número de trabalhadores na sua instalação. Depois, para seu funcionamento, o número é
bem menor. E isto, claro, gera desemprego em poucos
anos e aumento da necessidade de serviços públicos
em educação, saúde e segurança, sem falar da infraestrutura, que sempre precisa de melhorias.
Portanto, considero a data de 18 de junho um
verdadeiro marco para a história não do Pará, não só
de Minas, mas de todos os Estados e Municípios mineradores. Que possamos aqui no Congresso Nacional
melhorar essa legislação, pensando mais nos brasileiros
e, no caso que aqui tenho a honra de representar, o
Estado do Pará, nos paraenses. Que este marco seja
positivo e não mais um capítulo negativo na nossa
história. Que o Brasil, finalmente, faça justiça com os
Estados e os Municípios mineradores.
Que a guerra cabana em defesa do Pará e que
os ideais de justiça dos inconfidentes mineiros inspirem todos nós, a fim de garantirmos, de uma vez por
todas, que nossas riquezas minerais sejam vetores da
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independência econômica e social do Pará e Minas
Gerais e dos demais Estados, e deixem de ser motivos
para sermos historicamente penalizados.
Senador Paulo Paim, antes de finalizar, quero
registrar e farei um voto de aplausos ao Município de
Santarém, do Oeste do Pará, a Pérola do Tapajós, que
agora, no próximo sábado, 22 de junho, estará comemorando mais um ano de sua fundação. Quero registrar
os parabéns à população mocoronga daquele querido
Município de Oeste do meu Estado. E encaminho à
mesa de V. Exª o requerimento no qual, pelos termos
do art. 222 do Regimento e ouvido o Plenário, que seja
consignado os Anais do Senado voto de aplausos ao
Município de Santarém, pelos transcursos, como disse, no próximo dia 22 de junho, dos seis 352 anos de
existência.
Requeiro, ademais, que esse voto seja encaminhado às autoridades, às câmaras de vereadores, ao
prefeito, à Associação Comercial e Industrial daquele
Município.
A Pérola do Tapajós, como é chamada Santarém,
começa sua história com a primeira notícia que se tem
do primeiro contato do homem civilizado com os índios
Tupaiús, ou Tapajós, privilegiada por sua localização
entre as mais importantes metrópoles da Amazônia,
entre Belém e Manaus, no coração da Amazônia, é o
segundo Município mais importante do Pará e o principal setor econômico e financeiro do oeste do nosso
Estado.
Estaremos, Senador Paulo Paim, junto com o
Governador Simão Jatene, no próximo dia 21, sexta-feira, numa reunião política com os prefeitos da região
oeste do nosso Estado, em que o Governador Simão
Jatene irá levar a ação do Governo do Estado para
atender às demandas necessárias àquela querida região oeste do nosso Pará.
Tenho certeza absoluta de que, nessa reunião
com os prefeitos de todo o Oeste do Pará, vamos ter,
em especial, um atendimento ao Município de Santarém, que aniversaria, como eu disse, completando 352
anos de fundação no sábado, dia 22, esses benefícios
levados pelo Governador Simão Jatene.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 693, DE 2013
Requeiro, nos termos do Art. 222 do Regimento,
e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos anais do
Senado, Voto de Aplauso ao Município de Santarém,
pelo transcurso no próximo dia 22 de junho, dos seus
352 anos de existência.
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Requeiro ademais que este Voto seja encaminhado às seguintes autoridades:
• Prefeito Alexandre Von;
• Vice-prefeito Maria José Maia da Silva;
• Câmara de Vereadores;
• Sr. Olavo Rogério Bastos das Neves, Presidente da Associação Comercial e Empresarial
de Santarém.
Justificação
“Pérola do Tapajós”, como é chamada Santarém, começa sua história com a primeira notícia que
se tem do contato do homem “civilizado” e os índios
Tupaiús ou Tapajós.
Privilegiada por sua localização entre as mais
importantes metrópoles da Amazônia (Belém e Manaus), é o segundo município mais importante do
Pará e o principal centro econômico e financeiro do
oeste do estado.
Em Santarém encontra-se a Cerâmica Tapajós,
uma das mais antigas e que de tão perfeita, chega a
ser comparada até mesmo com a mais fina porcelana chinesa.
Santarém tem hoje cerca de 299.419 mil habitantes, distribuídos em 52 bairros da zona urbana e
nas mais de 400 comunidades da zona rural. É considerada como uma das principais cidades turísticas
da Amazônia, cujo cartão de visita é o encontro das
águas dos rios Tapajós e Amazonas, um espetáculo
ininterrupto, bem na frente da cidade. E por falar em
turismo, Santarém também possui quilômetros e quilômetros de praias paradisíacas, como a encantadora
Alter do Chão que recentemente foi escolhida, pelo
jornal inglês “The Guardian” como uma das dez praias
mais bonitas do Brasil. Parabéns Santarém.
Sala das sessões, de 2013. – Senador Flexa
Ribeiro
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Nossos cumprimentos pelo voto de aplauso à
querida cidade de Santarém.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013
(n° 6.826/2010, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013, vai às
Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, pela Liderança do PP, à
Senadora Ana Amélia, que disporá de vinte minutos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP– RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente
desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, nossos espectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, venho à tribuna para continuar no
tema que desde o início desta semana vem tomando a
atenção dos Senadores, dos Deputados, das lideranças
políticas, da Presidente da República, do Presidente
desta Casa, enfim, de todos que têm compromisso
com a cidadania e com o humor que está hoje vivendo
a sociedade brasileira.
As manifestações populares em favor de uma
vida melhor, que têm se intensificado nas ruas das
grandes cidades do País, envolvendo milhares de brasileiros, só nesta semana, precisam ser ouvidas com
muita atenção e de olhar aguçado de nossa parte, não
apenas desta Casa Legislativa, mas de todas as instituições públicas e privadas, partidárias ou não, que
compõem o nosso sistema de Poderes e de interação
pública e social.
Aliás, foram referidas por oradores que me antecederam as responsabilidades que instituições muito
importantes têm, como o Poder Judiciário, ou o próprio
Ministério Público, ou os professores, ou os gestores
municipais, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, todos temos, neste
momento que o País atravessa, uma enorme responsabilidade. E se todos não entendermos o recado que
a rua está nos dando com esta voz da maioria, que
estava, até então, silenciosa, agora mostrando a sua
força e a sua espontaneidade, nós corremos o risco de
fragilizar as instituições e de estarmos desconectados
com o sentimento nacional. Esse tema, que tem sido
repetido insistentemente nos últimos dias nesta tribuna por muitos dos Senadores, Parlamentares, exige
atenção especial e redobrada, pois estamos falando
de gestão eficiente, uma preocupação dos governos
contemporâneos e também das grandes, médias e
pequenas empresas modernas.
Os protestos, que viraram notícia em todo o Planeta como a maior mobilização social do Brasil nas últimas décadas, comprovam que a era da informação
mudou a lógica das reivindicações não apenas aqui,
mas em qualquer lugar do mundo. Só no meu Estado,
o Rio Grande do Sul, o nosso Estado, Senador Paim,
10 mil foram às ruas para gritar contra o aumento do
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custo de vida e a volta da velha inflação. Muitos, sem
vínculos com partidos políticos ou associações, querem
transporte público de qualidade, melhor infraestrutura
nas grandes cidades e fora delas, mais educação de
qualidade, especialmente no ensino fundamental e
médio, mais saúde e, principalmente, mais segurança. Querem trabalhar, ter um emprego, criar os filhos e
viver melhor, de modo honesto e sem desperdícios de
dinheiro público. Em resumo: um país sem corrupção.
No Oriente Médio, nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Turquia, os indivíduos também
têm se mobilizado por motivos semelhantes. Todos querem viver mais e melhor. Para explicar esse fenômeno
que chegou aqui, cito exemplos importantes da influência da informação instantânea na vida das pessoas.
Um estudo recente do Pew Research Center
constatou que as redes sociais e o engajamento on-line viraram, no caso dos Estados Unidos, pontos de
concentração política. Quase 40% dos americanos
adultos, segundo a pesquisa, se envolveram em atividades políticas nas comunidades da Internet durante
a campanha presidencial de 2012 que resultou na reeleição do presidente democrata Barack Obama.
O levantamento revelou também que 43% dos
adultos dos Estados Unidos buscaram mais informações sobre um determinado tema após acessarem alguma rede social; enquanto 18% desses se sentiram
mais estimulados a atuar politicamente após acessarem
blogs, microblogs ou outros tipos de conexões digitais.
Outro dado relevante se refere a uma pesquisa
encomendada por uma organização sueca, a Mobile
Life. Na atual era digital, as pessoas gastam, por dia,
30% mais tempo com o celular, acessando e-mails e
perfis nas redes sociais, do que com o parceiro que
está a seu lado – parceiro ou parceira.
Em média, uma hora e meia dedicada ao companheiro ou à companheira, e quase meia hora a mais,
ou seja, duas horas, acessando a Internet via celular,
usando os chamados smartphones.
Isso nós vemos em qualquer cidade brasileira,
em qualquer lugar a que se vá, em qualquer restaurante. Cheguei hoje pela manhã dos Estados Unidos,
Senador Paim, e observei: a mãe sentada numa praça,
num parque, conectada com o mundo por meio de seu
celular, e os dois filhos, um casal de filhos, sentadinhos
tomando um sorvete – lá está fazendo muito calor. Então, veja só: as crianças estavam conversando entre
si, e a mãe, ligada num outro lugar. Isso vale também
para a relação interpessoal do namorado com a namorada, quer dizer, nós estamos vivendo outro sistema
de relação humana. Se é bom ou ruim, só o tempo vai
nos dizer, mas temos de ficar atentos para essa força
das redes sociais.
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Aqui no Brasil, antes de ganhar as ruas, as manifestações dessa semana impactaram mais de 79
milhões de internautas, segundo monitoramento de
uma empresa de São Paulo especializada em redes
sociais. E há uma expectativa de que esse número
aumente com as mobilizações previstas para amanhã.
Como jornalista, que fui por 40 anos, sempre acreditei
no poder das mobilizações pacíficas. A mais simbólica
delas sem dúvida, a campanha das Diretas Já, que
mexeu com Brasília, e que seria sacudida anos mais
tarde pela ação dos famosos caras-pintadas.
São reivindicações legítimas, pois podem gerar
mudanças e melhorias. O movimento das Diretas Já
são exemplos importantes do poder de influência das
mobilizações sociais no País.
São manifestações relevantes que precisam respeitar o tênue limite entre insatisfação e revolta com
violência, desrespeito às leis e às instituições, como a
incorreta destruição do patrimônio público.
Quem vai restaurar esse patrimônio será o dinheiro de toda a sociedade. Portanto, o respeito nesta hora
é fundamental, e não se permitir que uma ação tão
bonita, cantada em prosa e verso em toda a imprensa
mundial; ontem, o Jornal New York Times deu metade da página 3 ao que estava acontecendo no Brasil.
A violência e o atentado à vida, proporcionados
por uma minoria, significam anarquia e total insegurança. E isso os brasileiros não querem, a sociedade
não quer. A sociedade quer melhor: quer combater a
corrupção, quer combater a inflação, mas não quer a
violência neste momento.
Penso, portanto, que é urgente repensar o papel
das instituições e as ações de cada uma de nossas
estruturas de poder. Acredito na governança, sem autoritarismo. A nossa democracia tem apresentado muitos avanços nos últimos anos, mas chegou a hora de
mais estratégia, de novas tentativas para organizar a
desordem, para minimizar o descontrole e satisfazer o
cidadão até onde o Estado pode e consegue, sempre
abrindo espaço para a colaboração e a participação
proativa. As políticas reativas têm tempo curto de duração; já as proativas e estratégicas duram mais tempo e
geram, quando bem balanceadas, menos insatisfação
e tensão social.
O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como
instituição do Poder Judiciário, o poder máximo, precisa também, de modo definitivo, estar sintonizado com
essas demandas e o regime jurídico, por exemplo, das
demarcações de terras indígenas no País, destacadas
nas condicionantes impostas pela Corte na demarcação da terra da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol.
Ao aguardar esse julgamento, o clima e a tensão
nos conflitos na área da disputa entre índios e produ-
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tores rurais se acirrou enormemente, provocando uma
indesejada violência na área rural.
Por sua vez, o Ministério Público também é parte
importante para o bom andamento das engrenagens
sociais e democráticas.
É preciso rever os exageros no campo da investigação para provar à sociedade que o Ministério Público
é capaz de colaborar com as demais instituições de
investigação, como a Política Federal, a Polícia Civil,
o Banco Central, a Receita Federal e tantos outros
organismos importantes.
Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes aumenta a chance da
solução dos delitos e também da impunidade. Por isso
sou contra a PEC nº 37. Renovo aqui a minha posição contra a PEC nº 37. Sou favorável, sim, ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes áreas
de atuação desse órgão - federal, trabalho, militar. A
autonomia das instituições competentes para realizar
investigações criminais é um passo importante para o
fortalecimento da democracia. Falo não só do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público dos Estados. Qualquer interferência contrária é
um retrocesso, um descompasso em relação à lógica
da cidadania, da moralidade e da questão relacionada à corrupção.
As manifestações nas ruas são a prova de que o
modelo de gestão pública atual está ultrapassado. Está
na hora de mudar. A colaboração das instituições será
importante passo nesse processo de fortalecimento
do nosso modelo político. Por exemplo, um novo Pacto Federativo com garantias da União de repasses a
Estados e Municípios e ações mais estruturais, como
uma completa reforma política e tributária, seriam, sim,
os caminhos mais acertados para evitar o descontrole
social e melhorar a qualidade de vida de quem vive e
trabalha duro neste País. As propostas estão em debate aqui no Congresso Nacional. Falta maior disposição
de todas as instituições públicas envolvidas para que
o problema se transforme em solução.
No Judiciário, por exemplo, é preciso avançar
não só na questão indígena, como citei há pouco, mas
também nas ações em favor do caso Aerus, que dizem
respeito e impactam a necessidade das pessoas, Senador Paim. V. Exª conhece muito bem esse problema.
Por isso, é importante que o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, retome no plenário da Suprema Corte
o julgamento da Ação de Defasagem Tarifária da Varig, com um julgamento iniciado há um mês, chamado
de suspensão liminar (SL nº127). Isso pode revogar
a limitar cassada pelo Desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
que determinou a suspensão por prazo indetermina-
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do do pagamento do antigo valor das aposentadorias
dos trabalhadores do Aerus que contribuíram para o
falido fundo.
Cabe lembrar que, no último dia 8 de maio, na
primeira parte do julgamento do Recurso Extraordinário
(RE nº 571.969) de autoria da União e do Ministério
Púbico contra o pagamento das indenizações do caso
Aerus, avaliadas em R$6 bilhões, a Ministra relatora
do caso do STF, Cármen Lúcia, se posicionou. Em seu
voto, corajosa e competentemente, a Ministra Cármen
Lúcia afirmou que houve perda de receita, endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do
Poder Público por danos causados aos contribuintes
do Fundo Aerus, reforçando a tese de que a União tem
o dever de indenizar os aposentados prejudicados.
Essa é uma demanda social. Certamente também
os aposentados do Fundo Aerus estão nas ruas manifestando a sua inconformidade com as falhas e com
a demora de uma instituição. Faz mais de oito anos
que eles aguardam uma solução para esse problema,
Senador Paim. V. Exª conhece bem, porque acompanha esse processo. Nós estamos aqui para ajudá-los.
No perfil das redes sociais da Fundação Milton
Campos – que eu estou honrosamente presidindo
agora –, que contribui para a pesquisa e os debates
políticos, vi muitas mensagens sobre as manifestações que surpreenderam os políticos e as autoridades
nesta semana.
Algumas vindas do interior do meu Estado me
chamaram especial atenção. Renato Bollina é um microprodutor rural que vive no campo e produz o próprio alimento – cabras, cabritos, ovos, galinhas, leite
e verduras. Ele diz que se identificou com as pessoas
das mobilizações nas grandes metrópoles, pois, assim
como ele, as pessoas estavam reclamando da vida
cara, da carestia, da inflação, da falta de dinheiro e,
sobretudo, da falta de oportunidades. Está aí um recado singelo, mas profundo, porque é direto e real. É
isso, Renato Bollina, é isso que as vozes como a sua
estão nos alertando.
Temos inúmeros projetos de lei importantes nesta
Casa para melhorar a vida da população. São projetos
relevantes que, muitas vezes, não andam porque estamos deliberando sobre excessivas medidas provisórias.
Cito o exemplo do Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros (Reitup), iniciativa legislativa da Câmara Federal, debatida hoje na Comissão de Assuntos
Econômicos.
Esse projeto, que recebeu substitutivo do Presidente da Comissão, Senador Lindbergh Farias, cria
um regime especial permitindo a redução dos preços
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das passagens no transporte público por meio de desoneração tributária.
É preciso lembrar que o elevado preço das tarifas
do transporte público foi o estopim das mobilizações
iniciadas em São Paulo, mas que também ocorreram
em Porto Alegre. Aliás, a primeira que aconteceu foi
em Porto Alegre e depois se repetiu em várias capitais brasileiras.
Participaram da audiência pública no dia de hoje
o Prefeito de Porto Alegre e também Presidente da
Frente Nacional de Prefeitos, José Fortunati, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, o Relator do projeto na Câmara, Deputado Carlos Zarattini, o Deputado Weliton Prado e
a Vice-Coordenadora Estadual da Frente, Maria Antonieta de Brito.
É uma ação legislativa relevante e extremamente
atual. A medida exige contrapartida de Estados, Municípios e de empresas concessionárias. Alerto, sobretudo,
quanto às dificuldades e, sobretudo, às resistências da
União para repassar recursos a Estados e Municípios
nessa área. Isso afeta diretamente as contas que ajudariam a tornar os preços do transporte público menos
pesado para o bolso do cidadão. Inclusive esse projeto
estava com a tramitação parada no Congresso, devido às excessivas medidas provisórias enviadas pelo
Governo ao Congresso.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Ana Amélia, V. Exª nos fala a respeito
da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que, justamente, a está examinando, com
a responsabilidade especial do Senador Lindbergh
Farias, que, além de ser o Presidente da CAE é o relator dessa medida para se tentar desonerar tarifas e
impostos ou desonerar os impostos e taxas incidentes
sobre o transporte coletivo. Relacionado a esse tema,
gostaria de aqui saudar a decisão que acaba de ser
anunciada pelo Governador Geraldo Alckmin, juntamente com o Prefeito Fernando Haddad, de manter a
tarifa de ônibus em São Paulo em R$3,00. Isso obviamente necessita do entrosamento da prefeitura com o
governo municipal, sobretudo porque há a integração
ônibus-metrô, e a tarifa, muitas vezes, pode ser para
as duas viagens. Ainda no início da tarde, eu conversei com uma das representantes do Movimento Passe
Livre, que externou, como que num apelo, que seria
importante que o Prefeito Fernando Haddad pudesse
fazer o anúncio sobre se ele estava disposto mesmo a
manter ou baixar de R$3,20 para R$3,00, antes mesmo da manifestação programada para amanhã na Av.
Paulista, na Esquina da Consolação, na chamada Praça
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dos Ciclistas, para que se procurasse... Com o anúncio dessa medida, dessa vez o Movimento Passe Livre
poderá dizer: “Felizmente a nossa mobilização valeu.
Externamos nossos anseios.” Espero que, inclusive, a
natureza de alguns que acabaram, muitas vezes, não
seguindo a orientação desse movimento, que era para
que não houvesse quaisquer depredações, ferimentos
ou quaisquer atos de violência, agora possam, até em
função dessa medida, seguir essa decisão. É importante ressaltar que o Governador Geraldo Alckmin e
o Prefeito Fernando Haddad procuraram, no anúncio
da medida, explicar que isso tem consequências do
ponto de vista do orçamento. Responsavelmente, ao
se cortar o que seria uma parte da tarifa, dever-se-á
realizar um esforço seja no que diz respeito à margem
de remuneração das empresas concessionárias, o que
deverá trazer também um peso sobre elas e, possivelmente, os recursos que são destinados a certas áreas
não poderão ser utilizados, porque há um efeito sobre
o orçamento do Município e, possivelmente, do Estado. Mas acredito mesmo que o fato de a Comissão de
Assuntos Econômicos estar propensa a votar na próxima terça-feira o projeto referido por V. Exª, isso deve
ter facilitado a decisão do Prefeito Fernando Haddad
e do Governador Geraldo Alckmin. Então, avaliei que
era próprio informar a V. Exª em meio a suas reflexões.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria, Senador Eduardo Suplicy, que esse seu aparte fosse incluído em meu pronunciamento. Quero aproveitar
também para cumprimentar a atitude republicana de
senso de responsabilidade política e administrativa de
dois gestores: o Governador de um partido e o Prefeito
de outro partido, ambos do Estado de São Paulo, demonstrando que o movimento já teve a sua primeira
resposta positiva: mostrou a força dessa mobilização.
Estou com o senhor também naquilo que deve
resguardar a mobilização ao estilo de Mahatma Gandhi, de paz.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – De
Mahatma Gandhi e de Martin Luther King Jr.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Também, que V. Exª citou aqui na semana passada. Eu
presto sempre atenção quando o caro colega fala ou
os outros Senadores falam.
Então, é disto que nós precisamos: demonstrar
essa força e essa capacidade do gestor.
O que a sociedade está querendo é exatamente a ação efetiva e rápida do gestor público, algo que
está, pelas suas informações, acontecendo no Estado
de São Paulo. E o movimento, seguramente, saberá
entender esse gesto.
Como o senhor disse, o Orçamento é limitado. Se
tirou daí para algum lugar... Mas não acredito que falte
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ao Governador Geraldo Alckmin e ao Prefeito Fernando
Haddad iniciativa criativa para superar esse impasse.
Parabéns, Senador Eduardo Suplicy. Cumprimentos ao Governador Alckmin e ao Prefeito Fernando Haddad.
Pois, percebendo essas limitações que acabamos
de referir aqui, impostas ao Legislativo, apresentei até
uma emenda à Medida Provisória nº 617, de 31 de maio
de 2013, que trata, Senador Suplicy, dessas questões
de reduzir para zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins – é o teor da medida provisória
– que incidem sobre a receita do serviço de transporte
coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário
de passageiros.
Acredito, sim, como propus no texto, que as alíquotas da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico sobre a comercialização ou importação de
combustíveis, conhecida como CIDE-Combustíveis,
também deve ter as alíquotas reduzidas a zero. Apresentei a emenda com esse objetivo.
Assim, diminuirá muito a carga tributária sobre o
setor de transporte, de modo a possibilitar a diminuição dos custos dessa atividade e, consequentemente, o preço da tarifa para o consumidor final. Porém,
as medidas só resolverão os problemas básicos se
forem soluções definitivas. Por isso a importância da
colaboração do Governo Federal com esta Casa, com
o Poder Legislativo. A população quer preços justos
hoje, amanhã e nos próximos anos. Não pode ser uma
política improvisada por conta da mobilização.
Por isso, sempre tenho defendido políticas estruturantes, mais estratégicas, com foco na melhor
gestão dos gastos públicos. E é exatamente isto que
a sociedade está dizendo com essa mensagem que
vem das ruas.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia,
pelo seu pronunciamento.
E eu queria registrar que está aqui conosco o
Pastor Antônio, do PSC de Sergipe, Deputado Estadual
com três mandatos, um de vereador, um dos poucos
deputados estaduais negros, como eu, do Brasil.
Então, meus cumprimentos. Seja bem-vindo. V.
Exª é um exemplo para todos nós, negros e brancos,
com certeza. Seja bem-vindo à Casa.
Passo a palavra, neste momento, à Senadora
Lídice da Mata.
A Senadora Lídice da Mata chegou exatamente
na hora da sua fala.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Pois é, Sr. Presidente, estava numa audiência no Incra.

38432

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas eu quero, Sr. Presidente, a respeito da fala
da Senadora Ana Amélia, dizer a V. Exª e sugerir que
o prefeito à época, prefeito de Porto Alegre, hoje Governador do Estado, Tarso Genro, foi coordenador de
um grupo de trabalho na Frente Nacional de Prefeitos,
quando fomos prefeitos, e tem um estudo detalhado,
propondo ao Governo Federal como reduzir a tarifa do
transporte coletivo no Brasil, envolvendo custos e desonerações, o que reduz o preço do próprio ônibus, a sua
fabricação, incidindo também sobre o preço da tarifa.
Eu falei hoje com o Senador Lindbergh, para que,
através da Frente Nacional de Prefeitos ou através do
Governador Tarso Genro, que foi o coordenador desse
estudo, pudéssemos recuperar uma parte substancial
que considero que ainda é efetivamente atualizada, para
que nós possamos ter uma política mais estruturada.
Nós apresentamos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e apresentamos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nem um dos dois, à época, teve
oportunidade, ou essa pauta teve importância suficiente no Conselho Nacional de Transporte, também
do Ministério dos Transportes, para que ela pudesse
ser assumida. Hoje, ela demonstra que era e continua
sendo uma pauta indispensável para o povo brasileiro,
nas grandes cidades especificamente.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Permite-me
um aparte, Senadora? Eu lhe agradeço imensamente, Senadora Lídice da Mata, a referência. Quero lhe
dizer que o Presidente desta Casa, Renan Calheiros,
como o Presidente da nossa Comissão de Assuntos
Econômicos, o Senador Lindbergh Farias, que é o Relator dessa matéria tão importante, devem, na próxima
semana, instalar uma subcomissão junto à Comissão
de Assuntos Econômicos, para tratar das questões municipalistas. E a primeira agenda vai ser exatamente a
questão da mobilidade urbana, com foco na questão
da tarifa. E eu vou acolher, então, essa sugestão de V.
Exª, para que a gente junte, nesse primeiro trabalho,
nessa primeira agenda, exatamente isso que já foi
feito, há tempo, por prefeitos experientes como V. Exª
na condução da nossa belíssima Salvador, na Bahia.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Tentarei até recuperar nos meus arquivos próprios,
não sei se tenho tudo, mas Tarso Genro, com certeza,
tem. Aliás, era um estudo de diversos técnicos do PT
da cidade de Porto Alegre...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lídice da Mata, eu me comprometo a
fazer contato com a equipe do Governador Tarso Genro,
para que remeta para V. Exª esse material.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
tentarei, sem ser membro da CAE, no máximo possível,
ajudar no trabalho dessa subcomissão. Muito obrigada.
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Mas, Sr. Presidente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um brevíssimo aparte?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Se for brevíssimo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Relacionado ao...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu só faço um apelo a todos porque há três Senadores que têm que pegar voo, e eles estão preocupadíssimos. Ana Rita, aqui ao meu lado, está quase...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Entre eles, eu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E ela também tem que viajar; estão aqui desesperados. Por mim, eu dou 20 minutos para cada um; eu
não tenho pressa, eu não vou viajar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
porque é justo que, tendo anunciado que o Prefeito
Fernando Haddad diminuiu de R$3,20 para R$3,00;
que o Prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, também anunciou a diminuição de R$2,95 para R$2,75,
portanto...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está feito o registro.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Além de outras capitais e governos de Estado, como
o de Pernambuco, se não me engano, e de outros Estados também.
Muito obrigado, é o rigor ético do Senador Suplicy
que fez com que ele desse esse aparte.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu,
na verdade, talvez não possa ler o conteúdo total do
meu pronunciamento, em defesa até da possibilidade
de falar do nosso Senador Amorim, mas eu não queria
deixar de registrar, Senador Amorim, a passagem do
Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação,
celebrado anualmente no dia 17 de junho, desde 1995.
E nós, que somos da Região Nordeste, essa data para
nós – eu não tive a oportunidade de falar – tem uma
especial importância e nos remete a uma reflexão.
Nós estamos sofrendo nesta seca – certamente
a seca, dito pelos especialistas, mais importante dos
últimos 60 anos –, e isso tem nos levado, portanto, a
uma convivência com as consequências desse fato extremamente trágico para a vida das nossas populações.
São cerca de 36 milhões de habitantes em 1.200
Municípios que convivem direta ou indiretamente com
as graves consequências da estiagem prolongada,
seja no meio urbano, seja no meio rural. E pior: com a
perspectiva de que tal condição se perenize por meio
do processo de desertificação dessas áreas. Com isso,
lavouras e pastagens viram grandes terras áridas, sem

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

qualquer viabilidade produtiva, verdadeiras feridas que
se formam no meio do Semiárido.
A cada ano aumenta a área dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante. Abrangendo área superior
a 18.700 quilômetros quadrados, cerca de 10% da região semiárida já se encontra hoje nesse apreensivo e
preocupante estado de iminente deserto. Por tudo isso,
Sr. Presidente, sinto necessidade de chamar a atenção.
Quero destacar que se identificam em estágio
mais avançado de desertificação as áreas dos Municípios de Gilbués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; Seridó,
no Rio Grande do Norte; Cabrobó, em Pernambuco,
onde os efeitos destrutivos em suas capacidades produtivas já são largamente sentidos pela população.
No meu Estado, a Bahia, onde 258 dos 417 Municípios estão localizados em áreas da região do Semiárido – e por isso submetidos ao processo de desertificação –, estima-se que, mantido o atual processo
de degradação, mais de 60% dessas áreas estarão,
em 50 anos, com seus ecossistemas absolutamente
comprometidos pela estiagem constante e sistêmica,
ou transformados em desertos.
Por tudo isso, quero destacar que já passou da
hora de quebrarmos esse ciclo e dotarmos a região
semiárida nordestina de uma verdadeira política de
desenvolvimento sustentável, uma estratégia para o
combate ao processo de desertificação. Devem-se
promover ações de convivência com o clima semiárido
que compatibilizem, de maneira sustentável, o acesso
e o uso consciente da água com os objetivos de desenvolvimento econômico regional.
Vou solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, que me permita a publicação integral do nosso pronunciamento,
onde faço uma análise mais detalhada dessa situação
de gravidade frente à possibilidade de desertificação do
Semiárido nordestino, onde destaco também, além da
necessidade de termos ações estruturantes, políticas
estruturantes de combate a essa realidade, que, na
próxima sexta-feira, está prevista a ida da Presidente
Dilma Rousseff a Salvador, para lançar o Plano Safra
específico para o Semiárido.
Sem dúvida, é um momento em que as esperanças dos nordestinos se voltam e se acendem para
que, nesse novo Plano Safra do Semiárido, estejam
contempladas ações concretas que possam contribuir,
de forma eficaz, para a recuperação e o fortalecimento
da produção agrícola e dos rebanhos, e que, com isso,
também se garanta a segurança produtiva do Nordeste, além, é claro, de uma solução real para a situação
das dívidas dos produtores.
Era o que eu tinha a dizer neste momento. Fiz
uma síntese do pronunciamento, que é mais longo, para
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permitir a mim mesma correr para participar de uma
reunião e depois viajar, e permitir, também, a palavra
do Senador Amorim.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
na passagem do Dia Mundial do Combate à Seca e
à Desertificação, celebrado anualmente em 17 de junho desde 1995, somos levados a algumas reflexões
sobre como lidamos com esse problema em nosso
País, particularmente na região do semiárido brasileiro.
Sofrendo com a maior estiagem dos últimos 50
anos, a região Nordeste atravessa - no que já se configurou em trágica rotina - mais um grave e terrível
período de seca, levando milhões de sertanejas e
sertanejos ao mais absoluto desalento.
São cerca de 36 milhões de habitantes em 1,200
municípios, Senhor Presidente, que convivem, direta
ou indiretamente, com as graves conseqüências da
estiagem prolongada, seja no meio urbano ou rural. E
pior: com a perspectiva de que tal condição se perenize, por meio do processo de desertificação dessas
áreas. Com isso, lavouras e pastagens viram grandes
terras áridas, sem qualquer viabilidade produtiva, verdadeiras feridas que se formam no meio do semiárido.
A cada ano, meus caros colegas, aumenta a área
dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante. Abrangendo
área superior a 18.700 quilômetros quadrados, cerca
de 10% da região semiárida já se encontra, hoje, nesse
apreensivo e preocupante estado de iminente deserto.
Muitas vezes inconseqüente e irresponsável, a
ação humana intensifica e amplia essa paulatina perda
de capacidade produtiva dos ecossistemas, erodindo
gradualmente a terra, sua flora e sua fauna. Atividades
agropecuárias insustentáveis e feitas de modo arcaico
aliam-se às intempéries climáticas e à falta de políticas públicas permanentes e focadas no tema para, em
uma trágica combinação, comporem o atual quadro
de avanço desse desolador e preocupante fenômeno.
Essas zonas desertificadas, Senhoras e Senhores
Senadores, ao se transformarem em áreas degradadas
e de difícil recuperação, acabam por gerar profundos
problemas sociais, econômicos e culturais cujas soluções perpassam os órgãos ambientais e atingem todas
as instâncias dos poderes públicos constituídos, seja
em esfera nacional, estadual ou municipal.
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Na região Nordeste, identificam-se em estágio
mais avançado de desertificação as áreas dos municípios de Gibués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; Seridó,
no Rio Grande do Norte; e Cabrobó, em Pernambuco,
onde os efeitos destrutivos em suas capacidades produtivas já são largamente sentidos pela população. No
meu Estado, a Bahia, onde 258 dos 417 municípios
estão localizados em áreas da região do semiárido - e
por isso sujeitos ao processo de desertificação -, estima-se que, mantido o atual processo de degradação,
mais de 60% dessas áreas estarão, em 50 anos, com
seus ecossistemas absolutamente comprometidos
pela estiagem constante e sistêmica, ou transformados em desertos.
Dessa forma, o iminente processo de desertificação - ocasionando desde a perda inicial da biodiversidade e dos recursos hídricos, passando pela
erosão agressiva do solo e chegando até a completa
inutilização de suas terras -, acabará por impor um aumento ainda maior da miséria e da pobreza, isso em
uma região historicamente marcada pela dificuldade
econômica e produtiva.
Nesse sentido, Sr. Presidente, já passou da hora
de quebrarmos esse ciclo e dotarmos a região semiárida nordestina de uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável, planejado e que vá além dos
paliativos de sempre, que não somente têm se mostrado ineficazes como podem, no médio e longo prazo,
agravar sobremaneira o problema.
Assim, como estratégia maior para o combate ao
processo de desertificação, deve-se promover ações
de convivência com o clima semiárido que compatibilizem, de maneira sustentável, o acesso e o uso consciente da água com os objetivos de desenvolvimento
econômico regional.
Nessa perspectiva, o ensino da tecnologia da utilização adequada do solo, combatendo as queimadas
e seu esgotamento pelo mau uso dos recursos hídricos, surge como medida prioritária e essencial para a
revitalização e recuperação dos mananciais em perigo,
além do manejo agrícola adequado como alternativa
para conter os processos de desertificação.
Por outro lado, Sr. Presidente, faz-se necessário
o desenvolvimento de tecnologias produtivas específicas e direcionadas para o semiárido, superando
velhos dilemas, estigmas e contradições por meio da
inovação e da capacitação empreendedora de seus
agentes econômicos.
Ademais, minhas Srªs e meus Srs. Senadores,
as soluções para o problema não podem ser induzidas e administradas de maneira abstrata e genérica,
como fórmula única. Devem ser, ao contrário, fruto da
própria condição e da cultura associada ao meio, cuja
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riqueza e diversidade são inversamente proporcionais
aos recursos econômicos para lá destinados.
Dessa forma, poderemos mitigar o problema da
seca e combater o processo de desertificação em nossa
região semiárida, sem perder o foco maior na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento econômico e, principalmente, no respeito e na manutenção
da gente sertaneja no seu lugar de fato e de direito.
Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, 21 de julho, está prevista a ida da Presidente Dilma Rousseff
à Salvador para lançar Plano Safra específico para o
semiárido. É, sem dúvida, um momento que enche de
esperança os milhares de agricultores e produtores tão
sofridos pela seca.
Espero que neste plano para o semiárido estejam
contempladas ações concretas que possam contribuir
de forma eficaz para com a recuperação e o fortalecimento da produção agrícola e dos rebanhos e que, com
isso, se garanta segurança produtiva para o Nordeste,
além é claro, de uma solução real para a situação das
dívidas dos produtores.
Era o que tinha a dizer, neste momento em que
registro o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lídice da Mata, só permita, que eu já
acertei aqui, no exercício da Presidência, que nós mandaríamos, em nome da Mesa, a solicitação proposta
por V. Exª para que o ex-prefeito e atual Governador
Tarso Genro remeta para nós esse trabalho acumulado, que V. Exª descreveu muito bem, como forma de
diminuir o valor da tarifa das passagens.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E V. Exª será atendida, na forma do Regimento,
quanto à publicação, na íntegra, do seu pronunciamento.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos pelo discurso. Com certeza, ajudou a todos.
De imediato, passo a palavra ao Senador Eduardo
Amorim, pela Liderança do PSC, com toda a atenção
do Deputado Pastor Antônio no plenário, do seu Partido.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, agradeço à Senadora Ana Rita, pela gentileza de ter cedido a vez dela;
também à Senadora Lídice da Mata; ao meu amigo
aqui presente, com muita honra, o Pastor Antônio,
uma referência para todos nós na política do nosso
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Estado e na política brasileira. Obrigado, Pastor, pela
sua presença entre nós.
Ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV
Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, Sr. Presidente, o Brasil vive um novo momento,
um momento marcante na nossa história, um momento,
eu diria, de redescobrimento. Basta, chega!
Há mais de três meses, temos advertido os governantes, em particular os governantes do meu Estado, o
Estado de Sergipe, dos sinais de insatisfação, do clamor e da indignação vindos das ruas, protestando com
veemência contra os serviços públicos, de qualidade
que deixa muito a desejar. Muitas vezes, Sr. Presidente, de péssima qualidade, especialmente em áreas tão
importantes, tão estratégicas para a vida de cada um
de nós, principalmente daqueles mais necessitados,
na área da saúde, da segurança e da educação. O
distanciamento dos governantes do povo, o descaso
com salários e direitos dos trabalhadores, principalmente de servidores públicos, atos de corrupção e de
desperdício do dinheiro publico, a falta de qualidade
do gasto público, a impunidade, o aumento de passagens do transporte – portanto, não é só o aumento das
passagens do transporte urbano, a meu ver, a razão
desse clamor, dessa ida às ruas dos jovens, adolescentes e de toda a sociedade brasileira, em todos os
cantos deste País –, taxa e impostos pesadíssimos,
descontrole da economia, a volta da inflação, enfim,
desmandos e mazelas de todos os tipos, tudo isso já
vinha sendo detectado nas ruas, nas nossas cidades
e, claro, era uma simples questão de tempo, logo esse
vulcão social teria mesmo que explodir, e a população
iria para as ruas, como estamos assistindo.
Em nossos discursos e entrevistas, inclusive em
nossa propaganda partidária na TV e no rádio, temos
dito que esse modelo político que aí está fracassou,
comprova-se ineficaz – é preciso renová-lo – e muitas
vezes ultrapassado, e sem representatividade legítima
do sentimento popular, em muitos cantos deste País.
Entendemos também que novas práticas políticas concretamente marcadas por transparência,
participação popular, políticas públicas modernas e
inovadoras, prioridades verdadeiramente sociais presentes na ação de governo e, principalmente, gestão
pública correta e eficiente precisam ser implementadas
imediatamente, em todos níveis de governo. Já não dá
mais para esperar, Sr. Presidente. Já não dá mais para
ficar calado, já não dá mais para ver tanto sofrimento,
embora pisemos o melhor solo do Planeta, com toda a
convicção. Se Deus não é brasileiro, com certeza, Ele
é extremamente generoso com os brasileiros, ao nos
colocar sobre o melhor solo deste Planeta.
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É isso que o povo quer, é essa resposta que todos nós, líderes e dirigentes políticos deste País, precisamos dar ao nosso povo e à nossa gente. O que é
público é sagrado, é coisa de não apenas um dono,
mas de milhões e milhões de donos, que é toda a Nação brasileira.
Atentos à voz forte das ruas e sabedores da
importância da juventude em todo o processo de renovação política e transformação social, lançamos,
com as lideranças do PSC Jovem no nosso Estado, o
programa Pra Seu Governo, um movimento que nem
imaginaríamos que fôssemos ver nas ruas, Pastor
Antônio, um movimento de mobilização da juventude
sergipana para consultar diretamente a população,
ouvindo seus anseios mais profundos, registrando fielmente suas reivindicações, e, em seguida, com o apoio
acadêmico de especialistas nas diversas matérias, e o
conhecimento, o comprometimento do socialismo cristão da nossa base política para formularmos, juntos,
um novo conjunto de políticas públicas e de métodos
de governação que funcionem de verdade e atendam
à realidade desses novos tempos.
Por tudo isso, compreendemos e apoiamos firmemente as manifestações da juventude, de todas as
idades, nas ruas das cidades do nosso País, desde
que democráticas, sempre ordeiras, repito, sempre
ordeiras, e pacíficas, sem atos de violência da parte
dos promotores dos eventos e dos setores de segurança do Estado.
Longe de gerar instabilidade na ordem política e
social do País, essas manifestações da juventude, juventude de todas as idades, daqueles que não suportam mais, sejam os congestionamentos das cidades,
sejam os preços altíssimos do transportes coletivos,
seja a ineficiência desses transportes coletivos, seja
pelas pessoas que saem de suas casas e muitas vezes perdem três, quatro horas para irem ao trabalho
e ganhar um salário mínimo, digo, que dispensam só
no transporte um terço ou um quarto do tempo diário.
É preciso repensar tudo isso, Sr. Presidente. É
preciso captar essa acessibilidade e refletirmos que
estamos vivendo um novo momento, quem sabe, vivendo um novo redescobrimento.
Este País tem jeito! A dor social é grande; a dor
social é enorme e, como especialista na dor física,
como médico que sou, acredito também na cura da
dor social deste País.
Do que precisamos? Qual o remédio? Atitude, atitude que passa pelo princípio da sinceridade, do zelo
público e da inovação de um olhar para o presente e,
com certeza, para um futuro muito melhor.
A juventude, que fortalece a democracia, testa positivamente o valor e a solidez das nossas instituições
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e – retiradas as cenas episódicas de puro e condenável
vandalismo – dá a este País, ao nosso querido Brasil,
ao povo brasileiro, ao mundo inteiro lições de amor à
Pátria, lição de amor a esse solo, a esse povo e a essa
gente de exercício pleno da nossa renovada cidadania.
Este País tem jeito, Sr. Presidente! Este País
tem jeito, e o jeito, com certeza, passa pelas atitudes
de cada um de nós, em qualquer nível, em qualquer
função, em qualquer missão. Eu acredito muito nisso,
eu sonho muito com isso, vejo essas manifestações e
fico feliz com elas, mas volto a repetir, têm que ser ordeiras, têm que ser pacíficas e, com certeza, têm que
ter o propósito de dizer: “Basta, é hora de mudarmos
para melhor o rumo deste País, desta Nação.”
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
Mais uma vez agradeço à Senadora Ana Rita
pela compreensão de ter cedido a sua vez.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Amorim, que falou pela Liderança do PSC, meus cumprimentos pelo
pronunciamento apoiando os movimentos e, ao mesmo
tempo, pedindo “Não à violência!”, “Não à provocação!”
O Senador Magno Malta, neste momento chega
ao Plenário, já está inscrito. Eu chamo à tribuna a Senadora Ana Rita.
Permita, Senadora Ana Rita, que eu diga que recebi aqui diversas mensagens falando da emoção que
foi hoje o jogo em Fortaleza na chamada Arena Castelão. E aqui me disseram: “Paim, diga aí também, já que
todo mundo fala, que o povo cantou o Hino Nacional
de pé e foi muito forte aquela frase, eles cantando: Sou
brasileiro, com muito orgulho.” Acho que isso mostra a
força deste povo que sabe protestar pacificamente e
sabe prestigiar um espetáculo. Ninguém aqui no Brasil vai dizer que o nosso povo, na sua ampla maioria,
não gosta de futebol.
Então, ao mesmo tempo em que a gente apoia
os movimentos pacíficos, temos também que elogiar
como foi esse evento no qual o Brasil ganha por 2 x 0
e o povo canta: “Sou brasileiro sim com muito orgulho.”
A palavra está com a Senadora Ana Rita, com
muito orgulho, eu diria, Presidente da nossa Comissão
de Direitos Humanos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada Senador Paulo Paim, nosso companheiro que ora
preside esta sessão.
Eu quero dizer também ao Senador Eduardo
Amorim que foi um prazer conceder o tempo que me
era destinado para que ele pudesse também se manifestar da tribuna hoje.
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E eu quero aqui, Sr. Presidente, cumprimentar
também todos os Senadores, as Senadoras, os ouvintes
da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado.
Venho a esta tribuna nesta tarde de hoje enaltecer, Sr. Presidente, a iniciativa do Governo Federal
de lançar o programa Minha Casa Melhor, disponibilizando linha de financiamento de R$18,7 bilhões para
a compra de móveis e eletrodomésticos por beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida. Desde o
seu lançamento, na última quarta-feira, mais de 12 mil
famílias já fizeram adesão ao programa.
Com a medida, o Governo Federal pretende contribuir, de maneira direta, para movimentar a economia
brasileira, impulsionar a atividade industrial, gerar mais
empregos e possibilitar que as famílias brasileiras,
principalmente as de baixa renda, tenham facilitado
o acesso a uma série de utensílios domésticos, que
irão tornar mais confortáveis e dignas as vidas dessas famílias.
O pré-requisito para acessar o financiamento de
até R$5 mil, com taxa de juros de 5% ao ano e prazo de
até 48 meses para pagar, é estar em dia com as prestações do imóvel. Com os recursos, as famílias poderão
comprar móveis e eletrodomésticos, tais como, televisão, geladeira, sofá, computador e máquina de lavar.
Portanto, além de realizar o sonho da casa própria de milhões de brasileiros e brasileiras, agora o
Governo Federal cria as condições para que essas
famílias tenham a chance de ver a sua casa mobiliada.
Com juros baixos, o programa dará oportunidade
para que as famílias de baixa renda possam garantir
crédito de boa qualidade, tendo em vista a dificuldade que essa parcela da população tem de conseguir
crédito mais barato no mercado.
A taxa de juros de 5% ao ano, ofertada por meio
de cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, está
muitíssimo abaixo do que é comumente praticado no
mercado financeiro brasileiro. A taxa média anual cobrada pelo crediário é bem salgada, chegando a ser
de 61% para eletrodomésticos, 96% para decoração,
podendo chegar a 93% em se tratando de artigos
para o lar.
O Minha Casa Melhor terá grande impacto nas
classes C e D, pois apenas 50% desse segmento tem
acesso ao crédito. Muitos deles, com certeza, estarão
contraindo um empréstimo pela primeira vez, o que lhes
permitirá o acesso a bens de consumo hoje considerados fundamentais em qualquer sociedade moderna.
O programa segue a linha de outras políticas adotadas pelo Governo Federal, com vistas a erradicar a
miséria e fortalecer a economia por meio da melhoria
das condições de vida da população e a reduzir as
desigualdades.

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É provável que os móveis e eletrodomésticos que
compõem a lista do programa possam ser comuns a
uma parcela significativa da sociedade brasileira que
a cada ano tem elevado seu padrão de consumo.
No entanto, Sr. Presidente, dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2010 pelo IBGE, demonstram que esses bens,
embora estejam mais presentes nos lares brasileiros;
ainda não foram totalmente democratizados.
De 2004 a 2009, o total de domicílios com máquina de lavar roupa cresceu de 34,5% para 44,3%;
já o número das residências com algum tipo de telefone subiu de 65,4% para 84,3%, e o de casas que
possuem computador mais que dobrou, passando de
16,3% para 34,7%. A presença de todos os outros bens
também aumentou no período, mas com crescimento
mais discreto.
Com relação ao computador, o levantamento mostra que, em 2009, 35% das moradias brasileiras (20,3
milhões) tinham o equipamento, sendo que 27,4% (16
milhões) contavam com acesso à Internet.
A entrada de novos produtos nas casas dos brasileiros e brasileiras é maior nas Regiões Norte e Nordeste do que nas demais áreas. No caso do computador,
por exemplo, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e
Sul o número de residências com o equipamento cresceu cerca de duas vezes entre 2004 e 2009, no Norte
e Nordeste o aumento foi, em média, de três vezes.
Os números demonstram a necessidade da efetiva implementação do Plano Nacional de Banda Larga,
para que seja cada vez mais ampliado o acesso à Internet no Brasil, de qualidade e a preços módicos, como
pressuposto de garantir a democratização do acesso
à informação e às novas tecnologias de comunicação.
Do ponto de vista macroeconômico, a iniciativa é
extremamente acertada, sobretudo num momento em
que o mundo enfrenta uma forte crise, com repercussões no crescimento tímido da economia de diversos
países, tendo forte impacto também nos índices de
crescimento econômico brasileiros.
Desde a deflagração da crise de 2008/2009 o
Governo Federal vem adotando uma série de medidas
anticíclicas para garantir que o Brasil continue se desenvolvendo, gerando emprego e renda e diminuindo
as desigualdades.
Nesse sentido, é muito oportuna a iniciativa do
programa Minha Casa Melhor, como instrumento dinamizador da economia, que sem dúvida irá impulsionar
a expansão mercado interno brasileiro, um dos grandes
responsáveis pelo equilíbrio econômico do País, pelo
aumento significativo da renda de setores mais populares e pelo combate à desigualdade social.
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Sr. Presidente, com relação a este tema é isso
que eu tenho para o momento, mas gostaria também
de aproveitar esta oportunidade para fazer uma leitura
da nota da Comissão de Direitos Humanos daqui do
Senado sobre as manifestações no País.
Esta nota foi lida na última reunião, conforme V.
Exª acompanhou, mas eu gostaria de também fazer
a leitura aqui, para manifestar a posição da Comissão
de Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal considera legítimas e próprias da democracia as manifestações populares ocorridas, nos últimos dias,
em várias cidades do País. Acompanhamos de
perto as mobilizações, repudiamos e estamos
atentos à repressão contra os manifestantes.
Condenamos e vemos com preocupação atos
isolados de depredação do patrimônio público
que só incitam a violência e não contribuem
para o processo democrático de uma sociedade de paz e socialmente justa.
Lembramos que a Constituição Federal assegura aos brasileiros e às brasileiras o direito
de livre manifestação e as ruas são o canal
natural para o seu exercício. Aplaudimos e
apoiamos o legítimo direito à luta!
Consideramos que a questão social não é
caso de polícia e não deve ser tratada dessa
maneira, como ocorreu em algumas cidades
onde os protestos aconteceram. Atos isolados
de provocadores não justificam o uso da força
contra quem luta por uma vida melhor. O direito
à livre manifestação foi conquistado duramente
e não podemos permitir que seja ameaçado. É
natural que à medida que a sociedade avança
novas demandas surjam.
Consideramos, ainda, que frente às legítimas
reivindicações de setores da população, cabe
aos governos em todos os níveis negociar. As
manifestações das juventudes brasileiras demonstram que a insatisfação com o transporte
público não se limita ao preço da tarifa.
As manifestações mostram uma reação contra um modelo que privilegia a lucratividade
da iniciativa privada, que explora economicamente o direito fundamental de mobilidade,
que é especialmente prejudicado nas regiões
metropolitanas.
O acesso à habitação, à saúde, à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer, à comunicação
e ao transporte público de qualidade ainda é
distribuído de maneira desigual em nosso País,
embora sejam inegáveis os inúmeros avanços
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ocorridos nos últimos 10 anos. A isto se agrega
a violência, que atinge especialmente os jovens
negros das periferias e os setores populares.
Por isto, a CDH do Senado conclama os governos a buscarem o caminho da mediação,
do diálogo e da negociação com os manifestantes e a apurarem rigorosamente todos os
excessos cometidos pelas forças policiais. A
violência não faz parte de uma sociedade democrática.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria, aqui, de
manifestar. Acho que este é um momento extremamente importante para todos nós, brasileiros e brasileiras.
É um momento, inclusive, de muita reflexão por parte
de todos os setores da sociedade, em especial por
parte dos órgãos públicos, dos setores públicos, para
que possamos fazer uma leitura adequada e correta
desse movimento, que, num tempo muito curto, tomou
praticamente todas as ruas do nosso País.
Então, quero aqui manifestar, mais uma vez,
todo nosso apoio a esse movimento. É importante
que a sociedade se manifeste de forma democrática,
de forma que venha fortalecer as lutas e o clamor da
nossa população.
Também cabe a nós, como Senado Federal,
como Poder Legislativo, acolher essas demandas do
Senado e dar as respostas efetivas que a população
merece e de que precisa.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita.
Permita-me, ao mesmo tempo em que a cumprimento pela nota que V. Exª, com toda autoridade,
divulga em nome da Comissão de Direitos Humanos,
dizer-lhe que tomei a liberdade – V. Exª deve ter visto
– de encaminhar dois pedidos de audiência: um em
nossa Comissão, para refletirmos sobre esse movimento da juventude brasileira, e outro em parceria com a
Comissão de Assuntos Sociais.
Debater, dialogar, conversar, tudo isso é muito
positivo. Por isso, parabéns a V. Exª.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nesse momento eu vou lhe dar a palavra pela
ordem, mas eu vou passar a palavra, vou convidar para
vir à tribuna o nosso querido Senador João Capiberibe.
Eu permutei com V. Exª para que V. Exª pudesse usar
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a palavra, V. Exª que está aí toda a tarde esperando
para poder subir à tribuna.
Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, serei breve, inclusive para ter o prazer de ouvir
meu colega de Bancada, meu companheiro, Senador
João Capiberibe.
Eu queria, em primeiro lugar, Sr. Presidente, que
fosse justificada a minha ausência na votação nominal
da Mensagem nº 32, de 2013, de indicação do Sr. Denis Fontes de Souza Pinto para o cargo de Embaixador
brasileiro no Estado da Cidade do Vaticano. Ao mesmo
tempo, Sr. Presidente, solicito a V. Exª para, dentro da
lista, obviamente, fazer a nossa inscrição. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª já está inscrito, e eu faço questão de estar na
Presidência para ouvi-lo, Senador Randolfe Rodrigues.
Senador João Capiberibe, para mim é uma alegria, V. Exª sabe, ouvi-lo. V. Exª dá uma verdadeira
aula na visão que tem da conjuntura nacional. Eu me
sinto orgulhoso de estar na Presidência para ouvi-los
neste momento.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, o Brasil ganhou de 2
a 0, mas eu não senti – eu estava acompanhando pelas redes sociais – grandes emoções nessa vitória. Eu
concluo que o futebol deixou de ser o ópio do povo e
eu tenho a sensação de que ele se transformou num
instrumento de reflexão, de conscientização e de tomada de posição coletiva. É essa sensação que me dá.
As ruas das cidades brasileiras estão tomadas
por uma avalanche de pessoas que exigem mais da
democracia. É verdade, sim, que a democracia brasileira só fez bem ao País. Algumas conquistas, alguns
avanços, e a sensação que eu tenho é que o povo
provou, gostou e quer mais.
E cabe a nós essa tarefa de oferecer mais à sociedade brasileira. Eu tenho refletido sobre os últimos
acontecimentos. As manifestações apresentam uma
pauta muito grande, que vai da educação até o posicionamento ético das instituições brasileiras. É verdade
que, nos últimos anos, nós demos um salto importante
para chegarmos ao que chegamos.
Inicialmente, controlamos a inflação e passamos
a ter memória do dinheiro, e isso é muito importante. É
tão importante que, no último ano, vimos o crescimento
da inflação, e as pessoas se deram conta rapidamente de que os preços estavam subindo, e isso também
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faz parte da insatisfação. É verdade que os salários
subiram; o salário mínimo, que V. Exª defendeu a vida
toda, Senador Paulo Paim, recuperou a parte do seu
poder de compra. Mas, no último ano, houve, sim, um
crescimento da inflação. As conquistas da democracia,
eu diria, bateram no teto, e cabe a nós, mesmo que
essa pauta ampla que faz parte dos protestos e das
manifestações não esteja nas mãos das lideranças, e
nós temos dificuldade de identificar. De uma coisa nós
sabemos: os partidos políticos não fazem parte dessas manifestações; as centrais sindicais, tampouco; as
corporações patronais, idem.
Ora, a sociedade brasileira é uma sociedade
conduzida por essas organizações sociais. Se elas
não estão envolvidas na manifestação, quem é que
está? É o povo brasileiro. É aquele que passa 3h, 4h,
de uma jornada de 24h, dentro de um ônibus, para se
deslocar da sua casa ao local de trabalho.
Se algumas coisas avançaram, eu posso citar no
meu Estado, porque eu venho de um Estado periférico,
um Estado periférico de um País periférico, e, no meu
Estado, muitas conquistas aconteceram. E se percebe
a extensão do braço da União, o braço generoso da
União chegando lá através do Bolsa Família, através da
eletrificação, do Luz para Todos, através do programa
de habitação. No entanto, a minha cidade de Macapá
piorou muito: em trânsito, em mobilidade urbana, em
transporte coletivo – nós não temos política de transporte coletivo. E, aqui, eu entro numa questão que me
parece muito importante: nós temos um grave problema de mobilidade urbana, eu não sei se talvez seja o
mesmo ou um pouco melhor lá em Porto Alegre, mas,
em São Paulo, é uma tragédia – é uma tragédia tão
grande que há rodízio. Imagine: o cidadão passa uma
vida sonhando em comprar o carro; compra o carro e,
aí, não pode usá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Só para contribuir: em Porto Alegre não é diferente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
É a mesma coisa.
Então, nisso, as nossas cidades pioraram, e o
povo brasileiro mora nas cidades hoje, o País se tornou
muito mais urbano. Então, essa é uma questão para a
qual precisamos dar respostas, dar respostas urgentes.
Há a questão da segurança, que é outra tragédia
– da segurança ou da insegurança coletiva que nós vivemos em nossas cidades. E um país continental como
o Brasil não tem uma política nacional de segurança
para os seus cidadãos, segurança capaz de unificar os
Estados brasileiros para garantir que vivamos em paz e
com liberdade para andar nas ruas de nossas cidades.
E há outra questão, que é um comportamento que
me parece ser congênito nas instituições públicas do
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Brasil: a questão ética. A desconfiança da sociedade
brasileira se generalizou e se aprofundou nos últimos
tempos. Já foi citada aqui por um Senador a pesquisa
do Datafolha em relação ao Executivo, em relação à
queda de credibilidade nas instituições – deram até
uma palavra interessante para medir o conceito que
tem a sociedade em relação ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário.
O Legislativo e o Executivo são frutos da política,
e a política é um instrumento de constituição do poder,
e a política tem uma participação direta do cidadão. A
política não é exclusividade dos políticos, é o cidadão
que nos escolhe. Esta sociedade é resultado das nossas escolhas na democracia.
Agora, é preciso fazer uma pausa para dizer que
nós não temos tradição democrática em nosso País. Nós
estamos vivendo o mais longo período, o mais longo –
digamos –verão democrático da história brasileira. É
esse que se iniciou em 1985, numa conciliação capaz
de colocar de novo o País no caminho da democracia.
Então, nós não temos essa tradição, não temos partidos políticos também com essa tradição democrática.
A conclusão a que chego é que a responsabilidade cabe a nós. Não está na hora de buscarmos culpados fora deste plenário. Não, estão aqui dentro. Nós
somos responsáveis, sim, pela condução deste País;
a responsabilidade pertence às instituições brasileiras
que não conseguiram continuar ofertando aquilo que
a sociedade almeja e espera.
Mas agora a exigência e a urgência, digamos,
em dar respostas aumentou. O povo está na rua e vai
vir aqui, para a nossa porta. E nós vamos ter de apresentar... Nós temos de debater, como Senadores, que
resposta nós vamos dar. Não existe uma pauta definida. Ela é ampla, mas eu tenho uma identificação muito
grande: Eu quero uma qualidade de educação melhor;
eu quero uma saúde ampliada, de mais qualidade; eu
quero mobilidade urbana; eu quero viver em uma cidade
em que eu possa andar com liberdade. Eu tenho uma
identidade com essas reivindicações. Agora, é claro
que nós temos de dar respostas, e essas respostas
vão ser exigidas dos tomadores de decisões. E foi para
isso que a sociedade nos mandou para cá.
É verdade que eles não se sentem representados. E é claro que não se sentem representados
pelos partidos políticos e por nós, que aqui estamos,
e tampouco se sentem representados pelas suas representações sindicais, porque eles não aceitam nem
a participação das suas corporações sindicais. Então,
é hora para atentarmos para isso.
Mas nessa queda vertiginosa, que foi citada aqui,
de avaliação das instituições públicas brasileiras, a que
mais surpreende é a avaliação do Judiciário. É verdade
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que foi avaliada a Justiça de São Paulo, mas eu acho
que eu não pecaria em generalizar. O povo brasileiro
não acredita na Justiça, até porque a Justiça tem o
braço curto; ela é caolha, não consegue enxergar a
sociedade como um todo; ela pune preferencialmente
os pobres e protege os ricos.
Esse é o conceito que o povo brasileiro tem do
nosso Judiciário. Ele precisa dar respostas, nós precisamos responder a esses questionamentos.
Essa mobilização já não é mais só da juventude.
Aliás, essa é uma juventude que nasceu e cresceu na
democracia, não tem as marcas – que nós trazemos no
corpo – da ditadura. Cresceram na democracia e isso
tem um valor muito importante. Meus filhos também
cresceram na democracia e têm um conceito diferente
de sociedade daquele que nós tínhamos. Lutávamos
pelo simples direito de chegar aqui e nos manifestar,
dizer o que pensávamos. Era essa a nossa luta por
liberdade política. Agora, é um pouco diferente. Essa
sociedade, esses jovens que estão indo à rua, querem
um futuro melhor. Muito bem, foi-lhes ofertada a possibilidade de fazer um ensino superior, o ProUni abriu
as portas para que milhões de jovens ingressassem
na universidade. Saíram de lá com um canudo e querem um bom emprego. Só que esse bom emprego não
existe, esse bom emprego lhes escapa das mãos. Isso
cria, então, um sentimento de profunda insatisfação.
Creio que um dos aspectos que aparecem em
todas as manifestações no País é a questão da corrupção. Confesso que sempre considerei a importância das
redes sociais. Desde que entrei nas redes sociais – no
Twitter inicialmente, desde os primeiros dias, depois no
Facebook –, participo ativamente dos debates e sei que
a sociedade, em rede, se tornou mais bem informada
porque tem acesso à fonte da informação, não precisa
de intermediários. O Presidente Paim já vai tuitar aí, já
vai entrar em contato com os seus seguidores. É muito
rápido. Essa nossa conversa, se fosse na hora do jogo
do Brasil, talvez não tivéssemos... Nem sei se o tamanho da audiência foi colocado aqui por um parlamentar
porque o futebol, como disse, deixou de ser o ópio do
povo. As pessoas estão muito mais preocupadas com
a sua realidade. Então, é uma questão ética.
Então, eu volto à questão ética. E, desde que eu
entrei aqui, eu tenho essa preocupação. Aliás, desde
que eu entrei na vida pública, eu tenho a preocupação de aproximar o cidadão do Poder Público. E, para
isso, eu trabalhei muito a questão da transparência
dos gastos públicos.
E a minha expectativa e a minha esperança eram
de que, uma vez estabelecida em lei a obrigatoriedade, se colocasse na rede mundial de computadores –
porque eu acho que as redes sociais podem se trans-
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formar no ágora da democracia, no grande encontro
da democracia – detalhadamente as suas despesas
na Internet e que a sociedade em rede se apoderasse
desse instrumento. O que não aconteceu até agora.
Da mesma forma como as redes sociais influenciaram a ida do povo às ruas, eu tenho muita esperança de que as redes sociais, em algum momento, se
apoderem do instrumento da transparência e passem
a controlar os gastos públicos. Eu tenho certeza de
que, se nós tivéssemos tido a capacidade de controlar
os gastos na construção das arenas, os preços teriam
sido menores. Enfim… E, para finalizar…
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador, me permite, já que V. Exª vai terminar.
Eu estou acompanhando o seu pronunciamento
e eu tenho uma análise semelhante à de V. Exª. Eu
não consigo, ainda, assimilar que o povo brasileiro
deixou de gostar de futebol. Para mim, o povo brasileiro gosta de futebol. E por que eu fiz o aparte agora
a V. Exª? Porque o povo brasileiro não aceitou – e não
aceita – o gasto exagerado, até de superfaturamento
dos estádios. Fiquei quase toda a tarde presidindo, iniciei às 14 horas, o Senador Renan veio e fez a Ordem
do Dia, em seguida eu voltei para cá, mas dizem que
o mesmo povo que está na rua, corretamente – e eu
concordo com V. Exª –, cantando inclusive o Hino Nacional, cantou o Hino Nacional de forma muito bonita
lá em Fortaleza. No final, foi uma única voz, dizendo:
“Sou brasileiro, sim, com muito orgulho.”
O que isso mostra? Que o povo brasileiro sabe
protestar, sabe reivindicar, está combatendo a corrupção e a impunidade, tem uma pauta, que V. Exª descreveu muito bem, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que
o futebol é uma marca deste País. E nós não vamos
deixar que nos tirem essa marca por toda a nossa história. E continuaremos avançando. E eu concordo com
V. Exª, futebol não pode ser o ópio, mas, por outro lado,
ele é um espaço de lazer que o nosso povo merece. E
por que eu fiz um aparte agora? Porque V. Exª disse
muito bem que o povo brasileiro está protestando de
acordo com o gasto exagerado, até superfaturamento
de muitos desses estádios. Nisso, de fato, V. Exª tem
toda razão.
Desculpe-me, mas eu precisava fazer um comentário.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Não, não, claro. Foi um prazer. Imagina. Não é todo
mundo que tem direito a um aparte do Presidente. É
uma satisfação grande.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns a V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Eu finalizo, dizendo que ao Brasil não me parece que
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fosse tão urgente sediar esses dois grandes eventos,
até porque, de alguns anos para cá, o Brasil passou a
ter relevância no cenário internacional, e grande relevância. Poderia até se preparar um pouco melhor para
sediar esses jogos, ofertando alguns serviços básicos,
universalizando esses serviços básicos, como universalizou a educação, mas falta qualidade, como ampliou
a saúde, mas falta qualidade.
Enfim, eu gostaria de discutir mais quais são as
alternativas que nós vamos oferecer a essas pessoas
que exigem um posicionamento, porque, na verdade,
não estão nos cobrando, porque não nos procuraram
para conversar. Nós é que temos que nos adiantar, e
eu acho que pode ser talvez a reforma política, repensar o nosso Judiciário, repensar as nossas instituições.
Eu acho que a gente deveria conversar com o
Presidente, com a Mesa, e transformar o plenário num
debate amplo, sem a intermediação das Lideranças,
em que todos pudessem falar aqui no plenário o que
está sentindo, encaminhando propostas, e alguém
escrevendo essas propostas, porque aqui há homens
experientes. Há homens de muita experiência, que lidaram e lidam com a coisa pública, depois de muitos
anos. Acho que até o formato do debate, para podermos atender à exigência da sociedade, a exigência que
vem das ruas, eu acho que temos que pensar também
no formato aqui no nosso Senado, a forma de debater.
Era isso, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador João Capiberibe. Como
sempre, um discurso muito firme e muito claro.
Neste momento, eu passo a palavra ao Senador
Magno Malta, na certeza de que, depois que falar, ele
virá presidir, para que eu possa também, já que eu
passei a tarde toda aqui presidindo praticamente, usar
da palavra, para também refletir um pouco mais sobre
este momento por que o País passa. Nós que estamos
sempre, eu diria, até aplaudindo a mobilização e sempre pedindo que “violência, não”. A mobilização será
vitoriosa se não houver violência.
Senador Magno Malta com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, senhores e senhoras telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqueles
que acompanham esta Casa pelas redes sociais, tão
importantes.
Sr. Presidente, neste meu tempo, pretendo falar
de três assuntos. Primeiro, quero abraçar uma população muito simples, do interior do meu Estado, naquela
área do noroeste, a partir de Barra de São Francisco,
onde tenho pessoas queridas, muito caras, onde tenho
familiares também, que migraram do Nordeste e foram

Quinta-feira 20

38441

abraçados por aquela cidade há tantos anos. Temos lá
o Moabe Souza, líder partidário, companheiro nosso
de muito tempo. Lá tenho irmãos de fé, de profissão
de fé, gente que comunga dos ideais que pregamos.
Sábado próximo passado, eu estive lá em Água
Doce do Norte, na cidade de minha amiga Paula, ex-Vereadora, com seu marido Isaac, seus filhos e suas
filhas, gente do coração da gente. Estive, mais especificamente, no Distrito de Santo Agostinho. Um distrito
rico, uma área fria, onde se planta muito café, nessa
terra do meu amigo Paulo Márcio e de seu irmão Marcelo. São grandes amigos e lideranças políticas importantes, pessoas de confissão de fé, gente comprometida. Meu amigo Veio do Querubim, que é o Presidente
de meu Partido, que é também um plantador de café,
gente simples e querida e que tive a oportunidade de
estar na casa de todos eles.
Foi aniversário dos 50 anos da Igreja Batista
daquele lugar. Quero abraçar o pastor e aqueles que
por lá passaram quando nem mesmo havia estrada de
chão para que o Evangelho chegasse àquele lugar. Mas
lamento que uma comunidade que tem mais de duas
mil pessoas, pois Água Doce do Norte é uma cidade
pequena, mais para o noroeste do Estado, em nível
médio. No entanto, lá não se consegue pegar celular,
não há celular! Nós estamos globalizados pela Internet,
por que tantas dificuldades e tantas tarifas tão caras?
Atendi a uma reivindicação lá de Santo Agostinho,
do Paulo Márcio e do pessoal e também da Paula, por
conta do Distrito de Rio Preto, local onde mora. A cidade é distrito de Água Doce do Norte. Tive um indicativo
e marquei uma audiência aqui para que possamos,
juntamente com o Ministro, ver qual a operadora mais
próxima para que se possa fazer um planejamento.
E aí é duro! Por isso as pessoas foram para as ruas.
Quando as pessoas reclamam de tarifa... E já vou entrar em outro assunto... Como, em um Município importante, plantador de café, de onde saem riquezas,
divisas, para o Estado de Espírito Santo, ainda hoje
não se tem a possibilidade de ter o celular? O que há
em casa são esses fixos, com uma série de engenharia, um monte de fio, um monte de gambiarra, para o
cara subir o morro e ir. É um descaso!
Um dia desses, eu estive aqui com um cigano de
barraca, lá de Baixo Guandu, chamado Lucas Cigano,
que virou Vereador. Atrevido, ousado, querendo o Município dele de Baixo Guandu.
Há uma comunidade lá de Bananal, com quase
três mil pessoas. Não têm celular! Que descaso é este?
A quem cabe essas coisas? A quem cabe o exercício
da influência? Eu penso que é ao mandante maior do
Estado, aos homens públicos. Todos eles. Mas imagi-
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ne você se o Governador faz um pedido desse, se as
operadoras não vão atender numa área como esta.
Por exemplo, lá em Marilândia, há uma empresa
que exporta café para o mundo, dentro de um distrito com dezenas e dezenas de empregados, tanto no
campo quanto dentro da empresa. Você fica louco com
o que vê lá, Senador Paim. Mas não tem celular. Eles
pedem, e choram, e nada acontece.
Mas eu tive um indicativo, hoje, com o Senador
Walter Pinheiro, que é do ramo da telecomunicação e
que tem todo esse relacionamento. Ele me pediu só
para fazer um mapeamento, porque nós vamos responder para essas comunidades.
Agradeço muito, em meu nome, que fui tão abraçado lá, em nome da minha esposa. Estávamos juntos
lá nesse aniversário, nessa comunidade de pessoas
tão queridas.
Aí eu digo: a exemplo do Brasil, lá no meu Estado, também as pessoas foram para a rua. Diz a Polícia
Militar que era uma média de 20 mil pessoas numa
passeata pacífica, como no Brasil.
É verdade que uns estavam na manifestação,
e havia uma meia dúzia de manifestados, endemoninhados, quebrando tudo, saqueando. Até em São
Paulo estavam saqueando, roubando. Destruíram os
prédios históricos, a frente da Prefeitura. Vandalismo.
Meia dúzia de vândalos.
A esses, a lei tem que ser aplicada, porque vai
descaracterizar um movimento bonito de uma população que foi para a rua ordeiramente dizer: “Olha, nós
queremos redução na passagem de ônibus”. Quem é
que pede redução em passagem de ônibus?
Olha só o fenômeno.
Por que cresce o movimento a partir das 17 horas?
Porque o povo que trabalha no comércio, que depende do ônibus e para quem é tão importante R$0,20,
R$0,30, R$0,50, engrossa o coro. É a diarista, é a doméstica que depende do ônibus, é o servidor público
que depende do ônibus, que depende do metrô, que
depende do trem. O coro vai engrossando. E essa
solidariedade nacional é uma coisa impressionante.
Não podemos comungar com vandalismo, com
quebra-quebra, com saque. Ninguém pode aproveitar
um movimento pacífico para poder colocar para fora
o seu ódio, a sua falta de educação, o seu desejo de
promover baderna. Aí o Estado tem que dar a proteção para o cidadão de bem que está fazendo um
movimento pacífico, e proteger o patrimônio, tanto o
patrimônio público como o patrimônio de terceiro. Eles
não estão autorizados a depredar lojas, a roubar lojas,
a acabar com um banco, a destruir caixa eletrônico, a
fazer barricadas de fogo.
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Lá no meu Estado, um movimento pacífico. E é
isso que faz o povo ir para a rua, porque o povo está
pedindo redução na passagem. Vou falar do meu Estado, porque é um Estado que tem tanto dinheiro para
dar para empresário, porque é o paraíso dos incentivos fiscais o Espírito Santo. O Estado pertence a meia
dúzia de empresários, não é nem de todos, que recebem esses chamados incentivos fiscais, que estão lá
há dez anos.
A renúncia fiscal que fizeram é absolutamente
maior do que a perda do Fundap. O Fundap, pelo qual
ficamos aqui gritando, guerreando, é um café pequeno
na frente de tanto incentivo que foi entregue de mão
beijada para meia dúzia de pessoas ficarem mais
milionárias ainda. E aí o povo diz: “se você tem tanto
dinheiro, se o Estado tem tanto dinheiro para poder
dar para empresário com incentivo, por que não tem
dinheiro para subsidiar a passagem de ônibus para os
mais pobres, dos estudantes? Qual é o raciocínio?”
A pessoa mais simples vai pensar dessa forma e as
pessoas que foram para as ruas querendo transporte
público gratuito estão certas. Não tem tanto dinheiro
para dar de incentivos? Ora, por que não tem como
financiar, então, o transporte público para as pessoas?
As pessoas começam a pensar dessa forma. Elas
foram para rua, pacificamente, dizer: olha, é preciso
explicar esse paraíso de incentivo fiscal aqui, por que
tantos têm muito e poucos não têm nada. É preciso
explicar onde é que estão os R$25 milhões do Posto
fiscal de Mimoso do Sul, onde não tem um grão de
areia. É difícil explicar. A não ser que a Lei de Responsabilidade Fiscal não valha para o Estado do Espírito Santo, só valha para o Brasil. Se valer para lá,
não há como explicar o inexplicável. Você, com óculos
3D, não acha o que eles estão dizendo que havia lá. E
R$25 milhões dão para construir 600 casas populares,
Senador Paim.
Essa soma desses incentivos fiscais há de vir à
tona ainda. Então, o povo está indo para a rua e dizendo assim: cadê? Nós estamos precisando dessas
600 casas. São 600 famílias na rua, debaixo da ponte, morando em palafitas, em áreas de risco. Mas foi
construído um posto fiscal que não existe – que não
existe! E aí vai um dos ex-secretários e engenheiros
dizer: não, porque a economia que nós fizemos ao suspender essa história de posto fiscal – suspender, não
vamos fazer –, economizamos trinta e tantos milhões.
Nós não queremos saber da decisão que foi tomada
para não fazer e perder mais trinta. Nós queremos
saber é dos R$25 milhões que disseram que lá foram
colocados e não existe nada.
As pessoas foram para a rua. Eu estava vendo
ao vivo na Internet um monte de cartazes pedindo ex-
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plicações sobre Presidente Kennedy, sobre a Ferrous,
sobre um monte de coisas. Se pode financiar com tanto
incentivo, aí o sujeito pergunta: por que é que tem que
dar ao empresário mais do que eu preciso? Eu posso
até pagar a passagem com R$0,05 a mais, ou quem
sabe R$0,10, na pior das hipóteses, mas, se pode
fazer tanta renúncia fiscal, há possibilidade, sim, de
financiar o transporte público. Ou não?
Então, o que dizia aqui o Capiberibe, no começo
da sessão, e V. Exª vai voltar a falar é: chamar à reflexão. Acabou essa história. Aí o sujeito diz: ah, mas
foram todos para a porta do governador, ele não tem
culpa disso. Mas, o sujeito, quando discursa e quer
ganhar uma eleição... Por exemplo, lá ele disse que a
segurança pública ia ser um problema pessoal dele,
que haveria um gabinete dentro do gabinete dele. É
o segundo Estado mais violento, e o triste é que isso
já vem há mais de dez anos. O governador põe isso
sempre na conta dele e nunca vem a público dizer
que a crise da saúde do Espírito Santo e a crise da
segurança pública ele recebeu como herança. Mas ele
também não está errado não, porque ele não mentiu
para ninguém. Quando ele foi para a campanha, disse
que o governo dele era um governo de continuidade,
e, realmente, é essa continuidade que aí está.
Por isso, Senador Paim, cada Estado tem uma
história para contar. Eu vi o Senador de São Paulo aqui
falando do valor da manifestação e do porquê da manifestação, por que eles acham que os paulistas foram.
Eu ouvi aqui os de Santa Catarina falando. V. Exª faz
uma reflexão sobre o Rio Grande do Sul e por que acha
que eles foram. Os seus tinham uma coisa em comum
com os meus: solidariedade mútua no transporte, e
levando as outras causas que doem neles para a rua,
querendo segurança e tal. No País inteiro, há cartazes
onde está escrito: redução da maioridade penal já!
Eu encerro com esse tema.
Precisamos acabar com essa hipocrisia que vai
tomando conta do País. Alerto esta Casa que a sociedade não quer ser enganada, que estão tentando contar uma meia mentira como se fosse verdade.
Veja nas ruas, não há ninguém mais besta. Veja o que
aconteceu em Brasília, vieram todos para cá. Há outra
marcada para amanhã. E sabe por quê? Porque não há
ninguém tolo. Você não vai dizer que com 18 – vocês
entenderam, o Senado entendeu – era homem. Agora,
nós entendemos que 16 é que é criança. Vamos baixar
para 16 e alguém vai engolir isso. Não vai.
O que me deixa mais feliz é que autoridades, religiosos, não religiosos, gente das altas cortes, estão me
procurando, dizendo; “olha, achamos que a proposta
melhor é esta que você está falando.” O País precisa
tomar conhecimento disso. Qual é a minha proposta?
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Vou explicar de novo para o Brasil. Há um elenco de
crimes que não é hediondo. Roubou um toca-fitas,
roubou um pneu de carro, quebrou uma vidraça, roubou um tênis – e não estou falando de filho de pobre,
estou falando de filho de rico, que rouba em shopping
center –, isso não é crime hediondo. Uma fatalidade
ocasional, como uma criança que pegou o revólver
do pai, atirou e pegou num vizinho, esse é um caso
atípico, deve se tratado por um juiz. Essa criança não
cometeu um crime hediondo. O pai vai ter de explicar
por que aquela arma estava ali, se ele tinha porte de
arma ou não.
Agora, crime com natureza hedionda... Os caras
estão estuprando, Senador. Isso é crime hediondo. Estupro seguido de morte, sequestro seguido de morte,
sequestro relâmpago, queimando as pessoas na rua.
Olha a morte dos dentistas em São Paulo. Agora, a
moda é andar com um litro de álcool na mão ameaçando a vítima, que entrega tudo por medo de ser
queimada. Crime hediondo! Perca-se a menoridade e
seja colocado na maior idade, para pagar as penas da
lei. Aí vêm os inteligentes, que viajam na maionese,
para dizer: “ah, mas vai pegar uma criança dessas e
colocar no presídio? Ela vai sair de lá pior.” Não. Não
estou falando que ela vai para o presídio. Vou repetir o
que estou falando todo dia: não tem de botar a criança
no presídio, pois o cara do presídio é que tem medo
dessa criança. “Ah, mas as cadeias estão cheias!”
Qual é o pior dos mundos, Senador Paim? É ter
um sujeito desses matando, estuprando, sequestrando,
tocando o terror na sociedade, solto na rua, ou embolado na cadeia? Embolado na cadeia. Paciência. Ele
pediu para não ter o convívio.
Terceiro lugar: qual é o melhor dos mundos? É a
minha proposta. A minha proposta é que, ao perder a
menoridade, o Estado está obrigado e terá que construir
centros de ressocialização para formação de atletas
em esporte de alto rendimento. O sujeito vai entrar e
vai sair atleta. Não será cubículo, lá não haverá solitária. Lá, conforme a aptidão de cada um, conforme o
porte físico, a estatura, conforme a vocação, eles serão escolhidos para esporte de alto rendimento. Além
do esporte de alto rendimento, que suga as energias
e tem uma filosofia para a vida do indivíduo, também
eles terão estudo obrigatório e, nos finais de semana,
grupos de terapia de grupo para tratar feridas emocionais. Por quê? A família vai estar lá? Claro. Aquele
cuja família não tem envolvimento com o crime, o juiz
vai determinar um tutor, alguém de formação religiosa
para adotar essa família, junto com a assistente social,
que entra na sexta-feira e fica com ele até domingo
à tarde. Se a família tiver envolvimento com o crime,
o juiz, então, vai determinar um tutor para esse me-
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nino, que vai assumi-lo até o cumprimento da pena,
juntamente com a assistente social, que pode entrar
na sexta e ficar com ele até domingo, para ver esse
atleta florescer lá dentro, crescer nos estudos e sair
de lá como um cidadão de bem, um atleta pronto para
ser reintegrado à sociedade e dar alegria à sociedade.
Tem saída, tem jeito, Senador Paim. São 35 anos
tirando drogados da rua, eu sei o que estou falando.
Aliás, eles devem estar me assistindo lá, agora, porque
eles assistem à TV Senado. E todas essas propostas
são discutidas com eles. Eu não sou de gabinete, eu
presidi a maior CPI deste País, que foi a CPI do Narcotráfico. Eu tenho 34 anos da minha vida abraçando esses meninos, arrancando-os da rua, da cadeia,
devolvendo-os à sociedade, e eles me chamando de
“meu pai”. V. Exª sabe porque V. Exª já esteve lá, V. Exª
já dormiu lá, V. Exª conviveu com eles, V. Exª é a maior
testemunha do que estou falando. Nós temos lá centros de treinamento de MMA, de lutas, artes marciais.
Há um atleta da minha instituição no UFC americano.
Ou eu não sei do que estou falando? Sei do que estou falando, sim.
Por isso, Senador Paim, é necessário que eu fale
desse assunto todo dia. E vou cruzar o País, Senador
Paim. Estou com uma agenda agora, estou cruzando o
País, para usar todos os meios de comunicação, para
fazer com que o País venha comigo nessa proposta.
Brasil, não aceite essa balela de história de descer
para 16 anos. Eles falam: “não, o problema é o maior,
que usa o menor de 17 anos”, como se um menor
de 17 anos fosse um menino, não fosse um homem.
Tudo bem, então reduz para 16, que vão dizer: não, é
porque o maior de 17 usa o menor de 16. Reduz para
14 e vão dizer que o menor de 17 que usa o menor
de 14. Quando nós tirarmos qualquer faixa etária para
crime com natureza hedionda, não teremos nem essa
conversa fiada.
Quero encerrar, dizendo o seguinte: tentaram uma
entrevista comigo, ontem, para falar sobre um projeto
que foi votado na CDH da Câmara sobre a chamada
cura gay. O nome do projeto não é esse. A mídia cria
um título exatamente para dizer que é uma coisa de
evangélico contra homossexual. É uma situação tão
discriminatória que, ontem, uma jornalista, que quero
guardar o nome para mim, me procurou para fazer uma
entrevista sobre o processo eleitoral de 2014 dizendo o
seguinte: “vocês evangélicos vão fazer o quê?” Eu falei:
você não acha discriminador o seu tom? Por que só
com a gente é assim? Eu sou de confissão evangélica,
sou um Senador do Brasil. E V. Exª estava passando
e falei: você, quando vai entrevistar o Paim, por que
não pergunta: vocês católicos, Paim, vão fazer o que
em 2014? Você, quando vai entrevistar o Serra, fala:
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Serra, vocês católicos o que vão... Aécio, você que é
católico, como será sua campanha? Fulano, você que
é espírita, você que é de uma religião afro, de uma confissão religiosa afro, como vai ser o posicionamento de
vocês? Ninguém fala isso. Por que conosco é assim?
Como se nós fôssemos os criminosos da sociedade,
como se o terror da sociedade fosse tocado por nós,
como se a desgraça das drogas, da violência, estivesse na nossa conta.
Ai deste País se não houvesse igrejas! Não vim
aqui para isso não, mas preciso falar deste assunto e
com seriedade. Essa história lá não tem nada de cura
gay. É uma proposta tão somente de dizer o seguinte: é
uma proposta de direitos humanos. Ou direitos humanos
só é aquilo que eles querem? Direitos humanos é só
o que eles pensam? Se você é a favor do casamento
homossexual, é a favor dos direitos humanos; se você
é contra, você não é a favor dos direitos humanos. Isso
é uma brincadeira de mau gosto. Aí o cara diz: o projeto
é para que o Estado ampare qualquer um.
O sujeito tem um drama emocional dele, uma
crise emocional e, por coisas da vida, do caminho,
ele tomou o caminho que quis. Aí ele resolve procurar
um psicólogo para tratar do drama emocional dele e
ajudá-lo na sua luta interior. Ora, o Estado tem obrigação de ampará-lo
Eu também conheço, Senador Paim, e falo com
propriedade, eu sou Presidente do meu Partido, no
Estado do Espírito Santo, eu sou Presidente do PR.
Sabe quem é meu vice-presidente? É um travesti. Meu
vice-presidente é um travesti chamado Moa, Presidente
da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, o político
mais importante da cidade. Decente, honrado e digno.
E nós do Partido nos orgulhamos do Moa. É meu vice-presidente, faz a campanha abraçado comigo. Qual é
o problema? Nenhum problema.
Agora, conheço gente que foi homossexual e
voltou; com a sua luta emocional, procurou ajuda. Eu
tenho homossexuais se recuperando na minha instituição, que procuram os pastores para conversar na
sua luta, no seu drama emocional.
A única coisa que o projeto diz – eu não conheço,
não sei o teor – é que se alguém procurar o Estado, o
Estado deve amparar. Isso é direitos humanos ou não
é? É direitos humanos ou direitos humanos só tem uma
via? Direitos humanos só têm uma via? E aí hoje eu vi
na Globo News – infelizmente quem é contra eles não
chamam – o presidente do Conselho de Psicologia. Eu
nunca ouvi tanta bobagem em toda a minha vida, tanta idiotice, tanto despreparo de um sujeito, presidente
de um Conselho de Psicologia. Quem quiser entrar no
You Tube pode ver: até o português do cara é errado.
Deu cada pedrada lá que eu fiquei pensando, meu
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Deus do céu, cada pedrada, cada bola na trave que
eu fiquei impressionado! Fiquei impressionado! Quer
dizer que o psicólogo, o sujeito está vivendo um drama, porque ele é psicólogo, mas se o drama do cara
envolver homossexualismo ele não pode atender e se
ele for cristão, então, ele vai para a comissão de ética.
Ora, me engana que eu gosto! Eu estou acostumado a falar aqui que eu já vi de tudo na vida, só
falta eu ver chover para cima, mas de tudo que eu já
vi; agora ainda vem uma dessa.
Não conheço projeto de cura gay. Não conheço. Esse é um título fictício, debochado, que a mídia
inventou.
Ora, se Deus deu o livre arbítrio ao homem, se o
sujeito decidiu e quer ser um homossexual, problema
é dele. Quem sou eu para impedir, se Deus deu livre
arbítrio a ele? A única coisa que eu tenho que fazer é
respeitá-lo na decisão de vida dele. Eles vivem num
País em que podem estudar, trabalhar, pagar impostos,
ser profissionais. Eu tenho de respeitá-los. Eu devo a
ele – isso que eu tenho discutido com V. Exª – o que eu
devo a ele? Devo solidariedade, respeito e tolerância.
Eu preciso tolerá-lo. Quem sou eu para não tolerá-lo?
Quem sou eu? E ele também precisa me tolerar, respeitar a minha posição. O crime é enfrentar, destruir,
é tentar humilhar a pessoa, agredir.
Ora, isso é crime contra qualquer pessoa, seja
de cor negra ou de cor branca, seja você um oriental,
um americano ou um brasileiro. Por que tem que discriminar nordestino? Por quê? Antigamente todo mundo
era chamado de Paraíba em São Paulo – nego ainda
faz isso. Ele não quer nem saber de que Estado do
Nordeste você é; você é Paraíba, você é Paraíba. Ora,
isso é tolerância? Não. Não dizem por aí que pastor é
ladrão? As pessoas tentam botar o homossexualismo na
conta dos padres. Isso é um desrespeito muito grande.
Agora, eu estava olhando uns cartazes que eu
tenho lá, plastificados, da marcha gay do ano retrasado, em que eles levaram símbolos da Igreja Católica
para a avenida em posições sensuais.
Então não existe nada disso. Nós precisamos ter
tolerância e respeito às pessoas. E não vejo nenhum
desrespeito nesse texto.
Aí diz: Não, agora nós trouxemos aqui para o
estúdio um especialista, e não sei mais o quê. Eles
falam sozinhos. Ninguém que fala o contrário é chamado para isso.
Então eu quero dizer que falei ontem aqui para
a TV Senado, falei a respeito desse assunto. Não conheço em profundidade, mas acho que esse título é
um deboche. Não tem que usar esse título, não tem
que debochar de ninguém – está certo? – nessa história de você tratar essa questão com discriminação.
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Encerro a minha fala dizendo que eu repudio veementemente. A comissão de Direitos Humanos pode
discutir qualquer assunto, seja você contra ou a favor.
Ela é plural. Já fui Presidente dela aqui e V. Exª já foi.
E ninguém foi discriminado em nenhum momento e
nenhum assunto foi tirado de pauta. E a Senadora Ana
Rita, tudo que põe em pauta, discute. Nós discutimos
juntos, de uma maneira muito respeitosa. E assim será.
Então a mídia põe fogo aqui, dá luminosidade
para alguns, eles se acham donos da verdade, como
eu ontem fiquei na frente da televisão. Não vou dizer
que eu perdi meu tempo, porque eu ouvi exatamente
aquilo que eu não esperava ouvir de um presidente de
Conselho de Psicologia no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Magno Malta, eu convido V. Exª para
assumir aqui a presidência, para que eu possa fazer
a minha fala, mas quero dizer que há entre nós um
grande entendimento, e é isso mesmo: a Comissão
de Direitos Humanos tem de discutir tudo; é Direitos
Humanos, é direito de todos. E não somente de um
ou outro setor.
Passo a presidência a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta,
Suplente de Secretário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Magno Malta, eu começo a minha fala de forma muito
tranquila e cumprimentando, sim, a seleção brasileira.
Parece que agora virou crime dizer que eu torci pela
seleção brasileira, aqui trabalhando.
Eu começo a minha fala cumprimentando, sim,
o Felipão. Começo a minha fala na figura do Neymar,
que deu hoje um espetáculo, cumprimentando (...)
O SR PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O gaúcho Felipão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O gaúcho
Felipão. Cumprimentando toda a seleção brasileira.
Agora me parece que virou crime gostar de futebol!
Olha, eu venho à tribuna sempre aqui e falo o que
eu penso. E claro que eu tenho o maior carinho pelos
movimentos sociais, por essa juventude querida aí; tive
orgulho de aqui ser o relator do Estatuto da Juventude.
Logo que começaram os movimentos das redes
sociais, dei todo apoio e continuo dando. Isso é bom.
Eu reclamei tanto que nós nos sentíamos isolados por
não termos o apoio do movimento social, agora eles
estão apoiando. Que bom isso! Mas isso não quer dizer
que jovem não gosta de cantar; que jovem não gosta
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de rezar; que jovem não gosta, por exemplo, de bailar ou de namorar; e gosta também, sim, de protestar,
legitimamente.
Então, como alguns pregam, não dá para encarar como se fosse o apocalipse o fato de as pessoas
resolverem protestar. Devem protestar, sim. Isso não
quer dizer que não tenham o seu espaço de lazer,
exigindo a melhoria das condições de vida para todo
o povo brasileiro.
Houve manifestação, aqui, semana passada, e
eu fiquei aqui dentro do Congresso. Fui lá fora, ouvi
aquela moçada. E buscamos espaço para o diálogo.
Os líderes que estavam ali, com quem conversamos –
não identificava esse ou aquele líder –, disseram com
a maior tranquilidade: “Paim, aqui não há espaço, no
momento, para nenhuma comissão. Ninguém aqui tem
autoridade para falar em nome dessas mais de 20 mil
pessoas que estão aqui na frente. É um protesto, e
vocês sabem a pauta.”
E claro que sabemos. Quem não sabe a pauta?
A pauta é o combate à corrupção; a pauta é dizer que
o protesto que a população faz é devido ao superfaturamento de muitos estádios; o protesto que a população faz é para haver mais investimento na saúde, na
educação, na segurança.
A juventude. Falam que nós estamos num momento bom até de emprego. Claro, comparando com
a Europa, o desemprego no Brasil está em torno de
5,2%; lá, 26%. Mas o desemprego pega principalmente
a juventude, isso é fato, é real.
Alguém tem dúvida sobre as condições do transporte coletivo? É só ver qualquer filmagem dos metrôs,
dos ônibus; as pessoas praticamente empilhadas. É
esse o protesto. E poderíamos lembrar aqui duas ou
três medidas provisórias que foram na linha de favorecer as empresas de transporte coletivo. E qual foi o
resultado? Aumentou-se o preço da passagem. Eu tenho, aqui, estudo que mostra que daria para baixar até
7,5%, só com subsídio dado pelo Governo Federal, e
ainda há outro que pode ser dado no Município ou no
Estado. Claro que tem uma razão de ser!
É só nós olharmos agora, por exemplo, como
eu dizia outro dia e repito aqui: nós diminuímos os tributos, os impostos que incidem sobre os produtos da
cesta básica. E qual foi o resultado? O preço da cesta
básica aumentou.
Então, alguém está faturando, e a população,
corretamente, disse: “Basta. Assim não dá. Queremos
dialogar, queremos conversar e por isso estamos protestando”.
Então, estou muito tranquilo e vejo com alegria
também, além do protesto, que em inúmeras capitais e
grandes centros, grandes cidades já baixaram o preço
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da passagem. Isso é bom! É isso mesmo. Mostra que
havia, como a gente diz, espaço para essa redução
do valor final da passagem.
E digo mais: esse movimento, eu diria, não é
contra esse ou aquele. É a favor das causas. Eu me
lembro de um Senador que dizia sempre: “Paim, eu
admiro aqueles que defendem causas e não coisas”.
Eles não estão atacando pessoalmente esse ou aquele
político, esse ou aquele empresário, esse ou aquele
intelectual, esse ou aquele homem público. Eles estão
defendendo causas, e causas nós também defendemos aqui da tribuna com muita alegria.
É claro que por trás disso também está – como
dizer que não está – essa história do fator previdenciário. Acha que a população não está com ele aqui?
Você acha que os pais, os avós, em casa, não falam
para os filhos? Como um jovem me disse, Senador
Magno Malta: “Eu aqui estou representando meu pai,
meu avô, porque a aposentadoria está desse tamanho. Por isso, eu estou aqui protestando”. Está correto.
Quanto à PEC nº 37, eu vim à tribuna por diversas vezes e disse: eu votarei contra a PEC nº 37. Não
quero saber quem a apresentou, quero saber que eu
votarei contra. Eu já disse isso inúmeras vezes, e é isso
também que a juventude tem falado nas ruas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES. Intervenção fora do microfone.) – A Emenda nº 29.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A Emenda
nº 29, da saúde. Quantos projetos a população espera
sejam encaminhados, aprovados. Sai de pauta, vai para
cá, vai para lá, e não acontece, por pressão de alguém.
Enfim, há um questionamento duro da sociedade,
que cansou de esperar e, por isso a sociedade, sim,
com essa mobilização, há de pautar o Congresso. E
que bom! Há de pautar o Executivo. E que bom! Há de
pautar também o Judiciário. E que bom!
Quantos processos há no Judiciário com apelo
popular forte, e estão lá por 5, 10, 15 anos, como aqui
está, por exemplo, a PEC do Trabalho Escravo. Há
aqui uma PEC que diz que tem de ser desapropriada
a propriedade onde ocorrer o trabalho escravo. E não
se consegue aprová-la.
Você acha que a população quer que o seu povo
fique sob o regime de escravidão? Claro que não!
Então, não venham com essa de que não há
pauta. Há pauta, sim. A pauta todos nós conhecemos.
Temos é que operar. Quando eu digo operar é no sentido de ter de votar, ter de atender a essa demanda
da população demonstrada nas ruas. Claro, sem violência, porque a violência depõe contra o movimento.
Não é bom!
Eu fui sindicalista muito tempo, vim lá do tempo
de enfrentamento com a ditadura, passei por todas as
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lutas deste País nos últimos 50 anos e sei claramente
que quando se parte para a violência, para o espancamento, para destruir o patrimônio, seja público ou
particular, não há o apoio da população. Esse movimento está sendo vitorioso, porque 99% se mostram
contra a violência.
Eu tinha que fazer mais este depoimento, Senador Magno Malta. V. Exª tem visto que eu tenho feito
essa minha fala já nos últimos 20 ou 20 dias.
Senador Randolfe, lembro-me de que numa noite aqui começamos – acho que em um horário como
esse, 20 horas, 21 horas – a dialogar sobre esse tema.
Mas eu quero, ainda, Senador, permita-me (...)
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Paim, permita-me, antes de entrar em
outro tema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Achei muito bonito também, no meio da manifestação, que se ouvia gritos de “violência, não”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Violência, não.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – E “Não à provocação”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E não à
provocação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – E cartazes dizendo: “Os vândalos não nos
representam”.
E hoje eu não sei se o Senador Randolfe viu
também, um grupo de jovens foi para frente da Assembleia Legislativa, que foi depredada ontem, sentou
com bandeiras e cartazes dizendo: “Os vândalos não
nos representam”.
Então, realmente, temos de reprovar o vandalismo,
mas essa movimentação silenciosa que dá nome (...)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ela é bonita! Ela é bonita!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – (...) aos bois, dá nome a todos esses temas
da sociedade, sem dúvida alguma, é como V. Exª colocou, é digno de aplauso e de muito respeito, e de
muito respeito.
É justo você ter um estádio como esse em um
Estado que não tem futebol para isso? Com todo respeito que tenho a Brasília, mas se juntar a torcida dos
quatros times daqui não ocupa 5% daquilo lá. Você viu
o cartaz na rua, uma menina com um cartaz na mão
dizendo: “Quando o seu filho adoecer, leve ele a um
estádio”. Porque tem um hospital precário precisando
do lado. E o que é orçado em R$700 milhões depois
vira R$2 bilhões. Esse é o protesto.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa é a
questão! E esse protesto é legitimo. .
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Eu também gosto de futebol, amo o futebol. A
simplicidade do Neymar, a dureza do Felipão. O Felipão, não adianta você insistir com ele, porque ele é
pirracento, é teimoso, tem todo o estilo dele, e vê o
povo cantando o Hino Nacional, o povo aplaudindo;
o povo gosta de futebol, é o País do futebol, aliás, o
País também das artes marciais, mas o povo também
descobriu que tem essa possibilidade hoje, pelo próprio avanço da Internet, de protestar silenciosamente
e falar daquilo que tem necessidade.
V. Exª está de parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Senador
Magno Malta, permita-me ainda dizer que, no dia 31 de
maio, foi editada uma medida provisória que isenta de
PIS/Cofins o serviço de transporte coletivo rodoviário,
metroviário e ferroviário. A MP reduz a zero as alíquotas.
Como é que tem de aumentar o preço da passagem?
Depois foi editada outra medida provisória, a 612,
de 2013, que desonera a folha de pagamento do transporte coletivo, reduzindo a alíquota de 20% para 2%.
É aquilo que eu dizia no início. Só vou deixar registrado aqui esse documento.
Por fim, Senador, quero ainda dizer que ontem,
aqui, tivemos um debate duro sobre o Fundo de Participação dos Estados, legítimo, cada Senador defendendo, no seu ponto de vista, a realidade de cada Estado.
Como eu fiz aqui a defesa do meu Estado, consciente da realidade e na busca de uma ampla negociação que olhasse para todos os Estados, pediram-me
que eu deixasse nos Anais da Casa o meu pronunciamento. Aqui o deixo na perspectiva da defesa que
fiz ontem.
Senador Rodolfo Rodrigues, inclusive comungamos, naquele momento, do encaminhamento feito.
Espero que a Câmara dos Deputados – a matéria vai
para lá – chegue a uma linha de entendimento, que
não se termine, mais uma vez, no Supremo, trazendo
prejuízo para todos os Estados. Isso não é bom.
Por fim, Sr. Presidente, quero lembrar que hoje,
19 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Essa data foi estabelecida
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 22 de
dezembro de 2008. Isso se deu em reconhecimento
da doença como um problema de saúde pública, uma
das principais doenças genéticas do mundo. A instituição desse dia em cada ano tem a proposta de divulgar
questões e informações fundamentais sobre causa,
sintomas e tratamentos, assim como lançar campanhas de educação, sensibilização sobre a doença em
nível nacional e internacional.
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A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e apresenta, já nos primeiros anos de vida, manifestações clínicas graves.
Estima-se que no Brasil nascem 3.500 crianças por
ano vítimas dessa doença, o que ratifica o sério problema da saúde pública no Brasil..
Daí a importância do seu diagnóstico precoce,
mediante o teste do pezinho, realizado no quinto dia
de vida do recém-nascido. O tratamento adequado e
o acompanhamento especializado são fundamentais.
Por isso todos nós defendemos – e V. Exª lembrava
aqui a Emenda nº 29 – cada vez mais investimento na
saúde. É isso que o povo quer.
A doença falciforme tem sintomatologia muito variada, com alta mortalidade e morbidade diretamente
relacionada com a própria doença!
Lembramos que a principal característica dessa
condição é a herança do gene de hemoglobina, que
faz com que, em determinadas circunstâncias, as
hemácias, que normalmente são em forma de disco,
adquiram formato de foice, tornando-se rígidas, obstruindo os vasos sanguíneos e dificultando a circulação
do sangue, podendo causar enormes complicações à
saúde dessa criança: problemas cardíacos, rins, fígado, ulceras na região do tornozelo, olhos amarelos,
enfim pele pálida.
Conforme veiculado em todo o País e em nível
internacional, os pacientes com quadros graves de
anemia falciforme aguardam a publicação de uma
portaria aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, que
autorize a realização de transplante de células-tronco
para combater a doença.
Hoje, a técnica, mais conhecida como transplante
de medula é a única capaz de curar a doença, mas só
é permitida no Brasil mediante protocolos de pesquisa.
Essa questão foi discutida no mês passado no
Simpósio Paris, que tratava sobre essa questão. No
evento a médica brasileira Belinda Simões, da Unidade
de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão
Preto, afirmou que, desde 2000, 21 brasileiros foram
transplantados. Entre eles, 18 foram curados.
O Coordenador da Associação Brasiliense de
Pessoas com Doença Falciforme, EIvis Silva Magalhães, de 46 anos, é o paciente mais velho a ter recebido transplante de medula por anemia falciforme de
que há registro.
Há poucos dias, Sr. Presidente, EIvis esteve no
meu Gabinete e agradeceu o nosso apoio porque realizamos audiência pública na CDH, para esclarecer
a população sobre a gravidade da anemia falciforme.
Ele veio também dizer que após a audiência houve
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desdobramentos positivos e muitos ganhos para essa
parcela que tanto sofre com essa doença.
Fico feliz com isso e agradeço ao Elvis pelo seu
gesto. Sabe ele que eu sou solidário com todos aqueles que sofrem com a doença e espero que possamos
avançar rapidamente na solução que vai salvar vidas.
Por isso, é preciso, sim, mais investimento na saúde,
na educação e no combate a todo tipo de violência.
Sr. Presidente, eu peço a V. Exª que as duas medidas provisórias, a 617, de 2013, e a 612, de 2013,
que vão na linha de garantir que as passagens possam
diminuir de preço, e sabemos que não são só elas,
fiquem aqui os meus comentários, como os dois pronunciamentos registrados nos Anais da Casa.
Meus cumprimentos a todos. Encerro este nosso
pronunciamento. E que bom, Sr. Presidente, que hoje
o Senado trabalhou normalmente. Não houve aquela
história de interromper os trabalhos do Senado porque
havia jogo. O jogo aconteceu, que bom que aconteceu
e que bom que o Brasil ganhou. Isso não interrompeu
em nada o trabalho do Senado. Tivemos, inclusive,
votação nominal na Casa, no dia de hoje.
Obrigado, Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o Dia Mundial de Conscientização
da doença falciforme.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 19
de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre
a Doença Falciforme. Essa data foi estabelecida pela
Assembléia Geral das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2008.
Isso se deu em reconhecimento da doença como
um problema de saúde pública e “uma das principais
doenças genéticas do mundo”.
A instituição desse dia em cada ano, tem a proposta de divulgar questões e informações importantes
sobre causas, sintomas e tratamentos, assim como
lançar campanhas de educação e sensibilização sobre
a doença em níveis nacional e internacional.
A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e apresenta, já nos primeiros anos de vida, manifestações clínicas importantes.
Estima-se que nasçam 3.500 crianças por ano
vítimas da doença no país, o que ratifica o sério problema de saúde pública.
Daí a importância de seu diagnóstico precoce
(mediante o teste do pezinho, realizado no quinto dia
de vida do recém-nascido), do tratamento adequado
e do acompanhamento especializado.
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A doença falciforme tem sintomatologia muito variada, com alta mortalidade e morbidade diretamente
relacionada com a própria doença.
A principal característica dessa condição é a herança do gene da hemoglobina S, que faz com que,
em determinadas circunstâncias, as hemácias – que
normalmente são em forma de disco – adquiram formato de foice, tornem-se rígidas, obstruindo os vasos
sanguíneos, dificultando a circulação do sangue, podendo causar diversas complicações: AVCS, problemas
cardíacos, rins, fígado, úlceras na região do tornozelo,
olhos amarelos “icterícia”, pele pálida...
Conforme veiculado na imprensa, os pacientes
com quadros graves de anemia falciforme aguardam
a publicação de uma portaria pelo Ministério da Saúde
que autorize a realização de transplante de células-tronco para a doença.
Hoje, a técnica, mais conhecida como transplante
de medula, é a única capaz de curar a doença, mas só
é permitida no Brasil mediante protocolos de pesquisa.
Essa questão foi discutida no mês passado no
Simpósio USP-Paris-Diderot que tratava sobre Hematologia e Imunologia.
No evento a médica brasileira Belinda Simões, da
Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, afirmou que, desde 2000, 21 brasileiros
foram transplantados. Entre eles, 18 foram curados e
recebem acompanhamento especial.
O Coordenador da Associação Brasiliense de
Pessoas com Doença Falciforme (ABRADFAL), Elvis
Silva Magalhães, de 46 anos, é o paciente mais velho
a ter recebido transplante de medula por anemia falciforme de que há registro.
Há poucos dias, senhor presidente, Elvis esteve
em meu Gabinete para agradecer nosso apoio na audiência pública que a CDH realizou no ano passado
para debater a questão da anemia falciforme.
Ele veio para dizer, também, que após a audiência houve desdobramentos positivos e muitos ganhos
para essa parcela da população.
Eu fico muito feliz com isso e agradeço seu gesto.
Eu me solidarizo com todos aqueles que sofrem com a
doença e espero que possamos avançar rapidamente
nas soluções que lhes tragam melhor qualidade de vida.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o Fundo de Participação
dos Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, por 234 votos a favor e 105 contra, a Câmara
de Deputados rejeitou o Projeto de Lei Complementar
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266/13, do Senado, que estabelecia novas regras para
a distribuição dos recursos do Fundo de Participação
d os Estados.
Ocorre que Para aprovar a proposta, seriam necessários 257 votos, mas foram apenas 218 favoráveis.
Atribuo essa situação porque não conseguimos
aprovar nesta Casa um texto mais isonômico, como
pretendia a emenda do nobre senador Randolfe Rodrigues.
O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo,
possui hoje um índice de 2,35% e recebeu em 2012 o
montante de R$ 1,617 bilhões.
Caso o texto aprovado no Senado Federal tivesse
sido acatado pelos deputados o estado gaúcho ficaria
com índice de 1,81% na repartição, o que equivaleria a
R$ 1,246 bilhões, uma perda de quase R$ 500 milhões.
A situação do nosso estado ficaria entre as piores da Federação, pois seria um dos estados que mais
perderia receitas.
Volto a defender a inclusão do artigo 2º que trata
da inaplicabilidade da formula do FPE para os demais
repasses, impedindo que o RS perca ainda mais recursos.
Caso sejam aplicadas as novas regras do Fundo
para os royalties, vamos potencializar nossas perdas,
provocando uma tremenda injustiça.
Quando o projeto foi deliberado por este plenário
defendemos duas alterações:
A imposição de um limite populacional mínimo
favorecendo, assim, os estados com menor população,
permanecendo o Maximo em 7%.
Um índice redutor de 75% em relação a renda
domiciliar per capita, pois os estados que tiverem uma
renda maior que 75% da media de renda per capita
nacional sofrerão a incidência, no seu coeficiente, de
um redutor correspondente à razão entre o excesso e
o valor de referência.
Desta forma, como no RS a renda per capita é
acima da media nacional quanto maior o valor de referência (75%, 80%, 85%), menor o excesso e menor
o redutor aplicado ao índice, possibilitando uma situação mais confortável para os gaúchos.
Ao aplicarmos essas pequenas variações o Rio
Grande do Sul ficaria com 2,25%.
Na Câmara dos Deputados, três sugestões significativas foram propostas: mínimo populacional de
2%, um redutor de 80% da renda domiciliar per capita
nacional e a reintrodução do artigo 2º que trata da impossibilidade de utilizar o FPE para outros repasses.
A alteração foi articulada com as bancadas do
Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto DF) e Norte (exceto AM e PA).

38450

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os Estados da Federação que mais perdem com
esta sugestão são Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará, justamente os que hoje concentram 37%
do FPE, mas ainda assim, continuam com os maiores
coeficientes.
Trazemos a sugestão alternativa apresentada pela
Câmara dos Deputados, que tenho certeza passará
nas duas Casas do Congresso Nacional.
Com esta proposta 16 estados ganham índices
maiores que os existentes hoje, o que torna mais isonômica a repartição.
Peço apoio dos senadores dos 16 Estados que
ganham com esta proposta, em relação as atuais regras.
São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo,Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
A sugestão foi apresentada pelo o Deputado Nilton Capixaba e, como já falamos, tendia a uma maior
isonomia, nessas regras o meu estado ficaria com R$
1,710 bilhões, um ganho em relação à situação atual
de R$ 100 milhões.
Por fim, quero reafirmar minha posição de que é
preciso que o novo substitutivo seja consenso, traga
um equilíbrio maior, caso contrário será novamente
rejeitado pelos deputados.
Não aprovar novas regras para o Fundo de Participação dos Estados é condenar a matéria a um processo de “judicialização” pelo Supremo Tribunal Federal.
A divergência na Câmara dos Deputados ocorreu
justamente porque técnicos da fazenda do Estado do
Rio Grande do Sul, preocupados com a discrepância
entre os estados, apontaram o montante das perdas
iniciais com as novas regras.
O que queremos e podemos é chegar num bom
acordo, neste caso, um bom acordo passa pela razoabilidade e por uma maior isonomia.
Acredito que se tivéssemos deliberado a favor dessas medidas pontuais defendidas pelos estados do sul,
sudeste e centro-oeste a questão já estaria resolvida.
Finalizo este pronunciamento citando Mahatma
Gandhi porque acredito que podemos chegar a um
consenso.
Dizia Gandhi: “Nas grandes batalhas da vida, o
primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer.”
Acredito na capacidade desta Casa em construir
um texto que atenda com maior equidade a todos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Agradeço a V. Exª.
V. Exª será atendido na forma da lei. E vai aos
Anais da Casa o material que V. Exª consigna e não
leu na tribuna.
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Concedo a palavra ao eminente Senador mais
jovem desta Casa, que se parece muito com Harry
Potter, aquele famoso de Hollywood, que é o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, talvez seja lugar comum
nesta tribuna que tantos já falaram sobre os notórios
acontecimentos das manifestações populares no Brasil,
mas, nesta hora, não me vejo... Seria um pouco desencontrado que alguém não se pronunciasse sobre
o que está acontecendo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Com certeza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Nesse momento, às 20h08, nós temos as recentes notícias do que tem acontecido no País, que é
muito além do resultado de Brasil 2 e México 0. Aliás,
Sr. Presidente, há muito tempo neste País, acho que
nunca na história deste País, literalmente, houve um
jogo da seleção em que a pauta central, por onde se
andava, não era o jogo, mas o que estava acontecendo pelo Brasil.
Às 20 horas da data de hoje, as mobilizações
pelo Brasil recebem a notícia de que o Prefeito de São
Paulo, junto com o Governador Geraldo Alckmin, ainda
há pouco anunciou o recuo no aumento da tarifa do
transporte coletivo naquela cidade. É, desta feita, o 13º
prefeito de capital que ou reduz a tarifa de transporte
urbano que tinha reajustado ou reduz a tarifa que já
estava estabelecida. Nesta hora também eu trago a
notícia de que, às várias cidades do País que no dia de
hoje seguiram o rol de manifestações que está acontecendo por todo o Brasil, incorporou-se a capital do
meu Estado, Macapá.
Segundo informações que tenho, a manifestação
em Macapá teve a participação de mais 15 mil pessoas e, como tantas outras ocorridas no País, foi dominada majoritariamente pela juventude, a juventude da
geração dos meus filhos, Presidente. Os meus filhos,
Gabriel, de 18 anos, e Taís, de 17, participaram das
manifestações de hoje.
Anteontem eu falava com Gabriel e dizia-lhe que
a geração dele demorou a reencontrar as ruas. São
vinte anos que separam a minha geração, quando
esteve nas ruas, nas manifestações de que participei,
da geração que promove as manifestações que hoje
ocorrem, as maiores da história nacional desde as
mobilizações dos caras-pintadas, de 1992, das quais
eu tenho a honra de ter participado no plenário deste
Senado, ao lado do Senador Lindbergh Farias.
Tenho notícias nesta noite das manifestações
ocorridas na capital do meu Estado: mais de 15 mil
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pessoas, repito, na manifestação cuidada e coordenada hegemonicamente pela juventude. Lamentavelmente, as informações mais recentes que tenho dão
conta, Senador Paim, de que a manifestação acabou
terminando com a atuação de um grupo – é bom que
se diga, Senador Magno e Senador Paim –, um grupo
isolado, contrário ao desejo da ampla maioria dos manifestantes, que também se excedeu e praticou atos
que nada têm a ver com os reclamos dessa juventude
que vai à rua, que não representa essa juventude que
está indo à rua e que não representa essas gerações
que estão tomando de novo as ruas não só de Macapá, mas de todas as capitais brasileiras.
Tenho notícia da conclusão da manifestação em
Macapá, que é lamentavelmente de confrontos. E este
é o primeiro aspecto a ser dito: tem de se estar preparado. É uma realidade, primeiro, que o movimento tem
de tomar consciência para neutralizar essas minorias
que nada representam a posição dos movimentos. E,
por outro lado, o Estado tem de estar preparado, as
polícias têm de estar preparadas para se relacionar
com essa nova realidade. Não é a reação com arma
em punho que resolve, não é a reação com pelotões do
Bope que resolverá também. As polícias têm de estar
preparadas concretamente para essa nova realidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Randolfe, e, muitas vezes, a inteligência
da política, porque, na maioria dos casos, são pessoas
infiltradas para desmoralizar o movimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeitamente. Então, as polícias têm de estar
preparadas para essa nova realidade.
Eu lembro, Senador Paim, que, na semana passada – V. Exª estava lembrando agora –, nós estávamos aqui, num fim de expediente como este. Eu subi à
tribuna e V. Exª estava na Presidência, na quarta-feira,
e nós estávamos um dia após as manifestações que
tinham ocorrido em São Paulo.
Nós – eu e V. Exª – destacamos exatamente a
contradição, porque o foco estava sendo somente o
seguinte: primeiro, os atos de vandalismo que tinham
sido praticados; segundo, o absurdo de tudo aquilo
só por vinte centavos. Nós – eu e V. Exª – navegamos
contra a maré do que estava sendo dito, inclusive por
alguns colegas aqui.
Primeiro, dissemos a velha frase: “Muito está se
falando da violência do Rio, mas pouco se fala da violência das margens que oprimem.” Ou seja, falava-se
da violência, mas não se falava da violência que eram
os empresários de transporte coletivo, sob os auspícios dos governos municipais, sob a autorização dos
governos municipais, terem reajustado as tarifas de
transporte coletivo por todo o País.
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Segundo, nós dizíamos: “Parece que está latente um movimento que não é só pelos 0,20 centavos.
É muito mais do que isso.” Ainda bem, Senador Paim,
que os dias que se seguiram... Não é sempre que a
história caminha... Não é sempre que fazemos a aposta
do lado da história e a história caminha ao seu lado.
Mas nós, eu e V. Exª, que temos uma tradição vinda
da luta social, compreendemos a máxima da poesia
de Chico Buarque: “A história é um trem alegre que
atropela indiferente todo aquele que a negue.”
Nós sentimos que, concretamente, havia uma
pressão social que estava em ebulição. Alguns podem
estar se perguntando: “Mas por quê? Por que no Brasil, que de fato avançou na redução da desigualdade?
Por que agora tudo isso está acontecendo? Por que
no Brasil?
Li várias das centenas de artigos que têm circulado para tentar entender o que está acontecendo no
País neste momento. Quem me parece que melhor
descreveu foi um articulista espanhol do El País, Juan
Arias. As perguntas que ele fez foram exatamente estas: por que o Brasil? Por que agora? Ele começa dizendo o seguinte:
Surgiu um movimento de protesto parecido
com os que estão ocorrendo em diversos países, nos últimos dez anos. O Brasil viveu
anestesiado pelo seu êxito compartilhado e
aplaudido mundialmente. O Brasil [pergunta
Juan Arias no artigo] está pior hoje do que
nos últimos dez anos? Não. Está melhor. Pelo
menos é mais rico, há menos pobres e cresce o número de milionários. É mais democrático, é menos desigual. Mas por que saíram
às ruas para protestar contra o aumento das
passagens do transporte público exatamente
os jovens que normalmente não usam esse
meio de transporte porque têm carro? Algo
impensável há dez anos.
Ele faz uma série de perguntas que mostram a
contradição diante das conquistas que o País teve, que
de fato teve, nesses últimos dez anos. Contentam-me
– pois com elas me identifico porque me representam
– as formas como ele responde. Ele responde, dizendo o seguinte:
Em primeiro lugar, poder-se-ia dizer que, paradoxalmente, a culpa é de quem deu aos pobres um mínimo de dignidade, uma renda não
miserável, a possibilidade de ter uma conta
bancária e também o acesso ao crédito para
adquirir o que sempre foi um sonho para eles,
como eletrodomésticos, motos e carros.
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Mais adiante, encontro as respostas. A resposta
diretamente colocada me parece, Senador Magno, Senador Paulo Paim, recai sobre o que as pessoas conquistaram dentro de casa, mas que não veem refletido
fora de casa. Ora, conquistaram dentro de casa, houve
a ascensão de uma nova camada social, embora isso
seja questionado por alguns economistas, por alguns
sociólogos. Enfim, há algumas condições que me parecem menos desiguais do que no passado, mas, fora
de casa, a realidade é outra.
Esse artigo do Juan Arias é ilustrado por uma
foto de uma das manifestações que sintetiza o porquê
das manifestações: “Queremos escolas e hospitais no
padrão FIFA”. Esse é um dos vários cartazes que têm
surgido nas diferentes manifestações. O problema é
o seguinte…
E eu quero concordar com V. Exª, Senador Paim.
Hoje o Senado fez um belo gesto: nós continuamos
trabalhando aqui. No horário do jogo do Brasil, eu estava em audiência com a Ministra Marta sobre temas
como, por exemplo, a democratização da gestão coletiva do direito autoral. Depois, estive aqui. O plenário do
Senado esteve funcionando. Houve, inclusive, votação
nominal. Fez um belo gesto. Mas nós precisamos dar
mais gestos.
A Câmara, por exemplo, parece-me que fez um
gesto não positivo: desmarcou, para a semana que
vem, a votação da PEC nº 37. Quase que nesta condição e circunstância: “Nós vamos perder o jogo; então,
já que vamos perder o jogo, vamos mudar a data do
jogo, para que possamos ter uma condição melhor”.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me
só, sem fazer aparte longo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Senador Paim, por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só para
concordar com V. Exª. A Câmara tinha que fazer exatamente o contrário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Claro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Bota em
votação a PEC nº 37, e cada um mostra a sua cara
para o País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Exatamente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Nós três que
estamos aqui temos uma posição clara e definida: nós
votaríamos contra a PEC nº 37.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Exatamente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa transparência que pode ganhar o entendimento com as ruas.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Claro. E é analogia com o futebol. É a mesma
coisa de estar marcada uma partida de futebol, aí o time
que está em condição desfavorável resolve desmarcar
a partida. É um pouco assim: estaria marcado Brasil e
México hoje; o México saberia que está em condição
desvantajosa em relação à Seleção Brasileira; aí desmarca o jogo, que é no campo do Brasil, e marca para
o território dele na altitude. O que a Câmara fez foi isso
na prática. Está querendo remarcar um jogo para que
esteja em condições melhores e de preferência com a
altitude favorável, para poder ganhar. Isso é ganhar?
Isso é ganhar na marmelada.
Só que é o seguinte: não se pense... O velho trecho do Lincoln vale para isso: pode-se enganar parte
do povo parte do tempo; mas não se engana todo o
povo todo tempo. Desmarcou a votação? Vai querer
votar em outro momento?
Reitero, como disse o Senador Paulo Paim aqui:
se votar isso e se limitar o poder de investigação de
instituições, num Brasil que precisa de instituições combatendo a corrupção, vai dar um tiro no pé. Depois, não
perguntem por que o povo quer invadir o Congresso
Nacional. Depois, ficam perguntando: “Mas que absurdo! Querem invadir o Congresso Nacional”. Querem
limitar o poder de investigação de instituições, em um
País onde a corrupção parece que é ato sequente,
parece que a corrupção é regra, e não exceção. Aí se
perguntam depois o porquê das manifestações.
Eu entendo aqueles que não entendem o que está
acontecendo no Brasil. É porque, como diz a música,
a belíssima música de Renato Russo, eles não estão
entendendo nada do que eu digo, eles não estão entendendo nada do que a juventude brasileira, do que
o povo brasileiro hoje, concretamente, está dizendo,
porque sempre esteve distante.
Ora, por que estão na rua? Nós aqui, Senador
Magno Malta, a maioria parlamentar –, não é o caso
dos parlamentares que estão agora no plenário do Senado, de mim, de V. Exª, Senador Paulo Paim – votou...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Nós três, porque só há três mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... contra os 10% da receita bruta da União para a
saúde, e nós temos uma crise na saúde pública. “Ah,
por que isso está acontecendo?” Ora, está acontecendo porque nós votamos contra.
Queremos votar, querem votar a PEC nº 37, limitando o poder de investigação de instituições. Ora, por
que está acontecendo isso? Porque nós queremos favorecer a corrupção, reduzindo o poder de investigação.
Ora, por que está acontecendo isso? Editada
uma medida provisória, por parte da Presidente da
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República, reduzindo, desonerando, tributariamente,
empresas de transporte coletivo, tirando PIS e Cofins.
As empresas fazem o quê? Imediatamente, o que as
empresas fazem? Reajustam a tarifa, pedem dos prefeitos reajuste de tarifas.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permite-me, Senador?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Inclusive,
duas, porque a outra desonera da parte do trabalhador,
porque os 20% que iriam para a Previdência baixaram
para 1,5% sobre o faturamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sim! Desoneração total.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Total. Duas
MPs para ajudá-los. Qual é a contrapartida? Aumenta
o preço. É como V. Exª disse. Quanto à questão da saúde, com muito orgulho, votamos “sim”, a favor dos 10%.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Estivemos juntos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Com certeza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Aliás, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Randolfe, me permita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador Magno Malta, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Virou um debate. Para o Brasil saber, só estamos nós três mesmo aqui. É porque não se estão
mostrando as cadeiras vazias. É o seguinte: é para o
povo saber. Só estamos nós três mesmo aqui. Não tem
que contar mentira. Só estamos nós três.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Verdade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Isso é chamado “mão de gato”. O que essa manifestação veio revelar? Veio revelar a “mão de gato”.
A medida provisória desonerou; os caras aproveitaram
isso, a desoneração, que já é um lucro; aumentaram o
preço da passagem. Quer dizer, o troço saiu de 100%
para ir para 200, 300, 2.000... Entendeu? E essa manifestação nas ruas revelou essa mão de gato. Aí é
só choradeira de empresários, é só choradeira de
empresas: “Nós estamos quebrando; nós não podemos investir.”
Sabe que nós, muitos de nós aqui no Parlamento, fomos apanhados de surpresa, porque,quando se
vota uma medida provisória dessas – não é, Senador
Paim? –, e há a desoneração, você fica feliz porque
vai chegar à ponta. É aquela brincadeira que fizeram
aí sobre diminuir a conta de luz, mas foi aumentada a
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gasolina. Então, você sorri aqui, mas nem acaba chorando na ponta, porque não se entendeu o que foi feito.
E a manifestação, pedindo a redução das passagens,
revelou essa mão de gato.
Agora, qual é o papel do Governo? Chamar agora essas empresas favorecidas por essa medida provisória, para pô-las no lugar ou mandar uma medida
provisória desfazendo aquela, porque esse gesto é
absolutamente criminoso.
Peço desculpas por ter entrado em seu pronunciamento assim. Foi o espírito do Senador Mão Santa
que fazia esse negócio de presidir e entrar no debate
dos outros.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Não, mas V. Exª... Como V. Exª disse, estamos só
nós três aqui. Então, é importante que o Brasil saiba,
com a possibilidade de nossos debates, as nossas opiniões. Não há nenhuma restrição e nenhum Regimento
que nos restrinja com relação a isso. E o que ocorre...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Até porque nem marquei o tempo de V. Exª.
Então, V. Exª fique à vontade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pronto... Então, já estou favorecido.
Então, além disso, o que é que nós temos assistido das decisões de anteontem para hoje em relação
à redução da tarifa? Alguns prefeitos dizem: “Vamos
reduzir a tarifa”. Outro prefeito vai lá e diz: “Vamos reduzir a tarifa, e eu vou desonerar as empresas do ISS.”
Mas, veja, eles já foram desonerados do PIS, já
foram desonerados da Cofins. O Senador Paim está
dizendo que já foram desonerados da Previdência, o
que vai ser um problema para a seguridade social. E o
prefeito ainda reduz a tarifa e diz: “Vamos desonerá-los
do ISS.” Eu não vi um prefeito dizendo o seguinte: “Quero uma auditoria dessa planilha para saber se é essa
mesmo a tarifa. Quero fazer auditoria nessa planilha!”
Ou seja: sempre acaba sobrando para o cidadão,
porque, quando se desonera tributariamente, diminui-se
a capacidade de arrecadação do Estado, do poder público, o que faltará para algum serviço público; ou seja,
ninguém diz: “Empresário, vamos reduzir os lucros? É
um momento de sacrifício e de esforço. Vamos reduzir
os lucros? Olha, cada um cede um pouco. Não coloque
a corda sempre para arrebentar do lado mais fraco.”
Veja, o Congresso Nacional desmarca a votação da PEC 37; alguns prefeitos reduzem a tarifa de
transporte coletivo, mas reduzem fazendo novas desonerações tributárias além daquelas que já estavam
acontecendo. Aqui, nós não votamos os 10% da receita
bruta da saúde. O Plano Nacional da Educação vem
da Câmara com 10% do Produto Interno Bruto para
ser investido na educação pública. Chega ao Senado,
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mudam, para não ser investido somente na educação
pública. E aí se perguntam.
Os escândalos de corrupção permeiam por tudo
quanto é lado. E aí quem é perseguido, quem começa
a ser achincalhado, quem começa a ser atingido são
aqueles que combatem a corrupção. São as instituições sérias do País e os poucos parlamentares que
combatem a corrupção. E aí ficam sem entender o que
está acontecendo.
É claro que não entendem o que está acontecendo. Há uma distância enorme entre o que é feito
aqui neste plenário e no plenário da Câmara, o que
as maiorias parlamentares impõem, e a realidade concreta. Não há diálogo entre o que acontece aqui e a
realidade concreta.
A máxima que está circulando é que esta geração que está nas ruas é uma geração, Senador Paim,
diferente das nossas. Nós estamos na quarta geração
de grandes mobilizações de massa no Brasil, desde
a última quarta-feira, e eu e V. Exª anunciamos isso.
Estamos na quarta geração.
A primeira geração foi a geração dos anos 60,
de 1968, pautada pelo desejo pela redemocratização.
Aquela geração foi derrotada pelo Ato Institucional nº
5 e pelo recrudescimento da ditadura.
A geração seguinte é a geração pela luta da anistia ampla, geral e irrestrita e dos colossais comícios das
Diretas Já, que resultaram no fim da ditadura militar.
A terceira geração, da qual tenho a honra de ter
participado, é a dos caras-pintadas, que resultou no
impeachment de um Presidente da República.
Agora, esta quarta geração vem a um ciclo. Tudo
muda, o tempo todo, no mundo. Eu estou consciente
de que o Brasil não é o mesmo depois desse ciclo de
manifestações.
E não adianta! Eu vi alguns, quase que patéticos, dizendo: “Queremos receber vocês nos gabinetes,
queremos receber a liderança”. Quem é a liderança? O
movimento é difuso. O movimento não tem uma liderança definida, como essas manifestações dos tempos
anteriores que nós vimos.
Essa geração está pautada por impor a pauta,
ou seja, ouça o barulho das ruas e imponha a pauta.
Essa geração é a geração que nasceu nos últimos 20
anos. É uma meninada que tem uma média de idade
de 17, 18 anos.
E essa geração veio depois da redemocratização, depois da consolidação da democracia no País,
e se acostumou, essa geração, a ver eleições de dois
em dois anos, mas também se acostumou a ver eleições a cada dois anos e a ver o que elegia não ser
representante dos anseios que eles depositavam nas
urnas. Então, agora, concretamente, essa geração
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disse: “Bom, só votar não adianta, tenho que ir para
a rua dizer o que quero e exigir concretamente o que
quero.” É a superação do voto representativo.
Nenhum daqui tente ir para as manifestações.
Nenhum partido levante a bandeira nas manifestações.
E não levante mesmo a bandeira nas manifestações,
porque os partidos foram derrotados. Nenhum partido
está representando. Isso é perigoso por um lado para
a democracia, mas, por outro lado, é fundamental para
a democracia o povo na rua.
Este País só avançou quando o povo se mobilizou e foi para a rua. Por isso eu não temo. Não adianta quererem colocar rótulo na meninada aí na rua. Eu
ouvi, cheguei a ouvir aqui nesta semana: “Não, essas
manifestações são de direita.” Como de direita? Raquearam o site da revista Veja.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Acho que
eles se enganaram. Eles quiseram dizer: “São de direito.” É o direito deles.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Deve ter sido.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É o direito
deles de se mobilizarem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Deve ter sido esse equívoco, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não é possível. Permita-me só um aparte a mais.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O que a gente
percebe? Para nós, que já participamos de movimentos sociais ao longo das nossas vidas, esse não deixa
de ser um grande movimento liderado pela juventude,
mas os de cabelos brancos estão acompanhando, não
pensem que não, porque estão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Com certeza.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quantos
homens e mulheres de cabelos brancos me dizem:
“Meu filho está lá.” E dizem com orgulho: “Meus filhos
estão lá.”
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Eu comecei este pronunciamento dizendo isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Exatamente isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Isso nos orgulha.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quer dizer, nós estamos nessa linha. Então é preciso que o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário parem de dizer
o seguinte: olha, essa é a pauta, essa á pauta, essa é
a pauta. E ouçam a pauta, como V. Exª colocou muito
bem. E casualmente eu escrevi num livro, há três anos,
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o barulho do rufar dos tambores nas ruas. O nome do
livro é “O rufar dos tambores”. Nós que reclamávamos
tanto, que nos sentíamos isolados, sem o apoio do
movimento social, agora não podemos reclamar, pelo
contrário, temos que cumprimentá-los e exigir que
o Executivo comece a pautar aquilo que eles estão
apresentando, que o Senado também, que a Câmara
também e que o Judiciário também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paim, eles estão vindo em nosso socorro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu diria
que sim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eles vêm em socorro das bandeiras que temos pautado. Ah sim, não têm bandeira? É claro que
têm bandeira.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Claro que
têm, todo mundo sabe quais são.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Redução da tarifa, já estão conquistando, mas
não querem só isso, querem o fim da corrupção, isso
é uma bandeira concreta.
E querem mais. Olhe o que dizem os cartazes:
Eu quero o padrão FIFA nos hospitais e...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Saúde,
educação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... e na saúde pública e na educação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Combate
à violência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eles têm uma bandeira concreta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Havia um cartaz que dizia: Eu quero um presidente que exija igual ao Blatter. Porque o Blatter, o
Presidente da FIFA, é exigente; ele colocou para fazer
o que ele queria.
Mas sabe de uma coisa, são todas questões que
nos unem. Por exemplo, nessa manifestação, lá no meio
dela havia gente que era contra a marcha da maconha
e gente a favor da marcha da maconha, porque alguma coisa os une em favor do País. Lá há gente que é
a favor do aborto e gente contra o aborto; estava todo
mundo junto, está certo, todo mundo junto. Quer dizer,
lá há gente que odeia futebol e gente que ama futebol.
As pessoas, na diversidade, na pluralidade de uma
democracia – você pode ser a favor ou contra o que
você quiser –, mas a coisa nesse País, o bem estar
nos une. O bem-estar nos une; o bem-estar uniu todo
mundo. Você podia ver rostos lá de gente completamente contra a posição do outro que estava ali, mas
reivindicando o bem-estar para todos.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – E Magno, veja; permita-me, Senador Magno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Magno. Aliás, eu queria perguntar a V. Exª,
porque V. Exª falou que tem um filho com 18 anos. O
seu ministério de fazer filho começou com que idade?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Começou com 21 anos. É porque eu comecei
cedo, entendeu?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Ah, sim, porque eu sempre acho que erraram
na idade de V. Exª para deixar que fosse candidato a
Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Veja, Senador Magno, o que ocorre concretamente é que nós temos que dar resposta – nós, aqui,
o Parlamento – temos que dar resposta com gestos.
Porque as perguntas que estão sendo feitas são as
seguintes: Se um País como este pode, em um prazo
recorde, com regime de contratação diferenciado –
aprovado por este Plenário do Senado, flexibilizando
a Lei de Licitações, subvertendo o art. 37 da Constituição, que reza que a moralidade é um dos princípios
da Administração Pública –, se este Plenário aprova o
regime diferenciado de contratação para construir monumentos como este que vemos aqui em Brasília, em
tão pouco tempo – como é o Estádio Nacional Mané
Garrincha –, com orçamentos bilionários, então esse
mesmo País pode construir um hospital ou um centro
de saúde nos bairros com o mesmo padrão do Mané
Garrincha; pode fazer novos hospitais e novas escolas
com o padrão do Maracanã. É esta contradição que
está sendo chamada; é esta contradição! As pessoas
olham para esses monumentos e dizem: “Por que eu
não tenho esse monumento para garantir o que a Constituição me diz a que eu tenho direito, que é o direito à
saúde como universal e com eficiência como princípio?”
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Eu digo a V. Exª que eu tenho feito uma guerra
já há muitos anos com a Bancada do meu Estado pelo
aeroporto do meu Estado.
O meu Estado tem mais uma rodoviária de avião
e não consegue desencalacrar essa desgraça, não
consegue, de jeito nenhum. E aí vejo esses estádios
subindo em Estados que não têm futebol para chamar
a atenção da sua própria população, com todo o respeito. Depois, quero ver o que eles vão fazer com isso,
deve virar dormida de mendigo, lugar de fumar crack.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Vinham os estádios e vinha um legado. Está aí
o estádio, e onde está o legado? Essa pergunta não
sou eu quem está fazendo, essa é a pergunta das ruas,
essa é a pergunta da meninada na rua.
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O que ocorre, concretamente, é que temos de
ter resposta com gestos, Senador Magno Malta, Senador Paim, não adiantam palavras. Repito um trecho
de Lênin, inspirador: palavras convencem, exemplos
arrastam. Tem de haver gestos, tem de votar a reforma
política de verdade, ampliando a participação popular,
resolvendo o plano de financiamento de campanha, por
exemplo. Tem de, além disso, ampliar os investimentos
na saúde pública, tem de garantir 10% do PIB para a
educação. O Congresso tem de fazer esses gestos. Tem
de rejeitar a Proposta de Emenda Constitucional nº 37.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me,
antes que V. Exª conclua, pois sei que vai avançar mais?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tem que
haver um olhar para os idosos do nosso País. Não é
possível...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Tem de acabar com o fator previdenciário.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Esse fator
maldito, que confisca o salário das pessoas pela metade e dos que mais precisam, daqueles que ganham
um pouco mais que um salário mínimo. Quem ganha
salário mínimo, inflação mais PIB; acima do salário
mínimo, pega o fator, corta pela metade, e não tem
reajuste. Isso repercute em todas as residências do
País. Nós estamos há 12 anos denunciando isso e
parece que alguns fazem o que chamam de “ouvido
de mercador”, fazem de conta que não estão ouvindo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paim, V. Exª me lembra, no Twitter, de
uma imagem que foi postada nesses dias, uma Senhora
de 101 anos dizendo, quando começaram a dizer que
era uma manifestação por R$0,20. A senhora, de cabelos brancos, aparecia dizendo. “Deixa eu falar para
vocês. Participei da Revolução Constitucionalista, em
1932; eu lutei contra a Ditadura Militar; participei das
Diretas Já e acompanhei a luta pelo impeachment e
lhes digo uma coisa, não é pelos R$0,20.” É porque o
aposentado tem inibido do seu rendimento um tal de
fator – e V. Exª tem sido a maior autoridade na defesa
para acabar com isso – que só atende ao mercado financeiro. Aliás, essa é outra, é a maior bolsa do País,
é a bolsa banqueiro, porque toda vez que a taxa de
juros é reajustada em 0,25% são bilhões para eles. A
gente proclama a alegria do Bolsa Família com alguns
milhões, mas os banqueiros ganham bilhões, e não
encontram alternativas, outros meios, de combate à
inflação, como, por exemplo, o depósito compulsório
dos bancos, porque ele inibe os lucros dos bancos.
É que a verdade é que existe uma hegemonia
no País de três grandes: do mercado financeiro, das
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grandes empreiteiras e do agronegócio. Existe uma
ofensiva desses três e não existe a disposição de colocar o dedo nessa ferida.
Mas eu espero, Sr. Presidente, para concluir,
Senador Paulo Paim, que se tenham, de nossa parte, aqui no Parlamento, gestos, ações concretas; do
Governo Federal, gestos. Não adianta fazer discurso,
pronunciamento somente de solidariedade, como se
não tivesse nada a ver com o que está acontecendo.
Não basta isso, tem que ter ações e gestos concretos, tem que reduzir tarifa, tem que rejeitar propostas
que limitem o poder de investigação de instituições,
tem que ampliar os mecanismos de transparência, por
parte do cidadão, sobre a atuação dos Parlamentares
e dos políticos em geral, tem que avançar na democracia participativa, têm que ser gestos. Depois, não
venham me perguntar por que querem invadir o Congresso Nacional.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª, que
fez diversas citações, permita-me que eu diga uma
que é antiga, mas eu gosto muito dela, que é aquela
do Gandhi, que disse: Mais vale um gesto que mil discursos. Parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paulo Paim, de fato para concluir. Quero
concluir com dois trechos. O primeiro é como Juan Arias
conclui o seu artigo. Ele conclui dizendo o seguinte:
Um cartaz de manifestante dizia: “País mudo é
um País que não muda.” Outro, este dirigido à
polícia, acrescentava: “Não dispare contra os
meus sonhos.” Alguém [em sã consciência]
pode negar a um jovem o direito de sonhar?
Eu aprendi, desde os 20 anos, nas manifestações
de que participei, que esse direito não pode ser negado.
Por fim, Senador Paim, trago-lhe uma notícia e
um abraço de alguém de quem V. Exª é fã, aliás, nós
todos somos fãs dele: Thiago de Mello. Estive na última
segunda-feira com ele, em Belém. Permita-me, todo
honrado e garboso, dizer que recebi dele esse belo
presente: A Floresta Vê o Homem, com uma dedicatória lindíssima dele. Thiago, sempre atual, mais jovem
que todos nós, sempre jovem, termina esse livro com
uma poesia que diz muito do momento. Diz Thiago:
Ventos do mundo sopram; quando sopram,
aí, vão varrendo, vão, vão carregando e desfazendo tudo o que de humano existe erguido e porventura grande, mas frágil, mas finito
como as dores, porque ainda não ficando –
qual bandeira feita de sangue, sonho, barro
e cântico – no próprio coração da eternidade.
Thiago, sempre atual, descreve com a poesia o
pulsar deste momento.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Agradeço ao Senador Randolfe o pronunciamento tão oportuno e o significativo debate que nos
proporcionou. Agradeço também ao Senador Paim.
Senador Randolfe, V. Exª citou gente famosa para
falar sobre os gestos. Vou encerrar falando que minha
mãe, D. Dadá, que era analfabeta funcional, dizia: “Meu
filho, a vida não é o que você fala, a vida é o gesto.”
Então, o gesto é que fica.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O Sr. Senador Alfredo Nascimento,a Srª Senadora Angela Portela e o Sr. Senador Eduardo Amorim
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a população de
Manaus, que já sofre com a incompetência da administração estadual em diversas frentes, sofreu mais
uma decepção dias atrás: o descaso voltou a atingir
em cheio o hospital e pronto socorro João Lúcio, unidade de saúde de grande importância para a nossa
população. Mais uma vez, pacientes internados no
hospital têm de conviver com a falta de refrigeração:
há mais de 20 dias os condicionadores de ar do João
Lúcio estão quebrados, aumentando a possibilidade
da proliferação de bactérias e expondo seus pacientes
ao desnecessário risco de contrair infecções e outros
distúrbios. Equipamento tão prosaico, não é a primeira vez que a falta de refrigeradores gera desconforto
para a população. No ano passado, o mesmo problema
estendeu-se por mais de 50 dias, sem que a administração oferecesse uma explicação aceitável.
Os problemas do João Lúcio, entretanto, não se
limitam à ventilação natural. Pacientes e mesmo profissionais que trabalham no hospital denunciam a falta de
leitos e o atendimento precário, feito nos corredores e
sem a menor condição de higiene. Senhor presidente,
isso é muito grave.
O hospital e pronto socorro João Lúcio foi inaugurado em setembro de 1998, durante minha primeira
gestão como prefeito de Manaus. Fica na zona leste
da nossa cidade e é referência no estado do amazonas para o tratamento de trauma em 14 especialidades, entre elas neurologia, cabeça e pescoço, e cirurgia vascular. É um dos hospitais mais importantes de
Manaus e já mereceu investimentos significativos para
sua modernização. Nos últimos anos, porém, tem sido
exposto a um processo ostensivo e irresponsável de
sucateamento, que compromete sua imagem e seu
legado, expondo a população a riscos inaceitáveis em
uma unidade de saúde.

Quinta-feira 20

38457

No ano passado, o João Lúcio já sofrerá problemas técnicos como blecautes e outros, administrativos,
como a falta de pagamento a estagiários contratados
para prestar serviços. Agora, o cidadão de Manaus e
mesmo aqueles que buscam atendimento vindo de
outras regiões do nosso estado, tiveram sua paciência testada também pela dificuldade no agendamento
de consultas e procedimentos. O governo do estado
alegou problemas no sistema informatizado e atribuiu
ao ministério da saúde a responsabilidade sobre o
problema.
Em janeiro desse ano, a administração estadual
anunciou com pompa a destinação de mais de três
milhões de reais em investimentos no hospital João
Lúcio, para ampliar sua capacidade de atendimento
e reformar as áreas destinadas ao atendimento de
emergência. Passados cinco meses, todos nós, especialmente o cidadão que precisa de atendimento, nos
perguntamos onde foi parar esse dinheiro, onde estão
às melhorias que a população não enxerga? Parece
mais uma promessa não cumprida, mais uma dívida
com o cidadão.
Sr. Presidente, venho aqui me solidarizar com a
população de Manaus e cobrar das autoridades uma
solução para os problemas do hospital João Lúcio. Já
que não conseguem modernizar e ampliar o pronto-socorro, que ao menos garantam o mais básico, o
mínimo serviço, para seus pacientes.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, aprovamos ontem, nesta
Casa de Leis, e pela segunda vez, as novas regras de
distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados (FPE). Com apenas nove votos contrários, o
texto do PLS 240/2013 obteve 54 votos favoráveis e
pouco difere da proposta anterior, que aprovamos em
abril e que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados,
na semana passada, colocando sob nossa responsabilidade, a obrigação de aprovarmos novo texto, dentro
do tempo estabelecido.
Como expôs o relator do novo texto, senador
Walter Pinheiro (PT-BA), o projeto prevê a distribuição
dos recursos do FPE nos mesmos critérios atuais até
2015. A partir de 2016, cada estado terá garantido um
repasse mínimo igual ao valor recebido em 2015, com
a variação acumulada do índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), mais 75% da variação
real do Produto Interno Bruto (PIB) no período. O excedente será distribuído de acordo com critérios de
população e inverso da renda per capita.
Para atender Estados menos desenvolvidos e que
dependem economicamente dos repasses do FPE,
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como é o caso do meu Estado de Roraima, o piso do
fator populacional, para a distribuição do excedente,
passou para 1,2%. O novo texto prevê ainda um redutor nas parcelas dos estados com renda domiciliar
per capita superior a 72% da renda média nacional.
Considero a aprovação deste texto uma questão
de bom senso e de disposição dos meus colegas senadores de buscar atender os anseios dos deputados
federais, expressos na rejeição ao texto anterior.
O novo texto, de igual modo ao anterior, exigiu
um esforço enorme de negociações e acertos entre os
representares das unidades federadas, que aqui têm
assento, e que representam os interesses de todas as
unidades da federação. Como país continental que é,
o Brasil abriga um leque de disparidades regionais e
convive com interesses que, apesar de legítimos, são
muito difusos.
Temos, todos sabem, uns Estados que são ricos
e outros que são pobres. E foi neste contexto de disparidades econômicas e de desequilíbrios regionais,
que discutimos os critérios de distribuição do FPE.
No caso do meu Estado de Roraima, o novo texto atendeu os nossos interesses ao estabelecer como
critérios o piso de 1,2% para a variável populacional
e o índice de 72% como parâmetro para a renda domiciliar per capita. Neste caso, Roraima manteve sua
parte no bolo federativo e aumentou sua participação
no volume de recursos excedentes. A conquista deste
percentual foi fruto da participação ativa que tivemos
nas negociações sobre a partilha do FPE.
Em todas as oportunidades, baseados no quadro
de dependências econômica e administrativa, que nosso Estado tem, argumentamos que não poderíamos
acatar proposta na qual o Orçamento ficasse comprometido, quando da partilha do bolo federativo.
Por várias vezes, mostramos que, a exemplo de
outros Estados da região Norte, que têm base tributária
mais estreita, Roraima tem o FPE como principal fonte
de recursos e, assim sendo, jamais poderia prescindir
de tão precioso fundo.
Criado em 1967, o FPE tem o objetivo de redistribuir a renda e promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados brasileiros. Ao estabelecer esse
mecanismo de transferência de recursos, o objetivo da
Constituição Federal, foi equalizar a capacidade financeira dos estados que têm menores condições de arrecadar impostos, com a dos Estados que contam com
atividade econômica mais intensa; consequentemente,
com maior possibilidade de gerar receitas próprias.
Com base neste princípio, penso que o novo desenho do FPE buscou não afastar-se do objetivo que
consiste na sua razão de ser: que é a redução das
desigualdades regionais,
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Considerando a dependência dos Estados da
região Norte, notadamente, os que são ex-territórios,
quando da discussão desta matéria, nunca poderemos
perder de vista conceitos básicos que são vitais ao
combate das desigualdades, em especial, as regionais.
Como já disse, é da justeza dessas discussões
federativas que depende a viabilidade econômica e
social de muitos dos estados da federação, inclusive
de meu Estado de Roraima. Essa meta, considero, foi
bem observada na votação de ontem. Portanto, minha
expectativa, agora, é a de que os nobres parlamentares
aprovem o novo texto na Câmara dos Deputados para
que, possamos, enfim, cumprir o prazo que se esgota
no dia 27. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais,
Em função do cenário que se estabeleceu com a
distribuição deficitária de sementes de milho no estado
de Sergipe, no mês de maio, solicitei a ida do presidente
da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab –
Senhor Rubens Rodrigues; e da sua Superintendente
Regional na Bahia e em Sergipe, Senhora Rose Ponde;
ao município de Nossa Senhora da Glória, procurando
atender ao clamor dos agricultores locais.
Na oportunidade, conversamos sobre o tema, com
pecuaristas, prefeitos, autoridades da Região e com
os sertanejos – além de entrevistas à imprensa – com
o objetivo de esclarecer e apoiar a população naquele
momento de crise. A mobilização se deu a partir das
visitas rotineiras que fazemos por todo o estado, identificando as necessidades da população, trazendo as
questões urgentes à Brasília e, sempre que possível,
levando os gestores dos órgãos responsáveis para
atender presencialmente as nossas comunidades.
Pedimos ao Senhor Rubens Rodrigues – presidente da Conab – que fosse a Sergipe conhecer de
perto os relatos dos prefeitos e dos pecuaristas da
região, a fim de que fosse estabelecida uma dinâmica
adequada para o fluxo de grãos, com o encurtamento das distâncias, entre outras medidas necessárias.
A Conab esteve presente, respondendo a nossa demanda com presteza e transparência, Era tudo
o que queríamos: gestores que demonstrassem que
trabalham com seriedade e compromisso ao lidar com
o dinheiro público.
Tivemos o prazer de receber esses profissionais,
que não mediram esforços em ouvir e esclarecer as
dúvidas e solicitações da nossa comunidade, estabe-
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lecendo uma proximidade com a qual só quem tem a
ganhar é o povo.
A partir de agora, a descentralização dos armazéns auxiliará muito aos pequenos agricultores
e pecuaristas, no acesso e na distribuição de grãos.
Solicitamos à Conab a criação de novos depósitos,
armazéns de distribuição nos municípios de Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória, a fim de que seja
garantida uma melhor acessibilidade os agricultores e
pecuaristas da região.
O Presidente da Conab ficou muito satisfeito com
a eficácia da visita, que também serviu para divulgar
a disponibilidade de milho a preços subsidiados nos
armazéns da Companhia, com a saca do produto vendida a 18 reais e 12 centavos. Ele informou que o prazo
para a distribuição de milho foi prorrogado pelo Governo
Federal até 30 de setembro e, no site da Conab, estão
todas as informações sobre cadastros, sem qualquer
custo para os agricultores e pecuaristas.
O Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento incentivou, ainda, que os produtores denunciassem qualquer irregularidade, fornecendo os
contatos da Ouvidoria da empresa.
Agora, esclarecidos, os produtores locais deverão
adquirir o milho para seu consumo e de seu plantei,
compreendendo que não há necessidade de estocagem: basta manter os cadastros em situação regular.
Sergipe é o estado que, proporcionalmente, mais recebe recursos do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) da Agricultura Familiar, e não faltará atendimento.
No município de Itabaiana já há mais um armazém
da Conab, além do tradicional. Com esta aquisição, foi
alcançada a marca de 9 mil toneladas de armazenagem no estado.
Depois das entrevistas e da audiência pública no
plenário da Câmara dos Vereadores, onde se discutiu
a questão do abastecimento com os representantes
da Conab e do governo do estado, todos seguimos até
Itabaiana para visitar o novo armazém da Companhia
Nacional de Abastecimento.
No encontro, fomos prestigiados por representantes da Prefeitura e Câmara Municipal, prefeitos
de municípios vizinhos e representantes de diversas
lideranças da região. A iniciativa rendeu soluções efetivas e compromissos concretos que já começam a
ser realizados, preenchendo a nossa população de
ânimo e confiança nos programas e políticas públicas
do governo federal.
A Conab está se preparando para melhorar a
armazenagem dos estoques públicos de alimentos.
Serão investidos 350 milhões de reais na construção
de dez novas unidades armazenadoras. A ampliação
foi anunciada recentemente, durante a divulgação do

Quinta-feira 20

38459

Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014, realizada no
Palácio do Planalto.
A partir deste incremento, a capacidade estática
de armazenagem da Companhia passará de 1,96 milhão para 2,81 milhões de toneladas. A iniciativa fortalecerá a Conab em sua atuação sobre os estoques
de alimentos e na regulação de preços. A população
brasileira será beneficiada: a capacidade de atendimento da Companhia aos programas sociais do governo
também será ampliada, com a regulação dos principais
alimentos básicos. Assim, teremos oferta destes produtos minimizando os riscos de impacto sobre a inflação.
Os novos armazéns da Conab serão construídos
em Campina Grande (PB), Maracanaú (CE), Eliseu
Martins (PI), Petrolina (PE), Anápolis (GO), Viana (ES)
Xanxerê (SC), Estrela (RS) Luís Eduardo Magalhães
(BA) e no Porto do Itaqui (MA).
Além das novas unidades anunciadas, a Companhia destinará 150 milhões de reais para modernizar e revitalizar sua rede atual de armazenamento. A
expectativa é de que sejam reformadas 84 unidades
em todo o país, Entre as melhorias previstas, estão a
reforma das instalações internas e externas das unidades, a ampliação das capacidades, com troca de
equipamentos e recuperação de outros.
A Conab contratará o Banco do Brasil para atuar
na gestão e fiscalização das obras pretendidas e na
construção dos armazéns.
Armazenagem é a chave para o nosso cenário
imediato e futuro. O governo quer incentivar também a
construção de armazéns privados, por meio de linhas
de crédito especiais. A expectativa é ampliar a capacidade de estocagem em 40 milhões de toneladas de
grãos. Passaremos, então, dos atuais 144 milhões de
toneladas para 184 milhões.
O importante é que ações conjuntas permitam
o aumento da capacidade estática de armazenamento do país, que hoje tem um déficit de 32 milhões de
toneladas.
De acordo com o Plano anunciado, serão disponibilizados 25 bilhões de reais para a construção de
silos privados, nos próximos cinco anos. Cinco bilhões
serão investidos ainda nesta safra 2013/2014.
Não podemos mais pensar um Brasil de safras
“recordes”, sem que haja um igual crescimento “recorde” de logística e armazenagem.
Nós podemos produzir para o mundo, sem desabastecer o país! E isto, no cenário mundial atual e
futuro, será decisivo. Sob este ponto de vista, investir
em logística para escoamento da produção e em armazenagem ou investir na Companhia Nacional de
Abastecimento, para que esta se torne uma estatal
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poderosa e bem estruturada que atenda às nossas demandas atuais e futuras, passa a ser uma questão vital.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última 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
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termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o 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 Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
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Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda 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.
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.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 42 minutos.)
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38533
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Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38541

38542
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38543

38544
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38545

38546
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38547

38548

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38549

38550

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38551

38552

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38553

38554

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38555

38556

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38557

38558

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38559

38560

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38561

38562

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38563

38564

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38565

38566

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38567

38568
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38569

38570
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38571

38572

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38573

38574

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38575

38576

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38577

38578
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38579

38580

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38581

38582

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38583

38584

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38585

38586
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38588
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38589

38590
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38591

38592

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38593

38594

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38595

38596

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38597

38598

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38599

38600

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38601

38602

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38603

38604

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38605

38606

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38607

38608

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38609

38610

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38615

38616

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38617

38618

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38623

38624

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38625

38626

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38627

38628
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38629

38630
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38631

38632
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38633

38634

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38635

38636
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38637

38638
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38639

38640
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38641

38642

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38643

38644

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38645

38646

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38647

38648

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38649

38650

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38651

38652

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38653

38654

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38655

38656

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38657

38658

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38659

38660
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38661

38662

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38663

38664

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38665
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38667
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Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38669
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38671
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38673

38674

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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38678
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38679

38680

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38681

38682
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38683

38684

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38685

38686

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38687

38688

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38689

38690

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38691

38692

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 20

38693

38694

Quinta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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