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Ata da 105ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 27 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim e Valdir Raupp
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 18 horas e 34 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Junho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 722, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como licença autorizada a minha ausência dos trabalhos da
Casa, para representar o Senado Federal na Jornada
Mundial da Juventude 2013, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 22 a 28 de julho de 2013.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 723, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLS 22, de 2013 (“Altera a Lei nº 8.078,
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de 11 de setembro de 1990 e a Lei nº 12.529, 30 de
novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção
e repressão às infrações contra a ordem econômica,
para proteger direitos dos usuários do transporte aéreo
e dispor sobre infrações econômicas na exploração de
linhas aéreas”), dos Projetos de Lei nºs 301, de 2003;
459 e 464, de 2012; 5 e 24, de 2013, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012.
Justificação
Compete à Mesa Diretora (art. 98, VI) apreciar
requerimento de tramitação em conjunto de proposições regulando a mesma matéria. No caso específico
do PLS 22 de 2013, o objetivo não é “regular a mesma
matéria” das demais proposições objeto do requerimento em pauta.
Na realidade, o único ponto em comum entre esse
projeto e os demais é referir-se ao Código de Defesa
do Consumidor.
O PLS 22, de 2013, tem objetivo específico, que
é proteger direitos dos usuários do transporte aéreo e
dispor sobre infrações econômicas na exploração de
linhas aéreas. Tanto é específico seu objetivo que não
se limita a alterar o Código de Defesa do Consumidor,
mas também a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de
2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
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Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão
às infrações contra a ordem econômica.
Sabemos todos que os serviços prestados pelas
empresas aéreas brasileiras apresentam uma série de
problemas que vêm se agravando ao longo do tempo.
Não podemos comparar esses problemas a outros
– ainda que não menos graves – relativos exclusivamente ao CDC.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2013. – Senadora Ângela Portela.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 73, de 27 de junho de 2013, do Senador Luiz
Henrique, por meio do qual informa a impossibilidade
de comparecer à missão político-empresarial objeto do
Requerimento nº 588, que a Confederação Nacional
da Indústria programou para a cidade de Leipzig, Alemanha, nos dias 1º a 8 de julho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSLHEN nº 73/2013
Brasília, 26 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tendo em vista o anúncio de que esta Presidência
vai se empenhar na votação de matérias urgentíssimas, reclamadas pela atual conjuntura, comunico a V.
Exª que estou cancelando minha presença na missão
político-empresarial que a Confederação Nacional da
Indústria programou para a cidade de Leipzig, na Alemanha, de 1º a 7 de julho próximos.
Sendo assim, peço a V. Exª que determine a sustação dos procedimentos que a direção desta Casa
está realizando para viabilizar minha presença naquela
importante missão.
Respeitosamente, – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do
Advogado-Geral da União:
– Nº 94, de 20 de junho de 2013, em resposta ao Requerimento nº 1.154, de 2012,
de informações, de iniciativa da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria cumprimentar todos e todas que nos
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e
também pelas redes sociais e dizer que, ontem – até
postei na minha Fan Page e no meu Twitter –, vi o Senado trabalhando na hora do jogo. Todos nós estávamos aqui, tomando medidas que fizessem com que a
pauta do Senado se reencontrasse com o interesse da
opinião pública. Fiquei muito contente, e, certamente,
pelo que vi, por toda a repercussão, o Brasil também.
Então, vamos ao trabalho!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Primeiro, quero me somar à declaração
de V. Exª, que é propícia neste momento em que V.
Exª abre os trabalhos na Casa. De fato, a repercussão
sobre as decisões do Senado e também da Câmara,
registre-se, nos últimos dias, tem sido muito positiva.
São milhares de correspondências, dizendo: “Agora
me parece que o Congresso está no caminho certo”.
Que bom! Há um poeta espanhol que diz, permita-me
que eu diga, que o caminho a gente faz caminhando.
Parece-me que, agora, o Congresso está acertando
o caminho. Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – É. Acho que está de parabéns o Presidente da
Casa, o Senador Renan, que chamou para uma reunião todos os Líderes e todos os colegas Senadores.
Ontem, eu mesmo estava aqui presidindo a sessão. Nós votamos uma medida fundamental para a
Federação. E o Senado é a Casa da Federação. Ali,
tentamos estabelecer regras que, de alguma maneira, com a desoneração que o Governo tem procurado
fazer para estimular a economia, não diminuíssem a
capacidade dos Estados e dos Municípios, no FPE e
no FPM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi uma parte que...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E ajudou
um pouco o Rio Grande, que estava muito preocupado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Exatamente. Houve quase unanimidade aqui...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – ...em torno de uma votação que garante que o
Governo pode, sim, seguir fazendo política de deso-
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neração, mas na parte que lhe cabe, no IPI e no Imposto de Renda.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Que não
repercuta nos Estados negativamente!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, foi uma medida para a Federação. E tomamos medidas que fortalecem a cidadania também.
Eu acho que isso foi muito importante. Foi um dia
histórico. Falei nas redes sociais que o Brasil ganhou
duas vezes ontem: ganhou no futebol e ganhou pela
atuação do Parlamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu também gostaria, Sr. Presidente, de cumprimentar a Mesa pela firmeza no dia de ontem, um dia
importante para o Brasil por conta das manifestações, é
óbvio, e pelo jogo também. Foi uma bela partida. Aliás,
conseguimos ver alguns pedacinhos e a reprise depois.
O Senado votou uma matéria difícil. A princípio, parecia que a votação sairia sem acordo, com divergências, mas, no decorrer do debate, das discussões, das
negociações, aprovamos o crime de corrupção como
crime hediondo. E não foi só isso. Incluímos também a
proposta do Senador Sarney. O Senador Wellington e
o Senador Inácio Arruda incluíram propostas, de igual
forma, importantes...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E também o Senador Humberto Costa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...como a do Senador Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E o Senador Taques.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Exatamente. Considera-se como crime hediondo
também o assassinato, o homicídio.
Então, acho que isso é muito importante. Esta
Casa funcionou direto e não aprovou. Eu, a princípio,
confesso a V. Exª, estava muito preocupada em aprovarmos aqui uma lei insuficiente. Mas acho que a maturidade, o compromisso do Senado foram manifestos
no plenário, ontem.
Eu o cumprimento. V. Exª cumprimentou os Senadores, mas, como disse V. Exª, a firmeza adotada
pela Mesa ontem foi o que garantiu essa vitória, esse
passo importante que nós demos no dia de ontem.
Parabéns, Senador Jorge! E o transmita ao Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– É o cidadão brasileiro querendo que as instituições
cumpram seu papel, mas sintonizadas com a voz das
ruas. E, ontem, nós trabalhamos sintonizados com a
voz das ruas. Toda vez que fizermos isso, a instituição
vai ficar mais forte.
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Lembro-me de que havia um projeto do Senador
Pedro Taques e vários projetos criminalizando a corrupção: o do Senador Wellington, o do Senador Humberto, o do Senador Paim, o do Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, tenho um projeto de 2005, que é o mais antigo da Casa. Assim mesmo, entendi a grandeza e a
abrangência do projeto. E vamos embora! Isso é o
que importa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Era suprapartidário. Vamos votar! E eu acho que
isso dá uma resposta concreta e objetiva. Quem ocupa
função pública tem de ter uma responsabilidade maior.
Obviamente, o Brasil está em um processo de aperfeiçoamento, mas o que eu gostei muito também em
relação a essa decisão do Presidente Renan de votar
isso ontem foi o fato de termos acolhido a emenda do
Presidente Sarney.
A vida no Brasil está banalizada. Foram 52 mil assassinatos só no ano passado. As pessoas dizem que
resolver o problema é matar o outro, porque as penas
para quem tira a vida são... O que pode haver de mais
precioso que a vida? Como é que nós podemos viver
em um país em paz, dizer que não temos guerra com
ninguém há 100 anos, se nós estamos fazendo uma
guerra com nós mesmos? Foram 52 mil assassinatos!
Na guerra da Síria, e já faz três anos, chegou-se, agora,
a 100 mil assassinatos. Mas nós estamos matando ou
deixando que morram 52 mil pessoas por ano!
Então, fiquei muito feliz também porque a emenda do Presidente Sarney veio, dizendo: “Tirar a vida
de alguém é crime hediondo. Nada mais importa, não
importa se houve crueldade ou não para se caracterizar o crime”. Crueldade é ter tirado a vida de alguém.
Mas, enfim, vamos seguir. Eu agradeço ao Senador.
Senador Paim, V. Exª quer se inscrever para fazer
uma comunicação?
Deve estar no art. 17 várias vezes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou
sempre no art. 17.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como eu também estou, bem como a Senadora
Vanessa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª
puder me chamar como orador inscrito, eu lhe agradeço, senão fico inscrito nas comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está bom.
Vamos seguir. Para quem não sabe o que é o art.
17, digo que se trata do pessoal que fala na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira.
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E quem falou duas vezes já tem de dar a vez para os
outros.
Há a assiduidade de alguns. Hoje, cheguei às 8
horas aqui, e já havia três Senadores na Casa. Pensei:
“Mas não é possível! Saiu todo mundo daqui tarde!”
Eu falei: “Há gente dormindo no Senado”.
Com a palavra, agora, o Senador Ruben Figueiró,
como primeiro orador inscrito.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Fora do microfone.) – Eu madrugo também!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª madruga também, não é, Senador? V. Exª
é como meu pai – e são amigos. É um pessoal que
acorda cedo, começa a trabalhar cedo e dorme tarde.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Fora do microfone) – Para viver muito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Para viver muito!
Tem a palavra V. Exª, Senador Ruben Figueiró,
do PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Paim disse que é caminhando que se aprende a caminhar, lembrando, se não me engano, Ortega y Gasset.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Muito bem!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– E eu gostaria aqui de lembrar outra personalidade
muito importante da história do nosso País, o grande
líder parlamentarista Raul Pilla, que dizia: “É votando
que se aprende a votar”. São duas expressões que
bem representam o momento que estamos vivendo. E
sobre este momento eu gostaria de dizer ao Senador
Jorge Viana que, no pronunciamento que ele fez na
semana passada ou mesmo no início desta semana,...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC.
Fora do microfone.) – Foi feito nesta semana.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...ele alertou sobre a nossa responsabilidade do
cumprimento do dever parlamentar. Eu acho que o
seu alerta foi ouvido por todos nós, e o resultado foi
aquela memorável sessão de ontem, em que tivemos
a oportunidade de votar projetos de extrema importância para o nosso País.
Portanto, desejo atribuir aquela nossa vontade
de trabalhar ao alerta que V. Exª, Senador Jorge Viana, fez a todos nós.
Que fiquem registrados, portanto, os meus aplausos e o meu reconhecimento pela dedicação e pela
forma vibrante e insistente que V. Exª teve ao nos
chamar ao trabalho, que é nosso dever e, que, aliás,
estamos praticando.
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Eu estou há praticamente seis meses nesta Casa
e vejo que o Senado da República tem cumprido seu
dever. Às vezes, a imprensa não tem reconhecido isso,
mas, dentro dos trâmites regimentais, as matérias que
foram apreciadas aqui são de relevância para o País,
e o trabalho dos Senadores, indistintamente, merece
o destaque e o respeito dos cidadãos brasileiros.
Sr. Presidente, agora, desejo me manifestar sobre
a atualidade, sobre os acontecimentos atuais.
I���������������������������������������������
nicialmente, quero deixar registrada na abertura do meu pronunciamento uma frase do jornalista
Fernando Gabeira, dita no último domingo, durante
uma entrevista no programa Canal Livre, da Rede
Bandeirantes, do cronista político Boris Casoy, com o
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. A frase de
Gabeira sintetiza de maneira brilhante o momento que
o Brasil está vivendo. Ele disse: “O desencanto com o
País transformou-se no deslumbramento do encanto
das ruas”. Repito: “O desencanto com o País transformou-se no deslumbramento do encanto das ruas”.
Acho que aí está expresso todo o nosso sentimento,
nesta hora em que se exigem reflexões profundas de
todos os homens públicos sérios do Brasil.
As manifestações nas ruas e praças continuam a
nos alertar. A voz altissonante do povo tem dado cada
vez mais eloquentes demonstrações da altitude dos
seus propósitos e de sua força.
A derrubada da PEC nº 37 comprovou isso. De
minha parte, Srªs e Srs. Senadores, nunca tive dúvidas
de que a proposta que limitava o poder de investigação
do Ministério Público fosse rejeitada pela Câmara dos
Deputados – e isso aconteceu –, não só pelo rumor
que vinha de vozes abalizadas, como pelo sentimento
popular. Foi um gigantesco passo que o Legislativo deu,
e estou convicto de que outras medidas serão tomadas ao encontro das manifestações democráticas que,
a todo instante, ecoam por esse nosso imenso País.
Agora, o poder central, diante da revolta cívica
das ruas quer se eximir da sua inarredável responsabilidade. O Governo Federal faz uma política diversionista, querendo transferir a responsabilidade da crise
política para o Congresso Nacional.
O povo reclama de uma coisa, e o Governo tenta
mudar de assunto. O debate tem outro cerne. Exemplos
disso são o processo inflacionário, que leva carestia
aos lares; o aviltamento ético e moral que deságua na
corrupção desenfreada; a segurança pública precária
que não pode ficar só nas costas dos Estados, pois é
também um problema da União; a quebra do sistema
federativo que se acentua, pois, quando a União concede benesses a certo setor da atividade econômica,
diminuem os índices tributários, com reflexos imediatos
nas finanças dos Municípios brasileiros, que, já sobre-
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carregados de responsabilidades para atender à saúde
e à educação, ficam sem condições de atender outras
necessidades básicas de seus munícipes. E por aí vai.
Atitudes ou falta delas por parte do Executivo Federal
prejudicam a vida do cidadão nas cidades.
Um dos caminhos a trilhar para responder rapidamente aos anseios populares pode ser – repito – o
das reformas no campo político-eleitoral. Isso porque
mudanças são necessárias neste momento em que
a população manifesta claramente sua insatisfação e
descrédito com os partidos, com a classe política, a
nossa classe e as instituições da República. Mas em
uma democracia como a nossa o instituto da representatividade é imprescindível e precisamos trabalhar
arduamente para preservá-lo.
Com muito prazer, ouço o eminente Senador
Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Ruben Figueiró, nesta quinta-feira à tarde, tenho certeza de que o Senador Jorge Viana lhe dará um tempo maior para que possamos dialogar. Quero iniciar
este aparte rápido pelo início do seu pronunciamento,
mas pegando uma frase que ouvi ontem na tevê não
de algum historiador, de algum filósofo, mas do Felipão, o treinador vitorioso da nossa seleção. Quando
lhe perguntaram de quem era o mérito daquela vitória, ele disse que era da torcida, do nosso povo, essa
torcida que tem ocupado os estádios e ficado do lado
do nosso time. Nós caminhamos, sim... Acredito muito na equipe do Felipão para ser campeã dessa Copa
e, oxalá, campeã do mundo em 2014. Quero pegar
agora sua fala quando entra na reforma política, tão
falada por todos nós. Eu concordo com V. Exª: é fundamental, sim, a reforma política, mas não dá para
vender a ideia para a população de que ela é a saída
de todos os males. Não é. Não é. Ela é importante.
Tem que acontecer democraticamente, sem nenhum
atropelo, numa discussão clara e transparente com a
participação da sociedade. Se essa moçada continuar
nas ruas, como ocorre hoje, não tenho dúvida de que
a reforma política terá uma cara diferente da que teria
antes das mobilizações. Se nós fizermos a reforma
política ouvindo as ruas, nós avançaremos, sim, para
a valorização da representação da sociedade nas estruturas, seja do Parlamento, seja do Executivo. Mas
quero também dizer, quando eu falo isso, Presidente,
que tem que estar vinculado sim, e as ruas estão dizendo isso: mais investimento na educação, mais investimento na saúde, mais investimento na segurança.
E as grandes propostas que estão vindo de forma natural, como a gente falou, dos caminhos das estradas,
dos caminhos dos campos, das construções, eu diria
de todas as partes mais distantes do nosso País. Por
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exemplo, esse povo aí quer que a gente não vote mais
secretamente. Eu estou vendo agora as últimas manifestações. São faixas enormes nesse sentido, pelo fim
do voto secreto. Estou vendo faixas enormes, e que
bom, porque até um tempo atrás alguns falavam – alguns, porque não era só um, às vezes um puxa para
si –, alguns falavam sozinhos, num grupo pequeno, do
fim do fator previdenciário, que machuca tanto, tanto,
principalmente o cidadão no momento em que ele mais
precisa, na época em que vai se aposentar. Então eu
vejo com alegria o seu pronunciamento, um pronunciamento que vai na linha natural de um Parlamentar
de oposição, mas tendo posição, tendo posição. Não
ser contra a reforma política e apontando que mais
outros caminhos temos a perseguir, principalmente
nessas três searas: educação, saúde e segurança.
Parabéns a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito grato, Senador Paulo Paim, pelas palavras que
V. Exª em aparte acaba de me oferecer. Realmente o
seu pensamento está no raciocínio que vou expor no
meu discurso.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– O que eu entendo, Senador Paim, é que essas manifestações de rua, o clamor de brasilidade daqueles
que estavam no estádio, cantando o Hino Nacional,
sem dúvida nenhuma é um chamamento a todos nós,
para que nós pensemos o nosso País. Não importam as
siglas. Lá nos estádios, como nas ruas, o que se pensa, o que se sente é um sentimento de nacionalidade.
E eu acho que o Congresso Nacional não está
fugindo desse seu dever. Agora nós estamos demonstrando, pelas atitudes que temos tomado, que realmente
nós vamos ao encontro desse clamor. Esse clamor que
parte de todos os recantos do nosso País.
Eu agradeço sinceramente as manifestações
de V. Exª, que, repito, vêm reforçar o meu raciocínio
neste discurso modesto que eu estou prestando a V.
Exªs e à Nação.
Com muito prazer, Senadora Vanessa Grazziotin, a senhora, com sua simpatia, sempre nos encanta
a todos.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Muito obrigada.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Eu, sinceramente, quero registrar as suas palavras
no meu discurso.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu agradeço a V. Exª, ao nosso Presidente Jorge,
que está, como disse o Senador Paim, permitindo-nos
travar este debate, que é algo muito importante. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer
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que, daqui a alguns instantes, irei à tribuna para falar
exatamente na linha que V. Exª fala. Então, acho que,
de tudo isso que acontece no País, Senador Figueiró,
algo há de extremamente positivo: é que nós estamos
falando a mesma linguagem. Precisamos entender o
que se passa nas ruas, entender as reivindicações do
povo e sobre elas trabalhar. Então, como V. Exª também, sei que não é a chave para todos os problemas,
mas a reforma política é mais do que necessária, faz-se
urgente. O povo diz isto na rua: “Precisamos oxigenar
a política brasileira.” Então, cumprimento V. Exª, porque sei que, quando sobe à tribuna para fazer pronunciamento, V. Exª estuda, pesquisa e o faz com muita
segurança. Então, parabéns pelo pronunciamento. É
esse tipo de atitude que ajuda muito o Brasil, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Eu
sabia que o aparte de V. Exª seria um estímulo maior
ao meu trabalho nesta Casa.
Eu, conforme disse, estou aqui, há poucos meses,
mas estou sinceramente reconhecido ao trabalho dos
Senadores titulares. V. Exªs têm prestado um relevante
serviço à Nação. Eu, quando voltar ao meu trabalho
normal, quando concluir meu período aqui, terei sempre
presente figuras como a de V. Exª, do Senador Paim...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... do Senador Jorge Viana e de outros tantos Senadores que abrilhantam esta Casa e que estão servindo
à causa pública.
Minhas homenagens à senhora. Não me esquecerei jamais da sua simpatia, das suas palavras.
Mas, Sr. Presidente, permita-me. Eu continuo, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Cogitou-se a criação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. Mas para
muitos a sugestão é uma questão “derrogada para
as calendas” diante do recuo da Senhora Presidente.
Para outros, no entanto, a ideia poderá voltar, uma
vez que até respeitados constitucionalistas afirmam
que a proposta tem respaldo em nossa Carta Magna,
respeitadas algumas condicionantes.
Fala-se em plebiscito, fala-se em referendo. Todos com assento permitido pela Constituição cidadã.
Há vozes com imensas credenciais de experiência
pública e capacidade intelectual, como a do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em recentíssima
manifestação, ele disse ser favorável ao princípio do
referendo, ao contrário da Presidente Dilma Rousseff,
que sugeriu a convocação de um plebiscito.
Fernando Henrique sustenta que plebiscito, ou
seja, a consulta prévia à população sobre medidas
públicas a tomar, tem constituído o escuso objetivo de
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cercear a intenção democrática do povo e um gesto
demagógico de anestesiar a classe política, sobretudo quando analisamos a experiência que vem dos
países latino-americanos, como a Venezuela, o caso
mais alarmante.
Prefere Fernando Henrique Cardoso o instituto do
referendo, ou seja, o Congresso votaria uma série de
medidas como reforma eleitoral, reforma da lei orgânica dos partidos, dentre outras proposições, no sentido de aperfeiçoar as instituições. Após amplo debate,
as propostas seriam levadas à aprovação ou rejeição
por meio do voto do eleitorado. Eu, pessoalmente, até
porque não fui ouvido pelo meu partido, talvez porque
prematura ainda é tal consulta, sou francamente favorável à ideia do Presidente Fernando Henrique.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – É
claro que a reforma política não soluciona os múltiplos
reclamos do povo, hoje nas ruas pleiteando o fim da
corrupção; a mobilidade urbana, sobretudo nas metrópoles; mais recursos à educação e à saúde; melhoria na
segurança pública; menos impostos; mais eficiência na
administração, derrubando as muralhas da burocracia;
presteza nas decisões judiciais por meio de reformas
profundas na ação processual do Judiciário etc.
Tudo isso, evidentemente, só pode ser atingido
com a regulação do sistema político do Estado, e o
caminho para ele, entendo ser a reforma política. É
evidente que no bojo dela deveria ser considerada a
reforma do sistema de governo: não seria oportuna a
análise do regime parlamentarista?
Já vivenciamos algumas crises em nossa experiência mais que secular do presidencialismo. Talvez
seja a hora de mudar. No parlamentarismo, a responsabilidade seria posta à prova e o Governo teria que se
sujeitar a uma moção de sustentação ou não de seus
atos, a chamada moção de confiança. E isso sem risco para as instituições, como tem ocorrido, repito, no
regime presidencialista.
Claro, nesta reforma política, que ora se propõe,
há questões de disciplina eleitoral: voto distrital (misto
ou não); permanência do voto de legenda proporcional;
financiamento público e privado nas eleições; melhor
regulação do funcionamento das Casas Legislativas,
sobretudo de maior rigor e prazo na apreciação de matérias a elas submetidas, entre inúmeros outros itens
fundamentais ��������������������������������������
nestes tempos de protesto e de demonstração de que a passividade não está na nova geração.
Sr. Presidente, estamos todos extremamente
preocupados com o que ocorre fora deste plenário.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
A classe política está na mira dos observadores que
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vêm das ruas, não há como ocultar isso. Vivemos uma
crise ética, econômica e – mais grave – de representatividade.
Concluo, Sr. Presidente.
No entanto, não creio que soluções radicais, mesmo que vindas da natural exacerbação que impulsiona
certo clamor popular, devam chegar ao ponto de levar
a tomadas de decisões que possam quebrar as prerrogativas maiores da instituição parlamentar.
Sr. Presidente, renovo mais uma vez os meus
agradecimentos a V. Exa, que tem sido tão generoso em me permitir extravasar o tempo regimental em
meus pronunciamentos. Isso demonstra, sem dúvida
nenhuma, o seu alto espírito democrático, a que eu
rendo as minhas homenagens.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Obrigado pelas palavras, Senador Ruben Figueiró. V.
Exa, além de muito educado, é um Senador assíduo e
cumpridor, que representa muito bem o povo do Mato
Grosso e o povo brasileiro nesta Casa. Obrigado ao
senhor pelas palavras.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exa merece.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu convido para fazer uso da palavra a Senadora Vanessa, em permuta com o Senador Cristovam
Buarque.
Depois, vamos ver, Senador Paim. V. Exa fala, eu
vou... Estamos inscritos. A Senadora Vanessa preside
e nós falamos.
Com a palavra, V. Exa, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, Srs. Senadores, companheiros e companheiras. Agradeço ao Senador Paim. É que às 14h30
– e já são 14h29 – eu participarei de um programa na
TV Câmara, gravado no auditório Nereu Ramos, cujo
tema é exatamente a participação da mulher na política, Senador Jorge Viana.
Creio que no meio desse debate sobre reforma
política, sobre procurarmos avançar... Resumidamente,
é isso que a população exige de nós todos, Senador
Jorge Viana. O que a população quer são avanços na
área dos investimentos públicos, principalmente em
questões sociais: na educação, na saúde, na mobilidade urbana. O que as pessoas reivindicam nas ruas é o
combate à corrupção. É isso que as pessoas exigem
nas ruas. O que as pessoas exigem nas ruas é que
aja uma oxigenação na política brasileira.
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O Senador Figueiró acabou de dizer aqui que
vivemos uma crise, sim, política – não há como falar
diferente –, inclusive de representatividade. Entretanto,
penso que, em todo grande processo de mobilização, o
que se faz são aberturas de portas e janelas. Depende
de quem está no poder, depende de quem está no Parlamento, de quem está no Executivo. Essas janelas e
essas portas abertas podem levar para o caminho do
avanço, podem levar para o caminho do progresso e
não para um retrocesso, Senador Jorge Viana.
Então, eu creio que, numa primeira avaliação,
tanto o Senado Federal como a Câmara têm procurado dar a resposta ao povo brasileiro, de uma forma
humilde até, eu diria, Sr. Presidente. Prova disso foi o
dia de ontem, quando aprovamos projetos importantes,
inclusive o projeto que tramitava, como tantos outros
tramitam, há muito tempo no Congresso, que considera o crime de corrupção como crime hediondo. Desse
modo, até para que as pessoas entendam o porquê
disso, é porque, assim, nós conseguiremos fazer com
que aqueles que foram processados, que foram condenados por crime de corrupção possam ir para a cadeia.
Este projeto nada mais pretende, quando aumenta o
período de prisão, do que fazer com que a pena seja
a de reclusão para quem promoveu atos não lícitos na
administração do setor público.
Sr. Presidente, hoje pela manhã, tivemos outra
manifestação aqui na frente do Congresso Nacional.
Desta vez, uma manifestação dirigida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Ato em que foi registrada a
participação de cerca de 10 mil pessoas, segundo as
informações que obtive, e sem qualquer registro de
excessos, tanto que, ao final, uma comissão representativa não só da União Nacional dos Estudantes e da
Ubes, mas também de uniões estaduais e de DCEs
de vários Estados brasileiros foi recebida pelo Presidente da Casa, Senador Renan, e por vários outros
Senadores e Senadoras que estavam lá presentes
naquele momento.
E ali se viu um diálogo muito importante, Senador Paim, por exemplo: o Estatuto da Juventude, que
nós aprovamos, apesar de recursos, em breve deverá
ser encaminhado à Câmara, segundo informação do
Presidente da Casa, sem que, necessariamente, tenha que haver mais votações – um passo importante.
Dialogamos com os estudantes a respeito da lei
que deveremos votar na semana que vem relativa à
destinação dos royalties de petróleo e do Fundo Social do Petróleo, os 75% (não mais 100%) aprovados
pela Câmara, sendo que 25% para a saúde e 50%
dos recursos do Fundo Social. Um debate importante
que contribui com o avanço da sociedade brasileira.
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Sr. Presidente, no bojo do debate, o que nós temos
assistido é também um debate cada vez mais acirrado
em relação à reforma política. Senador Figueiró, isso é
muito importante! Sabe o porquê, Senador Figueiró? O
Parlamento brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara,
logo após o período eleitoral ou os períodos eleitorais,
tem um tema principal de debate, qual seja: a reforma
política. Entretanto, apesar disso, nunca conseguimos
aprovar há anos, Senador Paim. V. Exª sabe mais do
que eu porque está há mais tempo que eu no Parlamento, pois desenvolve seu segundo mandato aqui,
no Senado, depois de quatro mandatos na Câmara
dos Deputados. Eu tive três mandatos naquela Casa
e estou no primeiro mandato aqui. E sabemos que, em
todos os períodos após as eleições, sejam nacionais
ou municipais, esse é o debate principal, sem que,
contudo, nunca consigamos chegar a um consenso
para, efetivamente, aprovar a reforma política.
O que a população diz? Não fala com todas as
letras, porque nem ela exatamente sabe o caminho;
ela sabe onde quer chegar, mas não sabe o caminho.
Nós precisamos mostrar o caminho junto com o povo,
com a população, com a juventude, trabalhadores e
trabalhadoras, e construirmos esse caminho.
O que a população quer? Ter um Congresso que
tenha mais a sua cara; um Congresso onde todos tenham as mesmas oportunidades. No fundo, é isso! E
como a gente consegue chegar aí com a reforma política? Eu sempre digo e tenho subido a esta tribuna
muitas vezes para falar, por exemplo – e o Senador
Paim é testemunha disso, porque ele também o faz,
tal qual o Senador Jorge Viana e o Senador Figueiró
–, a respeito da desproporcionalidade na representação política brasileira. Nós, mulheres, por exemplo,
somos sub-representadas; os negros do País são sub-representados.
Eu quero dizer que não me sinto nem um pouco
bem por viver em um País, que é a sétima economia
do mundo, ter uma mulher Presidente e, ainda, ter que
conviver com os piores índices percentuais de participação feminina no Parlamento brasileiro – em média
de 8% a 9% –, o que nos coloca, na América Latina
ou do Continente Americano, apenas à frente do Paraná e à frente de Saint Kitts, uma ilhota caribenha, e
mais dois outros países – somente esses. Não pode!
Países como a Argentina, países como a Colômbia
buscaram encontrar um meio para colocar a mulher
no parlamento.
Então, é isso que nós precisamos debater.
Eu estou colhendo assinaturas – e agradeço a
vários Senadores que já assinaram, como o Senador
Jorge, não sei se o Senador Figueiró e o Senador Paim
assinaram – e já estou preparando um texto para uma
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das perguntas, se tivermos plebiscito, porque eu acho
esse debate muito salutar.
Eu tenho uma convicção: primeiro, precisamos
fazer a reforma política; segundo, precisamos compartilhar essa reforma política com o povo brasileiro, essa
é a minha opinião, e dar ao povo brasileiro instrumentos para que ele tenha plena convicção sobre aquilo
em que votará, do que escolherá.
Por exemplo, se chegarmos para a população,
Senador Paim, Senador Jorge, e dissermos: “Vamos
aprovar o financiamento público de campanha”, o povo
brasileiro será contra. Por que mais dinheiro para a
política? Não! Nós vamos explicar para o povo o que
significa essa proposta.
Eu quero cumprimentar a OAB. Não quero entrar
no mérito detalhado da sua proposta, mas, resumidamente, a OAB propõe duas grandes linhas. A primeira
delas é que a representatividade do povo não seja de
pessoas e, sim, de programa, e, sim, de propostas, que
é o que vigora em grande parte dos países do mundo.
Essa é a primeira grande linha. Não “fulanizar” a política brasileira. As pessoas passam; os programas, as
propostas ficam. É por isso que os partidos políticos
são tão rejeitados no País hoje em dia. Nos outros
países, eles não recebem o nível de rejeição que têm
aqui. Então, essa é uma grande linha.
A segunda grande linha que a OAB coloca é o
financiamento democrático de campanha. É assim que
tem de ser dito, Srs. Senadores: financiamento democrático de campanha, porque, hoje, o que vigora? Financiamento privado.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Quem financia? Pessoas físicas? Não; pessoas jurídicas, empresas, grandes empresas. Assim,
a campanha segue, a cada ano, mais cara, com o financiamento de grandes empresas.
Eu sou daquelas, como a maioria do povo, que
sabe que para tudo há uma contrapartida. Para tudo
há uma contrapartida!
Então, eu acho que devemos seguir esses dois
caminhos e buscar, primeiro, dar uma condição de maior
igualdade para a concorrência nos processos eleitorais
com o financiamento democrático; segundo, mudar o
sistema, de tal forma a valorizar projetos e propostas,
além das pessoas, obviamente; e, terceiro, garantir –
eu colocaria essa outra linha – a democratização.
Quando a gente fala em lei de cotas, não é porque, a princípio, sejamos a favor da lei de cotas, mas
é que as leis de cotas são necessárias para, momentaneamente, num período de tempo, numa fase temporal, combater as desigualdades que marcam profundamente a sociedade.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Vanessa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Então o plebiscito que
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... V. Exª
concede um aparte rápido?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu já concedo o aparte a V. Exª.
O plebiscito para o qual estou colhendo assinaturas é para que o povo brasileiro seja perguntado, de
uma forma muito simples, se concorda com que, no
mínimo, 30% das vagas no Parlamento, nas Câmaras
de Vereadores, Assembleias Estaduais, na Câmara
Federal e no Senado, sejam ocupadas por mulheres.
E, hoje, repito, não somos nem 10%. Virei em breve
aqui, Senador Paim, para trazer o rol da legislação de
vários países do mundo para mostrar como o Brasil
também precisa avançar.
Concedo aparte, primeiramente, a V. Exª e, na
sequência, ao Senador Figueiró.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Vanessa, primeiro para dizer que, claro, assinamos com
orgulho o seu pedido, o seu requerimento para esse
plebiscito em relação às mulheres, especificamente em
relação às mulheres. E, depois, dizer que V. Exª tem
tanta razão que eu sempre repito essa historinha aqui.
Neste ano, agora, havia um projetinho simples aqui,
só dizendo que a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem na mesma atividade de trabalho. Só
isso. Foi jogado de volta. Aprovaram na Câmara, veio
para cá, aqui alguém entrou com recurso, jogaram de
volta para aquelas comissões. Sabe como é? Joga-se
para todas as comissões para que nenhuma aprove
e aqui não chegue. E não deixaram aprovar. Só dizia
isso. Por isso, a senhora está coberta de razão. Item
2, também coberta de razão. Eu dei uma entrevista
para a TV, a nossa TV Senado, pedindo um dos itens
mais importantes. Eu falei exatamente isso que a senhora falou: financiamento democrático, ou público, se
quiserem, a expressão é essa. Por quê? A população
vai ter que entender. Um senador ou um deputado – e
eu tenho casos concretos, por isso vou dar números,
porque conheço, não vou dar nomes, naturalmente –
gasta R$30 milhões para se eleger, seja deputado ou
senador. Alguma coisa está errada. Alguém vai pagar
essa conta. Então quem paga é população. Enquanto
que esses Senadores, pelo financiamento democrático
de campanha, vão ter que se eleger gastando, sei lá,
R$100 mil, R$200 mil, não importa o número. Mas, com
certeza, não será isso, até porque alguém vai receber
de volta, esses R$30 milhões. Lamentavelmente, é o
que está acontecendo hoje. A única forma é democra-
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tizar o financiamento de campanha, e, por isso, assino
embaixo todo o seu pronunciamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, Senador Paim. Como sempre,
V. Exª, em seus apartes, assim como em seus pronunciamentos, engrandece e, para a população que nos
assiste, V. Exª fala a linguagem que o povo quer ouvir,
a linguagem que o povo entende. Então, agradeço a
participação de V. Exª em meu pronunciamento.
Senador Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) –
Senadora Vanessa Grazziotin, eu quero repetir aqui
o prazer que tenho de ouvi-la e, agora, de aparteá-la.
Eu concordo perfeitamente com o ponto de vista de
V. Exª. Sobre essa questão da reforma política, não
sei se V. Exª teve a oportunidade, naquele momento,
de ouvir o que eu falei em meu pronunciamento. Eu
continuo a favor da Assembleia Nacional Constituinte
Exclusiva, acompanhando, em grande parte, o pensamento do Senador Cristovam Buarque. Eu não creio,
como V. Exª afirmou aqui, que nós, neste Congresso
de característica ordinário, teremos condições – já
provou no passado, está provando hoje – de esboçar
uma linha que defina realmente o processo político no
nosso País. É preciso que as pessoas que estão, não
indiferentes, mas que não participam eficientemente
do trabalho parlamentar possam, inclusive, dar-nos as
diretrizes. Eu creio que uma questão que deveria ser
levada em conta, não o foi por razões de ordem política como sabemos, é a existência de uma Assembleia
Constituinte autêntica para tratar, especificamente,
da questão da reforma política. Outra coisa que V. Exª
diz e com o que estou perfeitamente de acordo, tanto
assim que, ao ser chamado atenção, eu prontamente
assinei – o seu assessor me trouxe aqui –, é o requerimento sobre a pretensão justíssima de maior participação das mulheres no processo político da nossa
Nação. Eu confesso à senhora que sou casado há 55
anos. Nunca deixei de tomar uma opinião, sempre...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – A
mulher tem uma sensibilidade que nós outros, homens,
não temos. Eu até fazia uma paródia do que Ulysses
Guimarães dizia, ou seja, que, antes de decidir, veja
qual o rumo que o povo toma. Eu digo, com a experiência de 55 anos de casado: “Não se deve decidir uma
coisa sem antes ouvir a esposa”. Portanto, pode estar certa de que V. Exª terá minha total solidariedade.
Quero lembrar, para finalizar, que temos que atender
um dispositivo constitucional, que está no art. 5º da
nossa Constituição: somos todos iguais perante a lei.
Por que excluir a mulher do processo político? V. Exª
tem toda razão e a minha solidariedade.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – É verdade. A humanidade não vive só sob a
orientação das leis objetivas, também das leis subjetivas, não é, Senador?
Não é porque a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de discriminação que a discriminação não
aconteça. Na prática, a discriminação acontece. A mulher, hoje, apesar de ter um nível superior de formação
educacional, ainda recebe 30% a menos no salário
do que os homens. Não é normal a mulher estar tão
excluída da vida pública brasileira, dos fóruns de poder. Não é normal! Não é um desinteresse da mulher,
é uma falta de possibilidade que se coloca diante das
mulheres que desempenham dupla, tripla jornada de
trabalho, que estão no mercado de trabalho, mas em
casa exercem as funções sozinhas.
Isso ocorre não só no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Entretanto, o mundo inteiro enfrenta este
problema. Países já abrem cotas ou processos eleitorais, em que, através das listas, haja intercalação entre
homens e mulheres.
Falei a pouco da proposta da OAB –...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Estou concluindo, Senador.
Na proposta da OAB, não quero entrar nos detalhes, eles sugerem, no §3º do art. 5º – porque eles
propõem votação em lista –, que a lista deverá ser
registrada perante a Justiça Eleitoral e será assegurada a ordem e a proporcionalidade mínima de dois
candidatos de um gênero para um de outro gênero, ou
seja, no mínimo, um terço da participação de mulheres.
Temos esse caminho, temos o caminho da cota.
O que importa é que devemos ouvir a população brasileira para isso também, porque tenho convicção de
que a presença da mulher na política engrandece. A
mulher, como o homem, tem capacidade de pensar,
de dirigir, de decidir – olha o exemplo da Presidenta
Dilma – em todos os aspectos.
Então, Senador Jorge Viana, agradeço muitíssimo a benevolência de V. Exª e a participação de meus
colegas.
E, Senador Figueiró, gentil e simpático não sou
eu, é V. Exª, que é uma pessoa que, se não vier à tribuna dizer que está aqui há poucos meses, nem parece.
Quem liga a televisão, a TV Senado, e ouve o Senador
Figueiró falando, acha que não tem somente anos de
Senado, mas anos de vida pública. É um prazer conviver com V. Exª.
O Senador Paim é isto que V. Exª falou: a fábrica
de projetos; mas é a fábrica de projetos do povo brasileiro. Isso é muito bom, não é, Senador Paim? Isso é
muito bom! Uma das coisas que me deu muita alegria
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ao chegar aqui, nesta Casa, saindo da Câmara, é que
aqui eu teria a oportunidade de trabalhar com V. Exª
novamente. Na Câmara, era na Comissão de Trabalho
e Serviço Público; aqui, é na CAS. Mantemos a nossa
parceria, e a CAS, sem dúvida nenhuma, é uma bela
Comissão desta Casa, que tem procurado ouvir muito
os trabalhadores.
Muito obrigada, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu convido o Senador Paulo Paim, como orador
inscrito, para uma comunicação inadiável, para fazer
uso da palavra...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Intervenção fora do microfone.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Só se V. Exª, então, me permitir que eu cumpra
esse papel, e V. Exª assume, porque, em seguida, está,
como orador inscrito, o Senador Casildo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone) – Eu quero falar como orador inscrito e
não vou usar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está bem.
Então, eu convido, para fazer uso da palavra, o
Senador Casildo Maldaner, e tento aqui encaixá-lo
como orador inscrito, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Se V. Exª quiser falar, eu assumo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está bem. Vou aguardar um pouco mais, até que
chegue o material que está vindo do meu gabinete.
Com a palavra, o querido e bom Senador Casildo Maldaner, meu grande parceiro nas lutas pelo fortalecimento da Defesa Civil e mais atenção para ela.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Defesa Civil que ainda tem algumas carências.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E que só é lembrada quando temos graves problemas na sociedade, mas V. Exª lembra quase que
semanalmente, aqui na Casa, a atenção para ela.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado.
Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente da
Casa, que está a presidir esta sessão, e caros colegas,
os milhões de brasileiros que estão nas ruas enviam
um recado multifacetado, difuso e, paradoxalmente,
extremamente claro. Saúde, educação, mobilidade
urbana, responsabilidade na ação política, entre outros, estão na pauta, mas o recado final é amplo e
inequívoco: o sentimento de insatisfação com o atual
estado das coisas.
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Numa tentativa de dar respostas às demandas
das manifestações que tomam conta do País, a Presidente Dilma propôs um grande pacto, visando atender
algumas das principais demandas das ruas, com o
envolvimento necessário de governadores e prefeitos,
além do Congresso Nacional.
Já vimos uma resposta prática e rápida do Poder
Legislativo: a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC
37 e aprovou a destinação dos recursos dor royalties
do petróleo para a educação e a saúde, matéria que
será apreciada pelo Senado.
O Presidente Renan Calheiros apresentou uma
vasta pauta para os próximos dias, com projetos de lei
da maior relevância para o País. Essa pauta prioritária
reúne projetos voltados à educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. Ainda ontem, aprovamos o
projeto de lei que transforma a corrupção e o peculato
em crime hediondo.
São respostas que devemos dar de assuntos
que, a bem da verdade, já vinham sendo discutidos
no cotidiano desta Casa. A própria reforma política,
por exemplo, foi fruto de apreciação de uma comissão
temporária criada especificamente para esse fim. Houve uma comissão para tratar da reforma política, mas,
infelizmente, não teve andamento. Vamos ser sinceros,
o próprio Governo não se sentiu motivado para arregimentar suas bases e avançar nessa anteproposta que
saiu da comissão do Senado Federal.
Em função, agora, dos movimentos, o Palácio
propõe colocar esse tema em pauta, sugerindo uma
constituinte exclusiva, ou um plebiscito, ou um referendo
popular, caminhando, como se nota – pelo menos de
minha parte –, para algo parecido com um referendo
popular, para dirimirmos algumas questões fundamentais da reforma política.
Mas, voltando ao pacote de propostas da Presidência da República, que é, antes de tudo, uma audaciosa carta de intenções e não um plano claro de
ação, há, sem dúvida, uma série de aspectos que devem ser discutidos com profundidade. Vários desses
pontos já foram tratados aqui pelos nobres colegas,
com grande propriedade.
Permito-me, entretanto, sugerir uma reflexão
específica que tem sido objeto de nossa constante
análise neste Plenário.
Ora, nobres colegas, como exigir ampliação de
ações de governadores e prefeitos, que estão sufocados
por uma política tributária extremamente centralizadora?
Ontem, foram aprovadas, por este Plenário, as
novas regras do Fundo de Participação dos Estados,
que, junto com o Fundo de Participação dos Municípios, compõe a principal fonte de repartição dos tributos federais.
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O texto, que segue para a sanção presidencial,
prevê que até 2015 sejam mantidos os critérios de
distribuição vigentes. A partir de 2016, cada Estado
receberá o mesmo valor recebido em 2015, mais a
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e 75% da variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior ao considerado
para a base de cálculo.
O que, eventualmente, superar esses montantes
será distribuído de acordo com a combinação de dois
fatores: o representativo da população e o inverso da
renda domiciliar per capita.
Foi extremamente relevante a aprovação da emenda à proposta, estabelecendo que a União só poderá
promover desonerações na parte dos impostos que lhe
cabe, não afetando a parte de Estados e Municípios.
Não obstante esse fato, a verdade é que a questão principal não foi alterada: não há uma mudança
estrutural significativa no quadro de concentração do
bolo tributário, que mantém cerca de 70% do total nas
mãos da União, enquanto os Estados e os Municípios
seguem com a sua minoria, com a sua míngua parte.
E aí é que a Presidente da República convoca
os governadores e diversos prefeitos, prefeitos das
maiores cidades do País, para ajudar a entrar nessa
caminhada, para responder o que há de ansiedades
maiores no País –questão da saúde, questões fundamentais –, para que os Estados participem também.
É um clamor da própria Presidente da República, do
Planalto. Mas, para que haja ressonância, para que
haja condições, é necessário também que se ofereçam
as condições, se ofereçam coisas paupáveis, e a coisa possível é descentralizar, também, a arrecadação.
Esse é o caminho.
O quadro expõe, claramente, a urgência de que
temos que partir para um novo Pacto Federativo. Aí,
sim, sentar todo mundo, para encontrar os caminhos
em conjunto, dividir, dar direito aos Estados e Municípios de participarem da comunhão. Quer dizer, vamos
comungar, em conjunto, participando dessa comunhão,
dividindo as responsabilidades também. Acho que é a
maneira melhor de harmonizar esse quadro no País, é
o caminho que nós precisamos perseguir, ao lado da
questão da dívida dos Estados, da questão do ICMS.
Em suma, tem que haver uma verdadeira comunhão desse bolo nacional para repartir ônus e bônus
e marcharmos juntos para enfrentar as questões nacionais.
Vejam o exemplo da distorção: os gastos com mobilidade urbana e segurança pública são de Estados e
Municípios. Os recursos federais repassados para as
áreas de educação e saúde, por serem insuficientes,
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exigem complementação, que acaba por comprometer
as contas e a responsabilidade fiscal.
E são justamente esses parceiros que são chamados para dar resposta aos principais anseios da
população. O Governo acena, obviamente, com mais
recursos. Contudo, mais uma vez, na forma de repasses pontuais, e não com mudanças definitivas que
permitam uma verdadeira independência e soberania,
que poderia promover o efetivo equilíbrio federativo.
Acho que falta avançar nesta questão.
Obviamente, não é nossa intenção isentar Estados e Municípios de sua parcela de responsabilidade,
indubitavelmente grande. Queremos, antes, que as soluções possam ser fundamentadas, verdadeiras, e não
ações midiáticas, distantes de produzir efeitos reais.
É preciso trabalhar, promover mudanças e garantir condições de crescimento, deixando de lado as
preocupações eleitorais. Friso isto: deixando de lado
as preocupações eleitorais. O horizonte das urnas
deve estar apartado das prioridades de ação política,
seja no âmbito federal, estadual ou municipal – principalmente no âmbito federal e estadual, que está se
ensaiando muito, pois nas regiões municipais saímos
ainda agora, no ano passado. Deixamos de lado isso.
Vamos pensar agora em trabalhar. Acho que essa é
uma das ansiedades da Nação brasileira. Deixemos a
campanha para o período oportuno e vamos trabalhar.
Há muito que fazer: redução de impostos naturalmente,
distribuição justa do bolo, investimento em infraestrutura urbana e logística; desburocratização do Estado
é outro clamor; redução da máquina pública também
é um clamor. Enfim, uma série de medidas que tem
plena capacidade de impulsionar o crescimento social
e econômico do País.
Não resta dúvida de que essa é a melhor resposta ao anseio das ruas, aos desejos do povo brasileiro.
Distante das ideias polêmicas e mirabolantes, o papel do Poder público é trabalhar, cumprir sua missão
constitucional e deixar para o momento adequado os
interesses eleitorais.
Trago essas considerações, Sr. Presidente e nobres colegas, porque entendo que, neste momento em
que se atravessam alguns tumultos que geram alguns
ventos nebulosos, tormentos, algumas inseguranças,
por falta de algumas credibilidades, que deixemos de
lado (...)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Casildo, V. Exª me permite um aparte na sequência?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– (...) que deixemos de lado algumas questões do ano
que vem e partamos para aquilo que é o presente. Eu
acho que isso ajuda a desarmar os espíritos.

Junho de 2013

E eu não poderia, é claro, encerrar minhas considerações sem antes ouvir o nobre colega do Rio
Grande do Sul, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Casildo, primeiro quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento com o brilhantismo de sempre. Mas que
bom ouvir V. Exª falar em vento, esses bons ventos
que estão arejando – eu diria – a política brasileira! É
inegável, e V. Exª tem razão. O Congresso era um antes desses ventos e é outro agora. Tudo o que a Câmara votou nestas duas semanas – semana passada
e esta também – e tudo aquilo que nós votamos aqui
eram bandeiras que nós sonhávamos um dia votar. E
estamos votando aqui rapidamente. Além de tudo o
que V. Exª falou, hoje pela manhã, enfim, a PEC do
Trabalho Escravo, que há 14 anos tramita na Casa, foi
votada na CCJ, virá ao Plenário, semana que vem, e
mediante um acordo. São novos tempos; é bom sinal.
Que bom agora que eu estou vendo nas ruas as faixas
e bandeiras, por exemplo, do fator previdenciário, das
40 horas, e a população, por exemplo – documento
que eu recebi aqui –, do Ministério Público cumprimentando o Parlamento pela derrubada da PEC nº
37. Nesse documento que eles fizeram publicar, é dito
muito claramente o seguinte: “Nós, dentro do Ministério
Público, não somos partidários, mas não somos contra
os partidos.” Assumem e dizem: “É um equívoco ser
contra os partidos.” Então, é um bom momento. Se
tivermos que fazer a reforma política, vamos fazê-la
sob o sabor desse vento. Vamos saborear esse vento
que vai nos dizer para onde deve ir a reforma política.
E as ruas estão dizendo: “Reforma política, sim, mas
não é só reforma política.” Enganam-se aqueles que
acham que se resolve tudo fazendo somente a reforma política. Se isto fosse verdadeiro, que uma reforma
política resolve tudo, a Grécia teria feito dez reformas
políticas. Portugal, Espanha. Quanto à reforma política, eu quero reafirmar, Sr. Presidente, para que ninguém tenha dúvida sobre a minha posição, que sou
totalmente favorável à reforma política. Com plebiscito
ou sem plebiscito, com referendo ou sem referendo,
tem que sair a reforma política. Mas junto o povo exige
outras medidas, se não o Congresso não estaria até
votando – V. Exª listou – mais investimento na saúde,
mais investimento na educação, mais investimento na
segurança. Aí, de fato, estaremos caminhando com o
povo. Os tempos são outros!
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu lhe confesso que estou me sentindo mais leve e sinto que tanto o Executivo, como o Congresso e o Judiciário vão
falar mais a voz das ruas, e isso é muito, muito bom.
Parabéns a V. Exª!
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Recolho com alegria o aparte de V. Exª, Senador Paulo Paim.
E eu até diria, para finalizar, Sr. Presidente, que
os ventos que estão a soprar, os mencionados por
mim e por V. Exª, os ventos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte e por que não o nosso, o minuano
do Sul desembocando aqui em Brasília, no Congresso Nacional, estão, de certo modo, fazendo com que
a Câmara e o Senado... Os royalties já passaram na
Câmara e já vieram a esta Casa. São coisas que, na
verdade, estão sendo empurradas por esses minuanos,
embalados por isso, fazendo com que se madrugue,
se durma menos. Hoje o que se quer, o que a Nação
quer é que se fale menos e se trabalhe mais.
Há um ditado que diz que passarinho na muda
não pia, não canta. Então, acho que temos de falar
menos e trabalhar mais. Acho que isso é o essencial
que a Nação quer ver. Ela quer ver trabalho, quer ver
essas questões sendo trazidas e tiradas a limpo (...)
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – (...) arejando-as, procurando o bem-estar das
pessoas, para que elas se sintam mais bem tratadas.
E havendo essa correspondência por parte dos políticos. Muitos não vão às festas juninas agora, porque é
para ficar trabalhando. Não é para aparecer.
Não pode haver muita propaganda. Eu acho que
até o Governo Federal deveria parar um pouco com a
propaganda, com o marketing de que está bem, está
bem. Nesse marketing se gastam milhões, e não é só
o Governo Federal, os estaduais também.
Eu acho que o povo hoje já começa a aquilatar
que muitas vezes há uma “engendração” de marketing
que, na realidade, não é bem aquilo. Vamos pensar um
pouco com os pés no chão. Falar menos e trabalhar
mais. Eu acho que a coisa é por aí, nesse momento,
para dar essas respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner,
pelo pronunciamento e convido para fazer uso da palavra, por permuta, o Senador Alvaro Dias.
V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minutos. Mas temos hoje uma tarde de debate que estou
procurando, obviamente sem prejuízo dos colegas
inscritos, atender a necessidade de tempo de cada
colega que usa a tribuna.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Jorge Viana, ontem, tivemos um dia
extremamente produtivo no plenário do Senado e hoje
realmente temos uma tarde de maior tranquilidade.
Eu devo neste pronunciamento, no seu início,
indagar algo do Governo. Estou surpreso com esta
informação e gostaria que o Governo, oficialmente,
esclarecesse se é verdadeira. A informação de que
a Presidente Dilma, ao assinar um decreto criando
crédito suplementar de R$924 milhões, anulou outras
dotações orçamentárias. E anulou todas as dotações
orçamentárias referentes ao Paraná, ao meu Estado.
Apenas uma obra permaneceria, o contorno norte da
cidade de Maringá, uma obra polêmica em razão do
superfaturamento denunciado. Apenas uma obra teria recursos do Orçamento, as demais, esse decreto
cancela, anula. R$17,4 milhões para a construção da
segunda ponte entre Brasil e Paraguai.
Esta obra foi anunciada com pompas pelo Presidente Lula, espetaculosamente pelo ex-Presidente, e
depois foi repetida, também espetaculosamente, pela
Presidenta Dilma, a construção da segunda ponte,
ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai. R$17,4 milhões
desta obra estariam sido cancelados; mais R$12,5
milhões para a adequação da BR-163, trecho Cascavel-Guaíra, e R$14 milhões para a construção dos
entroncamentos da BR-376, BR-373 e BR-153 na região de Ponta Grossa.
Portanto, nós gostaríamos de saber oficialmente. Essa informação foi veiculada pela imprensa, e eu
gostaria de saber a respeito oficialmente, do Governo.
E não é por falta de ministros. O Brasil tem ministros demais. O Paraná foi bem aquinhoado em matéria
de ministros, pelo menos numericamente o Estado foi
bem aquinhoado. Portanto, não é falta de ministros.
Aliás, o Estado prescinde de mais recursos e menos
ministros. O Estado poderia até fazer uma troca: mais
recursos e menos ministros, porque os recursos beneficiam a população do Estado e os ministros, no meu
ponto de vista, pelo menos, até este momento não
beneficiaram o meu Estado.
Por isso, fica esse apelo.
Sr. Presidente, eu quero, neste momento crucial
para o futuro do Brasil, em que discutimos mudanças
como consequência dessa exigência popular nas ruas
do País, penso em opinar desta tribuna e registrar nos
Anais da Casa a postura que adoto em relação aos
temas propostos pela Presidente da República.
Inicialmente a Presidente apresentou a tese da
constituinte exclusiva e recuou rapidamente. Foi infeliz,
foi mal assessorada. Apresentou uma proposta que se
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confrontou com a própria Constituição do País. Agora
defende o plebiscito. Mas que plebiscito é esse?
Ontem a imprensa anunciou algumas indagações
que seriam propostas à população, três ou quatro indagações.
O plebiscito para essa questão me parece não
ser plausível, adequado, ou, pelo menos, não é a melhor solução.
Que plebiscito é esse que poderia alcançar a população brasileira de forma eficiente num curto espaço
de tempo? As questões são complexas e não podem
ser respondidas pelo simples “sim” ou “não” de um
plebiscito. Certamente a população teria dificuldade
de resolver as questões com “sim” ou “não”.
Essa é a primeira dificuldade. Mas há também
as dificuldades e inconveniências de natureza prática, pragmática mesmo, Senador Paim. Quanto custa
o plebiscito? Quem paga o plebiscito? Quanto custa,
por exemplo, para as emissoras de rádio e televisão,
que já estão com seus espaços ocupados pela propaganda partidária constante? E nessa proximidade com
o processo eleitoral, muito mais. E quando tivermos o
início do processo eleitoral, ainda mais.
Nós já estamos a menos de um ano do início do
processo eleitoral. É tempo suficiente para o grande
debate que as questões da reforma política exigiriam,
a fim de que a população pudesse deliberar com consciência do que deve ser feito? Não creio. O tempo é
insuficiente.
Portanto, o custo do plebiscito, o espaço de tempo disponível, a complexidade das questões. O próprio ex-Ministro Ayres Britto, em feliz entrevista ontem,
afirmou: “As questões postas para o plebiscito devem
ter a clareza do sol nordestino a pino”, para, com essa
figura de retórica, enfatizar (...)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa declaração eu ouvi também, achei (...)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...)
a dificuldade, Senador Paim, que se teria para colocar
questões a serem submetidas à população brasileira.
De outro lado, nós temos a possibilidade do referendo. Essa, sim, é plausível e sem custo, porque nós
poderíamos, o Congresso Nacional, é nosso dever!
Nós temos autoridade constitucional para tal. Mas é
acima de tudo dever do Congresso, e estamos devendo. Estamos devendo há quanto tempo? Há décadas.
Há quanto tempo falamos em reforma política?
Quantas propostas foram debatidas neste Congresso? Quantas comissões foram constituídas? Quantos
relatórios foram apresentados? Quantos projetos o
Senado aprovou?
O Senado praticamente aprovou uma reforma
política. Foi remetida à Câmara dos Deputados. É evi-
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dente que nós estamos num presidencialismo forte. A
Presidência da República é principal protagonista para
que reformas de profundidade ocorram. Não houve
interesse, ao longo desses anos, da Presidência da
República.
O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu a Presidência, afirmou: “Vou fazer
a reforma econômica e a reforma financeira, vou tratar
das questões de governo administrativas, e o Congresso faz a reforma política”. Ocorre que, neste sistema
presidencialista, quem conduz o processo legislativo
é o Executivo, e as questões que nascem no próprio
Legislativo acabam sendo secundárias no cronograma
de deliberações.
Então, há de haver o interesse. O Executivo tem
de priorizar. A Presidência da República tem de assumir a responsabilidade de comandar o processo, de
articular, de buscar consenso, para oferecer ao País
um modelo político compatível com as aspirações do
nosso povo, que manifesta nas ruas a maior revolta
popular das últimas décadas.
Portanto, a nossa posição é a de evitar a encenação, essa manobra diversionista, o desvio de foco.
Todos nós pudemos ler, nas mensagens das ruas, as
essenciais preocupações do povo brasileiro, e a corrupção está em primeiro plano.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ontem, o Senado ofereceu uma resposta, ainda insuficiente, mas imprescindível: corrupção, crime hediondo.
É evidente que temos de caminhar muito mais no
combate à corrupção. Essa luta contra a impunidade
é interminável, mas foi, num primeiro momento, o primeiro passo na direção desse combate.
Há questões referentes à saúde, que são cruciais,
e aos nossos aposentados. Enfim, temos de focar corretamente as prioridades da nossa gente. Manobra diversionista, não! Essa tentativa de aplacar consciências,
também não! Nós devemos usar a linguagem direta,
com muita franqueza, nessa comunicação necessária
com a população do País.
Por exemplo, agora, a Presidente convida a oposição para dialogar no Palácio do Planalto. Não vou
expor aqui a posição do meu Partido, que, provavelmente, aceitará esse convite. Mas, para que eu fique
bem com minha própria consciência, registro a minha
posição pessoal: eu acho que é encenação, eu acho
que é manobra diversionista. A Presidente quer aplacar
consciências para reduzir o impacto negativo dessa
extraordinária pressão popular contra as instituições
públicas no País.
Por que a oposição não foi convocada nos últimos dez anos? Por que só agora, por que só neste
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momento a Presidente quer transferir responsabilidades e dividir o ônus desse tremendo desgaste imposto
por esta que é seguramente a maior revolta popular
dos tempos modernos no Brasil?
Particularmente, eu não recomendaria ao meu
Partido e às nossas lideranças ir ao Palácio do Planalto, porque o que a oposição tem de dizer diz publicamente para todo o País, diz desta tribuna, como fez o
Presidente do meu Partido, o Senador Aécio Neves, há
poucos dias, em nome dos três Partidos de oposição,
PSDB, DEM e PPS, elencando as nossas propostas,
submetendo-as à Presidência da República, numa comunicação direta à Presidente Dilma.
Portanto, nós devemos evitar escamotear a realidade, usar de manobra diversionista, transferir responsabilidade. Todos nós devemos assumir a parcela
de culpa e de responsabilidade que temos em função
da crise das instituições que abalou o Brasil com as
manifestações populares.
Eu vou ceder, com muita satisfação, um aparte
ao Senador Anibal Diniz, com prazer.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Alvaro Dias, faço este aparte só pela necessidade de
um exercício que acho que as vozes das ruas nos impõem. Há pouco, ouvimos o pronunciamento brilhante
do Senador Casildo Maldaner, dizendo que esses novos
ventos nos impõem mais trabalho e menos conversa,
menos publicidade. Esse pronunciamento foi aparteado
pelo Senador Paim, que disse que esses novos ventos, trazidos pelas manifestações, introduziram novo
ritmo também no Congresso Nacional. Nesta semana,
trabalhou-se neste Congresso como há muito tempo
não se trabalhava, colocando em pauta temas que, há
muito, estavam engavetados. Então, acredito que este
é o momento de se pensar de forma diferente mesmo.
Eu acho que, se, há dez anos, o Governo não chamou
a oposição para conversar, o momento é oportuno para
se chamar para conversar, porque acho que todos estão
em xeque. Eu acho que a oposição está em xeque, o
Governo está em xeque, o Congresso está em xeque,
as instituições todas estão em xeque. Diante deste momento em que a sociedade fez um levante sem cabeça, sem liderança, com uma infinidade de bandeiras,
todas apontando para as autoridades políticas como
os grandes responsáveis pelo travamento do País,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ...diante
dessa situação, a gente vai ter de ter uma nova postura mesmo. E, se a Presidenta Dilma está, neste momento, chamando a oposição para conversar, eu diria
que ela o faz realmente empurrada por este momento
das ruas. Mas não vejo também como não aceitar ter
essa conversa, em busca de novas saídas. O próprio
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Congresso está procurando também mostrar serviço
e já aprovou aqui o regime de urgência para tratarmos
do passe livre para os estudantes e outras matérias.
Já aprovamos ontem aqui a lei que transforma em crime hediondo a corrupção. Então, na realidade, já há
demonstrativos de que as vozes das ruas acordaram
esta Pátria adormecida. Então, o momento é o de a
gente realmente apostar que existe uma intenção de
fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mais
ao tom do que foi proposto, do que foi expresso pelas
ruas nos últimos dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Anibal Diniz.
Eu respeito a boa-fé dos meus colegas Senadores e dos governistas, mas acho que devemos colocar
com muita clareza o que pensamos.
Eu tenho conversado com a Presidente Dilma, nos
últimos anos, desta tribuna. Eu tenho conversado com
o Governo há mais de dez anos. Não sei se o Governo ouve. Não sei se a Presidente ouve, mas converso
com a Presidente daqui, desta tribuna.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exa
me permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
vou concedê-lo a V. Exa, Senador Suplicy.
E tenho como auditório o Brasil todo. Creio que
devemos distinguir bem, na democracia, as funções.
Nós estamos eleitos para fazer oposição, para fiscalizar
o Governo, para denunciar o Governo e, se possível,
como complementaridade, para oferecer sugestões ao
Governo. É o que fazemos da tribuna.
Portanto, essa postura republicana é que deve
prevalecer. Eu não creio que seja essencial conversar
no particular com a Presidente da República, sendo
oposição, mas sim aqui. Aqui se fala com mais força.
Aqui, as palavras ecoam com maior retumbância porque têm aqui o testemunho do povo do País.
Eu concedo um aparte ao Senador Suplicy, dizendo que não sei se completei bem, neste discurso
de improviso, que rejeito o plebiscito nesta hora, em
função das circunstâncias, até porque estamos já em
momento eleitoral.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pelo
menos, há uma pré-campanha, a campanha foi antecipada. Não temos tempo, e se exigem recursos. Enfim,
não considero ser esta a alternativa mais adequada,
mas sou favorável ao referendo. O povo brasileiro, em
2014, votará sem custo nenhum, sem despesa nenhuma, porque usaremos as mesmas urnas eletrônicas,
colocando mais um item, para que a população brasileira aprove ou rejeite o modelo político aprovado
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pelo Congresso Nacional, se o aprovarmos até lá. E é
nosso dever aprová-lo.
Eu concedo ao Senador Suplicy o aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Alvaro Dias, primeiro, eu gostaria de
dizer que, com certeza, os seus pronunciamentos da
tribuna do Senado foram muito ouvidos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me
permite, quero dizer que, muitas vezes, o Presidente
Lula, nos seus oito anos de mandato, nos diálogos que
tinha conosco, falava daquilo que acontecia no Senado, das preocupações dele seja com os discursos da
oposição, seja com a maneira com que os Senadores
da base, do partido de apoio, reagiam. E tenho a certeza de que o mesmo ocorre com a Presidenta Dilma.
Se não de tarde, quando estamos aqui, à noite, pode
estar certo de que a TV Senado está sempre sintonizada no Palácio do Planalto ou na Granja do Torto. Mas
eu gostaria de propor a V. Exª que refletisse melhor
sobre a questão do plebiscito ou do referendo, sobre
a qual vou falar também. Se nós quisermos que as
novas regras que estão sendo colocadas pelo PSDB,
pelo PT, por todos os partidos sejam válidas para as
eleições de 2014... Há a proposição de, já na semana
que vem, a Presidenta propor um plebiscito sobre alguns dos principais itens e, certamente, sobre aquelas
propostas do PSDB, seja a do voto distrital, a do voto
distrital misto, a do financiamento público ou privado, a
da pessoa física ou jurídica etc. Cada um dos pontos,
como a transparência na forma de se registrarem os
financiamentos, quaisquer que eles sejam, tudo isso
poderá ser colocado em uma consulta plebiscitária a
ser realizada, digamos, até agosto. E daí nós poderemos apreciar e votar as medidas que foram aprovadas
no plebiscito a tempo de elas valerem até antes de 2
ou 3 de outubro, de tal maneira a se tornarem válidas
para as eleições de 2014. Então, eu avalio, pensando
alto, que o plebiscito a ser realizado em agosto permitiria isso, o que seria uma grande vantagem para todos
os que desejamos uma reforma política válida já para
as eleições de 2014. Em segundo lugar, eu gostaria
de relembrar a V. Exª que, em algumas ocasiões, mas
em uma em especial, a Presidenta Dilma convidou,
por exemplo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e outros ex-Presidentes da República, em uma
das cerimônias mais bonitas realizadas no Palácio
do Planalto, quando instituiu a Comissão da Verdade.
Houve momentos no Governo Dilma Rousseff em que
ela acolheu, de maneira muito bonita, para propósitos
da Nação, o Presidente do PSDB. Eu gostaria de aqui
recordar alguns momentos, agora com Pedro Simon
ao meu lado. Estávamos no Governo Itamar Franco,
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quando, certo dia, ele disse que gostaria muito de ouvir o Presidente Lula e o irmão do Henfil, Betinho de
Souza, que estavam interessados na campanha contra a fome, contra a pobreza. Eu até fui um dos que
organizou o encontro. Depois, Dom Mauro Morelli participou de toda essa ação. Foi algo que se iniciou de
uma maneira muito bonita e partiu de um diálogo ali
no Palácio do Planalto quando se percebeu que era
importante o diálogo entre a Oposição e o Governo.
Então, eu recordo tais fatos porque queria ajudá-lo a
pensar, eu acho, tanto na questão “plebiscito ou não,
referendo ou plebiscito”, quanto na questão “deve a
oposição aceitar o convite da Presidenta Dilma para
um diálogo?”, quando a Nação está cobrando de todos nós. Não é apenas dos governos do PT, mas dos
governos do PT, do PSDB, em toda a Nação. São os
municipais, são os governadores, é a Presidência da
República, é o Congresso Nacional. Ontem à noite, fui
tentar dialogar com os jovens, ali na frente, e eles estavam muito preocupados e falando frases agressivas
com respeito a todos nós, Senadores. Se V. Exª quiser
me acompanhar em uma das próximas manifestações
aqui na frente, eu o levarei, para perceber que não é
algo só com respeito à Presidência. Somos todos nós
que estamos sendo cobrados por esses jovens, que
estão bravos. A minha recomendação é que não se
utilizem de atos de violência. Depois que saí daqui, fui
a uma cerimônia cumprimentar Luís Roberto Barroso.
Quando saí de lá, estavam dizendo pela rádio que,
aqui, os manifestantes começaram a jogar pedras sobre os policiais, que estavam reagindo com bombas
de gás lacrimogêneo. Eu espero que não seja necessário violência de natureza alguma. Tenho certeza de
que se V. Exª for ao Palácio do Planalto... V. Exª tem
uma solução. V. Exª pode solicitar à Presidenta Dilma
que, então, façamos uma reunião aberta. Da mesma
maneira como, no plenário do Senado, eu utilizo o microfone para a Nação inteira, eu recomendo, então, à
Presidenta Dilma, se for esse o caso, que a reunião
seja aberta, para que, quando a Presidenta falar, possa
ser transmitido ao vivo à Nação e, quando o Senador
Alvaro Dias, um dos Líderes do PSDB, falar, assim
como Aloysio Nunes e todos os demais, que seja...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –... transmitido ao vivo para a Nação. Isso vai ser muito positivo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Suplicy. Sempre respeito V. Exª. Sua
palavra merece, da minha parte, a maior consideração.
Em relação à manifestação, eu temo acompanhar
V. Exª até os manifestantes, porque seria tentado, Senador Pedro Simon, a mudar de lado e ficar do lado
dos manifestantes, contra o Senador Suplicy.
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Por isso, não sei se devo acompanhá-lo a essas
manifestações. Esse movimento popular é tão empolgante que certamente somos atraídos por ele e gostaríamos de estar lá, só não participamos desse movimento popular porque isso poderia ser interpretado
como oportunismo. Eu também sinceramente não sei
se qualquer um de nós seria bem recebido nesse movimento, porque nós representamos a instituição, e a
instituição, de modo geral, de forma ampla, está sendo
questionada pelos manifestantes nas ruas.
Vou conceder o aparte ao Senador Ivo Cassol
para, depois, concluir, então, o pronunciamento, desde já agradecendo à Mesa pela condescendência do
tempo.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Alvaro Dias. Especialmente nesse debate
que leva a nós, Senadores, discutirmos nesta Casa e
mais especialmente quando se fala do plebiscito, esse
plebiscito todo mundo tem conhecimento que tem que
ser simplificado. Se nós perguntarmos para a população inteira Brasil afora se ela concorda com a reforma
política, com certeza todo mundo quer e quem vai ter
que concluir somos nós aqui.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – O que não
dá para aceitar – e aí eu digo como um dos aliados da
Base do Governo – é nós fazermos o plebiscito, Senador Alvaro Dias, ainda neste ano. Se a população já
está na rua por conta de gastanças da Copa do Mundo
exorbitantes, se já está todo mundo na rua pelas obras
inacabadas e superfaturadas, exemplo do estádio e
tantas outras, vamos nós agora fazer um plebiscito
simplesmente para saber se a população quer ou não
quer a reforma política; lógico que a população quer,
o que precisa é esta Casa tomar essa decisão. Eu,
no me ponto de vista, vejo como uma loucura querer
fazer um plebiscito agora, antes das eleições, como
se fosse acabar com as manifestações. Não vai, não;
não vai mesmo acabar com as manifestações. Se nós
tivermos que fazer um plebiscito – aí eu tenho a sugestão, eu tenho até o projeto de decreto legislativo nesta
Casa –, é fazê-lo para a população dos quatro cantos
do nosso País se ela é a favor ou não da menoridade
penal, “sim” ou “não”, só isso; se ela é a favor ou não
para diminuir a idade penal para menos de 18 anos
e dar a maioridade para os jovens de 16 anos acima.
Com certeza, todo mundo vai responder que sim. Esta
Casa não define...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa
é uma matéria para plebiscito, essa sim.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Essa é uma
matéria para plebiscito. Mas ao mesmo tempo, eu sou
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contra, nesse projeto meu, Senador Presidente Paim,
que haja este plebiscito neste ano. Eu sou a favor...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
nas eleições.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ...que seja
incluído nas eleições do ano que vem...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
sem despesa.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ... para não
haver custo Brasil. Para não haver uma despesa extra.
“Bom, então vamos fazer o plebiscito.” Qual é o custo
para o País? Gente, é grande demais! Vão ser milhões
de reais. Vamos fazer o seguinte? Olha, eu fui prefeito, eu fui governador, vamos pegar esse recurso que
se iria gastar com o plebiscito agora, e vamos colocar
para a área da saúde. Vamos colocar para atender,
na área da saúde, com mais respeito e mais dignidade aos nossos semelhantes. Eu sou a favor disso. O
restante, o Senado, aqui, está dando a resposta, nós
estamos compartilhando com a Presidente, e eu quero parabenizar a ela aqui, também, pelo feito de ela
mandar o projeto de lei para destinar os royalties do
petróleo para a educação, a Câmara dos Deputados
colocou 75% para a educação e 25% para a saúde.
Meus parabéns! É disso que se precisa. Precisamos
de mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde,
porque, com o País forte, com saúde, com certeza nós
vamos ter, na área educacional, pessoas muito mais
capazes e profissionais lá na frente. Hoje, o espaço,
as vagas disponíveis nas nossas universidades não
atendem nem 20% dos jovens da nossa população.
Então, portanto...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ... tem-se
que aumentar o número de vagas, facilitar o acesso,
mas, para isso, nós precisamos de quê? Que nós também passemos uma saúde melhor. Então, portanto, eu
sou a favor de que, se for feito algum plebiscito, que
seja incrementado no ano que vem. Porque a pergunta
tem que ser simples: ou “sim” ou “não”. E não pergunta extensa, porque juristas já deram o parecer ontem,
anteontem, e várias vezes, já, na imprensa nacional.
Por isso, eu agradeço o aparte.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
Eu vou caminhar para o encerramento, mas antes,
em atenção ao Senador Suplicy, eu gostaria de dizer
o seguinte: ele afirma que faríamos esse plebiscito em
agosto. Veja, Senador Paim, a classe política, o Congresso Nacional, está há mais de 20 anos debatendo
a reforma política. E nós queremos que a população
brasileira, em um mês, debata e conclua. Em mais de
20 anos nós não concluímos. Nós não tivemos compe-
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tência de aprovar o modelo político. E queremos que
a população em um mês chegue à conclusão sobre
as matérias complexas que envolvem uma reforma
política? Me perdoem, mas isso é irresponsável. Eu
não posso deixar de dizer as coisas com adjetivação,
por mais contundente que ela possa ser. Eu vejo essa
tese do plebiscito agora, sem tempo, com custo elevado, como irresponsável. Eu vejo como irresponsável.
Eu tenho em mãos a nota das oposições. Eu
não vou ler exatamente porque já tive a generosidade
da Mesa em relação ao tempo, mas ela está de certa
forma na linha do pronunciamento que acabo de fazer
no que diz respeito ao plebiscito. Não faz referência
ao convite da Presidente Dilma para essa conversa no
Palácio do Planalto, faz referência a outras questões,
ao plebiscito, e conclui exatamente com esta posição:
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A iniciativa do plebiscito, tal como colocada
hoje, é mera manobra diversionista, destinada a encobrir a incapacidade do governo de
responder às cobranças dos brasileiros, criando subterfúgio para deslocar a discussão dos
problemas reais do país.
Eu peço a V. Exª que registre nos Anais da Casa,
esta Nota das oposições, que vem assinada pelo Presidente do PSDB, Aécio Neves; pelo Presidente do
Democratas, José Agripino e pelo Presidente Nacional
do PPS, Roberto Freire.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
ou seja, haverá publicação da Nota das oposições.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido pela ordem, mas ao mesmo tempo já convido para a tribuna o Senador Jorge
Viana, como orador inscrito.
Pela ordem, V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontra-se
sobre a mesa o Requerimento nº 252, o qual eu assino, juntamente com o Senador Jorge Viana, mais a
Senadora Angela Portela, Humberto Costa, Eduardo
Suplicy e outros, requerendo que o Senado Federal
realize uma sessão especial no dia 16 de dezembro
de 2013, em memória dos 25 anos de morte de Chico Mendes.
Apresentamos este requerimento em especial
porque Chico Mendes teve uma trajetória memorável,
uma grande contribuição para o projeto de desenvolvimento sustentável em curso hoje no Acre, foi ele quem
trouxe a inspiração do movimento socioambiental e a
partir da sua luta, da sua vida e do seu sacrifício de
vida, ele deixou um grande legado.
E agora estamos nos aproximando dos 25 anos do
seu assassinato. E gostaríamos que o Senado pudesse fazer uma sessão especial no dia 16 de dezembro
de 2013, para que pudéssemos homenageá-lo mais
uma vez aqui no Senador Federal.
Gostaríamos que esse requerimento fosse colocado em votação logo após a Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal Diniz, Chico Mendes é um herói
inesquecível para todos nós em defesa do meio ambiente. Fica já assegurado que vamos votar a matéria
antes sequer de iniciar a Ordem do Dia.
Está aqui o requerimento na mesa.
Senador Jorge Viana, ex-Governador do Acre,
1º Vice-Presidente desta Casa, está com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, queria só aproveitar que estamos tendo a
visita de um grupo de universitários da União Catarinense dos Estudantes. Sejam bem-vindos, obrigado
pela visita. É um prazer tê-los aqui.
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Eu queria, aproveitando ainda que ouvi atento a
fala do Líder Alvaro Dias – e, ali, sempre naquele lugar,
atento, o Senador Simon – dizer que venho à tribuna
para falar um pouco dessa oxigenação que a Nação
brasileira está vivendo graças a um gesto da sociedade brasileira, do nosso povo – foi ele quem estabeleceu as mudanças – que mudou a agenda do País em
30 dias. A agenda do País mudou completamente e,
sinceramente, não foi o Governo que foi pego e ficou
perplexo, foi também o Governo, mas oposição, situação, as instituições todas. Se usarmos de sinceridade,
vamos dizer: “Mas...”
Eu ouvi aqui, o Senador Cristovam, várias vezes
dizer “a surpresa”, mas eu acho que isso é uma coisa
boa porque já passamos dessa fase da surpresa, da
perplexidade. Agora, estamos em uma fase que é de
dar respostas concretas a esse clamor das ruas.
Conversei com vários colegas, ouvi muitos discursos, cobrei que tivéssemos reuniões aqui nesta
Casa, no Senado, no Congresso. O Presidente Renan
convocou uma reunião, chamou Líderes, chamou pessoas da oposição e o fato é que já temos resultados
muito concretos.
Falei nas redes sociais. Ontem tivemos duas vitórias no Brasil, grandes. Uma da Seleção Brasileira,
que alegrou nosso povo com uma vitória difícil. Mas
uma outra, que parecia impossível, uma vitória desta
Casa. Estou aqui há dois anos e meio apenas, mas,
ontem, tivemos uma vitória desta Casa, que, se pensássemos tê-la há um mês, era impossível. E, ontem,
esta Casa ficou maior; ontem, esta Casa fez um gesto
com o qual ela se reencontrou – ainda é pouco – com
a agenda nacional, com o interesse nacional.
Duas matérias: uma, que cumpre bem a função
desta Casa, que é a Federação, discutindo a maneira
de que o Governo Federal pode seguir fazendo políticas – e já vou ouvir, com satisfação, o Senador Pedro
Simon. Uma foi essa da Federação; a outra, que diz
respeito à cidadania, ao Brasil que queremos, que foi
a votação da proposta que torna crime hediondo a
corrupção, e mais, também se torna crime hediondo
tirar a vida do outro.
V. Exª, Senador Pedro Simon, é um cristão praticante, com voto de pobreza, de simplicidade. A emenda do Senador Sarney foi fundamental, haja vista que
são 52 mil assassinatos por ano neste País. A vida é
banalizada, assim, e se votou ontem, aqui no Senado,
juntamente com a transformação em da corrupção em
crime hediondo, que tirar a vida de alguém também
passa a ser crime hediondo.
Ouço, com satisfação, o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Queria
apenas dizer que V. Exª, por exemplo, ontem, cometeu
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um ato excepcional. V. Exª está falando que o Brasil ganhou, mas não assistiu a um lance sequer do jogo, pois
estava o tempo todo aqui, os 90 minutos, e vi quando
seu secretário lhe disse: “Terminou. Ganhamos”. Essa
é uma coisa rara! Uma partida que nem essa – Brasil e
Uruguai –, todo mundo com o olho arregalado. Foi muito
bom o Prefeito do Rio de Janeiro dar uma declaração
de que, se o Brasil perdesse a final para o Uruguai, ele
se matava; e o pior é que as piadas começaram a correr
e todo mundo dizia: “Se o Uruguai ganhar, o prefeito
terá que cumprir a palavra”. Mas fiquei impressionado, porque nunca havia visto isso: o jogo não precisa
ser lá grande coisa e todo mundo corre para os seus
gabinetes; mas, ontem, estava aqui o plenário superlotado, até quando empataram, até quando houve um
pênalti, que defendemos, e o pessoal não saiu daqui.
Acho que foi realmente uma prova de que, embora o
futebol seja muito importante, numa hora decisiva, os
Senadores ficaram do lado do Brasil.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço o aparte de V. Exª, que mostra bem o momento
que estamos vivendo. E é sobre isso que eu quero
falar, sobre reforma política, porque acho, com todo
respeito à oposição, que tem um papel fundamental
no processo democrático.
Já que sou não da base do governo, mas da
bancada do governo, não posso ficar tergiversando,
e é fato que o nosso governo não estava dialogando
nem mesmo com a sua base, nem mesmo com a sua
bancada. Agora, hoje, é louvável! Parabéns à Presidenta Dilma! Chamou lá os presidentes de partidos, os
colegas Líderes da base, está abrindo um canal para
ouvir os que lideram a oposição. E há alguns, como
V. Exª, que não se sentem nem de um lado e nem do
outro, que são tidos como independentes, e que também precisam ser ouvidos, porque não se perde nada
em ouvir lideranças políticas e se pode ainda ganhar,
principalmente quando se dá nesse coletivo, pensando
em levar em conta o clamor das ruas.
Falei aqui da tribuna: a oposição não pode cair
numa armadilha de vir para cá com um discurso velho
para um problema novo. Nós temos um problema novo!
Ninguém podia prever, porque quem está na rua, por
enquanto, não são os movimentos tradicionais, que
respeito. O que está na rua é algo novo, é um movimento contemporâneo, que é convocado via Internet.
Não adianta querer entender esse movimento olhando para trás, porque não vai encontrar resposta. Esse
movimento, para entender, tem que olhar para frente,
tem que tentar ver o que vai acontecer lá na frente se
não tomarmos medidas hoje.
Então, para mim, todos foram questionados. O
movimento é contra tudo e todos; está questionando
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as instituições todas; está questionando as nossas
agendas todas; está questionando os partidos da situação e da oposição.
Mas é claro que o meu partido, o PT, tem que ter
mais atenção ainda a esse clamor das ruas, porque
foi das ruas que o PT veio. O PT veio dos movimentos
sociais. Nós nos afastamos por sermos governo. Não
é fácil ser governo e manter viva a vida de participação, seja num partido, principalmente quando se está
governando o Brasil.
E eu afirmo e digo com muita satisfação que o PT,
nesses dez anos, mudou o Brasil. Acho que foi graças
às mudanças que o Presidente Lula fez e que a Presidenta Dilma leva adiante que surgiu esse movimento.
Um movimento feito por pessoas que têm hoje um trabalho, que estão fazendo uma universidade, mas querem mais: querem cidadania plena! São pessoas que
trabalham, que estudam, mas querem um transporte
diferente, porque as cidades brasileiras não funcionam.
Ou nós devemos ficar imobilizados diante de uma
situação de um jovem, como vimos na televisão – e, se
conversarmos por aí, encontramos. Eu converso e já
ouvi histórias muito parecidas de pessoas que saem na
madrugada de casa, pegam três ou quatro transportes
para poder trabalhar, e, depois, pegam outro conjunto
de transportes para estudar e chegam quase na madrugada, de novo, em casa. Essas pessoas querem
uma cidade diferente. Hoje, 84% dos brasileiros moram
nas cidades, amontoados.
Somos 5.500 Municípios que têm tudo, menos
planejamento urbano, menos mobilidade. Mobilidade
não é a palavra. Não funcionam as cidades. As pessoas
não podem ir e vir. A tentativa é a mais errada possível:
cada um comprar um carro e cada um, dentro de um
carro, tentando chegar ao seu trabalho ou cumprir as
suas tarefas do dia.
Não conheço nenhum lugar do mundo em que
isso tenha dado certo. Ao contrário, nas cidades as
pessoas têm que deixar o carro em casa e andar num
transporte coletivo – do metrô, ao trem, ao ônibus. O
mundo inteiro está ainda mantendo ou trazendo de
volta os bondes elétricos. Aqui no Brasil, a política é
de um carro para cada um. Não tem sentido!
Eu sou engenheiro florestal, fui prefeito e sempre trabalhei com a ideia de sustentabilidade. O que
eu mais fiz em Rio Branco foram ciclovias, desde
quando eu era prefeito. Depois, como governador – o
Governador Tião Viana segue, o Prefeito Binho Marques também. Nós criamos parques, nós alargamos
vias, fizemos pontes, mas sempre pensando nesta
linha de prioridade: primeiro a calçada, para atender
ao pedestre; depois atender à bicicleta. A lei das ruas
é outra: primeiro a carreta, depois o mais forte e, por
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último, o cidadão que anda a pé. Essa situação, esse
embrutecimento da sociedade brasileira tem que ter
fim, e acho, sinceramente, que o momento é agora.
Nós criamos o Ministério das Cidades. A ideia
do Presidente Lula era ótima, deu até resultados, mas
não mudou a realidade das cidades brasileiras. As
cidades brasileiras estão piorando a cada ano. Isso
vale para Brasília. Se eu perguntar a qualquer pessoa
que conhece Brasília, sabe que Brasília, hoje, para se
locomover, está pior do que o ano passado; e o ano
passado está pior do que o ano anterior.
Isso vale para todas as cidades, inclusive a minha, Rio Branco. Mas por que não se pactuou, há décadas, em vez de ficar brigando, PSDB e PT, para ver
quem faz o metrô de São Paulo, de se unir e fazer o
metrô? Metas que são suprapartidárias e estão acima
dos governos. Isso vale para Belo Horizonte, para o
Rio, para qualquer lugar.
Algumas cidades do mundo comemoram 100
anos do metrô, e nós não temos metrô para comemorar. Eu ando no metrô aqui de Brasília para ir à Feira
do Guará e voltar, mas é restrito. Ele não liga, não dá
conexão para que as pessoas possam trabalhar, morar
e usar um instrumento como esse.
Então, acho que a voz das ruas atropelou as instituições e forçou uma nova agenda. Está ali o Supremo tomando medidas. Nós, aqui, tomamos medidas
elogiáveis, pelo que queria cumprimentar o Presidente Renan. O Presidente Renan chamou uma reunião
e, sem medo, ele que, inclusive, foi questionado e é
questionado, botou aqui, cumprindo o papel, e nos ajuda a fazer com que esta instituição fique em condição
de atender, conversar e dialogar com a voz das ruas.
Fico contente de ver que estamos fazendo; fico
contente de ver a Presidenta Dilma fazer uma fala à
Nação, e já vi ali uma fala diferente, num tom de humildade, colocando assuntos novos para a agenda do governo, mas que são antigos na agenda do nosso povo.
Acho que a Presidenta Dilma está certa, está
ouvindo mesmo a voz das ruas, e ela pode, sim, se
levar adiante, se conversar com a oposição, se abrir
espaço para ouvir todos aqueles que querem um Brasil
melhor, tirar, na prática, boas lições desse movimento,
que surpreendeu a todos, mas que já trouxe, em menos
de 15 dias, bons resultados para o Brasil.
Os resultados estão aí. O governo dialogando,
tomando medidas. E a própria sociedade organizada, a quem nós sempre tratamos e respeitamos e
procuramos estabelecer um diálogo, também ficou
perplexa, porque muitas das entidades, organizações
sociais estavam, também, ultrapassadas, terão que se
reciclar, terão que estabelecer um novo diálogo para
poder seguirem sendo sujeitas do processo no Brasil.
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É um movimento social contemporâneo o que nós
estamos vivendo. Não adianta querer entender de outra maneira. E, aí, nós estamos diante de uma agenda
nova no Parlamento, com uma questão central, que é
a reforma política.
Caro Presidente, Paim, a reforma política não
adianta a gente querer tratar de outro jeito. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso, com menos de dez anos
da promulgação da Constituinte, já estava lá tentando
fazer a reforma política. O Deputado Miro apresentou
uma proposta de Constituinte exclusiva. O Presidente
Fernando Henrique foi para a manchete dos jornais
dizer que apoiava, porque tinha que acontecer uma
reforma política. Estou falando da década de 90. Nós
estamos no século XXI. O Presidente Lula apresentou
proposta de reforma. O PT e a CUT têm propostas de
reforma. O PT resolveu fazer uma campanha por reforma política, mas não acontece.
A reforma política só acontecerá se nós tivermos
uma ação de fora para dentro, que venha das ruas.
E, nesse aspecto, a Presidenta Dilma está certa. Ela
colocou um bode na sala. Falou de uma Constituinte
exclusiva, como parte do debate, e fala de plebiscito
e referendo, senão, não sai.
Hoje, na conversa com os partidos, colocou pelo
menos dois aspectos: financiamento de campanha e
voto, se é distrital ou não. São dois aspectos.
E eu queria trazer aqui alguns outros aspectos,
porque eu acho que ou vamos fazer uma reforma política de verdade, ou, então, não há nenhum sentido,
porque vai dar errada, vamos dar com os burros n’água.
Se não fizermos a reforma política, alguém fará por nós,
e pode sair do pior jeito, porque não acredito que haja
algo mais importante do ponto de vista do aperfeiçoamento da democracia do País do que ajustarmos isso.
Já tentamos toda sorte de propostas. Não deu certo.
Mas, agora, temos a voz das ruas; agora, nós temos
uma situação concreta, uma posição do governo da
Presidenta Dilma, dos partidos se reunindo.
E eu queria aqui, para encerrar, ler alguns aspectos, porque acho que a reforma política tem que
ser para valer.
E eu, hoje, botei nas redes sociais, no Twitter e
na Fan Page alguns pontos que eu gostaria...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Permita-me um aparte, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu,
ontem, respondi a uma pergunta de uma jornalista,
que perguntou o seguinte: “O que não pode faltar na
reforma política?”. E eu falei: olha, tirar o poderio econômico das eleições.
Eu não defendo financiamento público de campanha; eu defendo que encontremos uma maneira de
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tirar. Estou defendendo aqui, quem sabe, não haver doação de pessoa jurídica para forçar os partidos; quem
sabe, restringir acesso ao Fundo Partidário, que virou
um negócio. Abre-se um partido, tem tempo na televisão, tem fundo partidário, então é uma beleza. Não
precisa fazer nada, é um cartório debaixo do braço,
nomeiam-se algumas pessoas, e fica aí a vida inteira
fazendo chantagem e negociatas.
Com satisfação, ouço o Senador Aloysio, nosso
Ministro Aloysio, que, aliás, cumprimentei outro dia.
Mesmo com essas questões todas sendo levantadas,
Senador Aloysio, o senhor nunca teve receio, seja
aqui, seja nas comissões, de pôr a sua posição e de
nos alertar: “Olha, cuidado, às vezes o grito vem para
a gente ir para um lado, mas a gente tem que ter coerência, pensar a Nação, ir com calma e entender qual
é o lado que é bom, inclusive para quem está gritando.”
Ouço, com satisfação, o aparte de V. Exª, Ministro Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Muito obrigado, Senador Jorge Viana. V. Exª, como
sempre, é muito gentil e generoso comigo. V. Exª falava
sobre reforma política, e eu terei a ocasião de ir à tribuna também falar sobre o tema. Nós trabalhamos na
comissão que foi criada aqui, pelo Presidente Sarney,
para discutir essa questão e as diferentes propostas.
Chegamos até a convergir em algumas delas, V. Exª e
eu. Agora, eu perguntaria a V. Exª, que é um homem
influente do Partido dos Trabalhadores, que tem um diálogo frequente com a Presidente Dilma. A Presidente
esteve, aqui, no Congresso, há dois anos e meio, quando tomou posse e, no seu discurso, fez uma afirmação
enfática em prol de uma reforma política, levantou até
aplausos de todos nós. Agora, ela coloca novamente
o tema em discussão. E eu pergunto a V. Exª: qual é a
proposta da Presidente Dilma? O que ela pretende? O
que ela considera útil para o País? No ponto de vista
dela – se V. Exª sabe, porque ela não disse –, quais
são as providências que ela consideraria importantes
para o aperfeiçoamento da democracia brasileira? Porque ela tem o dever de dizer isso. Ela é a Presidente
da República. É um dever inerente à sua liderança dizer o que pensa. Não basta dizer que é um plebiscito;
ela tem que dizer qual é a opinião dela. V. Exª saberia
dizer? Isso para mim é um mistério.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu
agradeço as palavras e o privilégio do aparte de um
Parlamentar tão brilhante desta Casa, como o Líder
Senador e Ministro Aloysio Nunes.
É uma questão que nós também temos que perguntar: quais são os aspectos? Hoje, dois aspectos
já foram levantados na reunião com os presidentes
de partidos da Base de Apoio, que a Presidenta sina-
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lizou concretamente. Um aspecto é trabalhar a ideia
do financiamento de campanha, sem fechar a questão
de público...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP.
Fora do microfone.) – Ela ainda não tem...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Ainda
não.
E o outro é sobre o voto, se distrital ou não. São
dois aspectos que estão sendo levantados. Mas, certamente, o Palácio está trabalhando e ouvindo e, até
onde estou entendendo, vai criar uma interlocução com
a oposição – e, se fizer isso, vou elogiar, porque acho
que seria bom. É fundamental, aliás, se quisermos
fazer algo realmente novo, considerar ouvir as ruas e
ouvir a representação legítima de quem faz oposição
ao nosso governo nas casas legislativas.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – A Presidenta, certamente, apresentará alguns pontos que
devam constar da reforma política. O que eu concordo,
Senador Aloysio, e V. Exª se empenhou tanto, é que em
alguns aspectos a gente até avançou, mas muito timidamente. O Presidente Fernando Henrique, em 1994,
estava lutando por reforma política; em 1998 também.
Não conseguiu. O Presidente Lula mandou mensagem,
não conseguiu – porque é uma prerrogativa nossa e
não fizemos. Agora, há duas componentes: há o povo
na rua e há também o gesto do Governo. E acho que
há uma disposição nossa de mudar.
O Senador Suplicy ainda há pouco falou, Senador Aloysio, que ele foi ontem tentar estabelecer um
diálogo ali fora. O Senador Paulo Paim aconselhou:
“não vá, Suplicy!”. Ele foi. Teimosamente, ele foi. Não
há como haver diálogo, porque o respeito que um Suplicy deveria ter, e tem, nas ruas, neste momento, o
pessoal está dizendo: “Suplicy, a gente gosta muito de
você, respeita muito você, você é um homem íntegro,
mas você também é um dos... Nós queremos que vocês mudem, que construam um novo País, uma nova
política...”
E aí, sim, certamente, vamos resgatar o respeito
que esta Casa não pode perder. Este é o Senado Federal da República. Então, eu acredito que a reforma
política nos ajudaria a resgatar o respeito, o prestígio
que nós perdemos.
Para isso, estou propondo – inclusive, ouvi o
Senador Cristovam – alguns aspectos: fim do poderio
econômico nas eleições, com proibição de doação de
pessoa jurídica e teto para despesa de candidatos.
Candidato não tem teto, gasta o que quiser, o que
conseguir arrecadar. Há teto para quem doa, mas não
para quem gasta. E a lei, está escrito lá que deveria
ter sido estabelecido um teto para as candidaturas.
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Não pode faltar na reforma política que queira
ser verdadeira a redução do número de partidos. Nós
podemos criar barreiras, pedir que os partidos, para
seguirem tendo um registro, possam fazer uma filiação
de 0,5% do número de eleitores no País. São 500 mil
filiados. Nós vamos abrir para os partidos, o partido
da Marina vai conseguir, o PCdoB vai conseguir, o PV
vai conseguir, mas os cartoriais não vão conseguir, os
de negociata não vão conseguir.
Redução. Fim das coligações proporcionais.
Acho que é definitivamente fundamental, se nós
não mexermos na questão do poderio econômico nas
eleições, nós vamos seguir...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... de
corrupção.
Eu ouço o Senador Cristovam, para poder concluir,
porque é um privilégio receber um aparte, no mesmo
discurso, do Senador Simon, do Senador Aloysio e do
Senador Cristovam Buarque.
Já concluo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP)
– Eu só faço um apelo aos Senadores, porque há alguns
que querem viajar. Olha o Suplicy como está tenso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, faz mais de três anos que eu publiquei uma
cartilha que eu chamo de Revolução Republicana na
Política. Devia ter umas 50 propostas do que fazer,
entre outras essa de que o senhor chama de limite
do gasto de campanha, limite da contribuição, fim do
Fundo Partidário e diversas outras, muitas. Chega até
ao ponto de dizer que devemos nos adaptar à Constituição para, em vez de Deputado, chamar representante do eleitor. É completamente diferente alguém
se acordar e dizer: “vou votar naquele deputado”, ou
“vou votar no meu representante na Câmara”. Só que
eu acho que um plebiscito não vai responder a essas
coisas. Um plebiscito vai ficar restrito a duas, três, quatro, cinco perguntas e de uma complexidade tal que
nós aqui não nos pomos de acordo. O certo, eu volto
a insistir, a meu ver, Senador Paulo Paim, é, primeiro,
entender que o povo quer uma revolução na política,
o povo não quer um ajustezinho aqui ou ali. Segundo,
que nós próprios temos um instinto de sobrevivência
tão grande que nos dificulta fazer uma proposta livre
para servir ao futuro, sem passar por uma eleição de
14, na qual nós vamos disputar e os nossos partidos.
Terceiro, é preciso ouvir a opinião pública. Para mim o
caminho, Senador Aloysio – e eu gostaria de debater
porque eu acho que ninguém tem certeza –, é que o
Congresso diga: essa é uma especialidade nossa, que
depois submeteremos a um referendo. Mas, como é
responsabilidade nossa e temos dificuldades em ela-
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borar um documento perfeito, nós convocamos alguns
consultores, como, aliás, tudo que a gente faz aqui
consulta os consultores. Só que, dessa vez, consultaríamos um grupo de consultores eleitos por nós, pessoas, personalidades, representantes, e diríamos a eles:
em vinte, trinta, quarenta, em dois meses preparem a
reforma política mais radical que vocês achem correta
e tragam para nós, e nós a submeteríamos a referendo. Durante a disputa do referendo, cada um de nós
vai poder ir para a rua dizer se é a favor ou contra. Vai
haver debate, vai haver horário eleitoral. Aí a gente...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
... Aí a gente discute como é que faz, como defende
ou acusa , durante o plebiscito, ou,se quiser, a gente
poderia até durante um período, entre o fim desse trabalho e o referendo, fazer uma avaliação, uma análise
e até modificar. Poderíamos fazer isso, desde que o
façamos dando-lhe legitimidade. Eu creio que o plebiscito é um equívoco dessa maneira anterior, porque se
é para saber se o povo quer reforma, não precisa, já
fizemos. O povo está na rua querendo isso. Se é para
votar para três, ou quatro ou cinco propostas, estaremos
enganando o povo – enganando! O povo quer coisa
muito mais radical. Dois milhões de pessoas nas ruas
querem uma revolução, outra política. Portanto, prefiro
que deixemos o referendo para o povo dizer sim ou não,
depois de uma proposta que acho que não deve ser
elaborada por nós próprios, mas por alguém a quem
nós peçamos isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O Senador Suplicy tem uma consulta. Eu só destacaria que,
nas minhas ideias lançadas aqui, concretas, também
há uma proposta de redução do número de assinaturas para projeto de iniciativa popular, que hoje é 1%,
ser 0,5%.
Quero dizer também que o Senador Simon tem
proposta colocada, parecida com a proposta do Miro
Teixeira.
Encerro o meu discurso, Sr. Presidente, dizendo
o seguinte: há uma parcela enorme da elite brasileira
que não quer reforma política; quer política e Congresso como saco de pancada.
Reforma política já!
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem.
Para uma comunicação inadiável, convido já o
Senador Eduardo Suplicy.
Senador, pela ordem.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas a minha questão de ordem...
Aproveito a oportunidade de estar aqui, na presença do Vice-Presidente, para entrarmos na Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Suplicy, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Aloysio Nunes cobra o início da Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Está bem. Eu serei rapidíssimo.
Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, assinalar
o documento do Presidente da Associação de Juízes
Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paulo
César Neves Jr. Solicitou que, inclusive, desse força,
juntamente com os demais Senadores de São Paulo,
para o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Felix Fischer, pois, de hoje para amanhã, decidirão
sobre as consequências da Emenda Constitucional nº
73/2013. Eles avaliam que é muito importante que haja
um projeto único tratando do redimensionamento geral
da segunda instância da Justiça Federal, sob pena de
provável agravamento das distorções demonstradas,
de uma insuficiência orçamentária para posterior e
urgente ampliação do Tribunal Regional Federal da
Terceira Região.
E gostaria, portanto, que esse documento fosse
registrado na íntegra.
Conforme eu disse há pouco ao Senador Alvaro
Dias, se quisermos ter uma reforma política válida para
as eleições presidenciais, de governador, senador, deputado, em 2014, o mais rápido e eficiente será que
realizemos um plebiscito ainda em agosto, de tal forma
a podermos realizar as propostas de reforma política
até o início de outubro, para valer nas eleições de 2014.
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Proponho, inclusive, que no plebiscito estejam incluídos, por exemplo, o referendo revocatório do mandato de Presidente da República e dos congressistas,
assim como também a instituição de eleições diretas
para os suplentes de candidatos ao Senado Federal,
para admitir e disciplinar a subscrição eletrônica do
projeto de lei de iniciativa popular, a proposta que prevê
a realização de eleições internas diretas nos partidos
políticos para a escolha de candidatos aos cargos eletivos, portanto, com prévias; e também para instituir a
prestação de contas, em tempo real, pelos candidatos,
partidos e coligações durante a campanha eleitoral,
todas de projetos de lei por mim apresentados e que
tramitam aqui, no Senado Federal.
E peço que sejam considerados nos seus respectivos títulos e números de projetos de lei na comunicação.
Gostaria, finalmente, de pedir a transcrição do
artigo, ontem publicado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “Bem, Justiça e Tolerância”, na Folha de S.Paulo,
em que falou dos seus compromissos filosóficos, políticos e de respeito à Constituição, quando, ao final, diz
que crê que no bem, na justiça e na tolerância como
valores filosóficos essenciais; na educação, na igualdade, no trabalho e na livre iniciativa como valores
fundamentais; e no constitucionalismo democrático
como forma institucional ideal.
Quero cumprimentar, pois, a Presidenta Dilma
Rousseff. Nós Senadores, ao aprovarmos Luís Roberto Barroso, contribuímos para que o Supremo Tribunal Federal se torne uma instituição ainda de melhor
qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Bem, justiça e tolerância
Luís Roberto Barroso
Creio na justiça, apesar de saber que ela tarda,
às vezes falha e tem uma queda pelos mais ricos. Mas
a sociedade precisa de um sistema adequado
Hoje, ao assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mudo de lado do balcão. Deixo de ser um
professor e advogado que há muitos anos participa do
debate público de ideias para me tornar juiz.
Considero ser um direito da sociedade saber um
pouco mais sobre a minha visão de mundo. Apresento-me, assim, mais por dever do que por desejo, tendo
em mente a advertência severa de Ortega y Gasset:
“Entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância
entre o sublime e o ridículo”.
Filosoficamente, creio no bem, na justiça e na
tolerância. Creio no bem como uma energia positiva
que vem desde o início dos tempos. Trata-se da força
propulsora do processo civilizatório, que nos levou de
uma época de aspereza, sacrifícios humanos e tiranias diversas para a era da democracia e dos direitos
humanos.
Creio na justiça, apesar de saber que ela tarda,
às vezes falha e tem uma queda pelos mais ricos. Mas
toda sociedade precisa de um sistema adequado de
preservação de direitos, imposição de deveres e distribuição de riquezas.
Creio, por fim, na tolerância. O mundo é marcado pelo pluralismo e pela diversidade: racial, sexual,
religiosa, política. A verdade não tem dono nem existe
uma fórmula única para a vida boa.
Politicamente, creio em ensino público de qualidade, na igualdade essencial das pessoas e na livre-iniciativa. Creio que ensino público de qualidade até
o final do nível médio é a melhor coisa que um país
pode fazer por seus filhos.
Creio, também, na igualdade essencial das pessoas, apesar das diferenças. O papel do Estado é o
de promover a distribuição adequada de riqueza e de
poder para que todos tenham paridade de condições
no ponto de partida da vida.
Ah, sim: e todo trabalho, desde o mais humilde,
deve trazer, junto com o suor, o pão e a dignidade.
Por fim, creio na livre-iniciativa, no empreendedorismo e na inovação como as melhores formas de
geração de riquezas.
Trata-se de uma constatação e não de uma preferência.
LUÍS ROBERTO BARROSO, 55, é professor de direito constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e ministro
nomeado do Supremo Tribunal Federal
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Do ponto de vista institucional, creio que o constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do
século 20. Constitucionalismo significa Estado de Direito, poder limitado, respeito aos direitos fundamentais. Democracia significa soberania popular, governo
representativo, vontade da maioria.
Da soma dos dois surge o arranjo institucional que
proporciona o governo do povo, assegurados os direitos
fundamentais de todos e as regras do jogo democrático.
Em suma: creio no bem, na justiça e na tolerância
como valores filosóficos essenciais. Creio na educação,
na igualdade, no trabalho e na livre-iniciativa como valores políticos fundamentais. E no constitucionalismo
democrático como forma institucional ideal.
Essa a minha fé racional. Procurei expô-la do
modo simples, claro e autêntico. Espero ser abençoado
para continuar fiel a ela e a mim mesmo no Supremo
Tribunal Federal.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Sr. Eduardo Suplicy,
nosso colega.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Pedro Simon,
venho falar na mesma linha do que falaram os Senadores que me antecederam, especialmente o Senador
Jorge Viana, sobre a ideia de propostas.
Senador Jorge Viana, o que o povo está dizendo
na rua, Senador Simon, não dá para a gente entender
bem. Eles falam um idioma diferente daquele a que nos
acostumamos. Nós não aprendemos ainda o idioma
deles. Por isso, eles repudiam cada um de nós, e com
razão – se não falamos o idioma deles.
Mas, Senador Jorge Viana, há quatro perguntas
que eles estão se fazendo e que estão fazendo a nós.
A primeira pergunta é: como eleger os políticos
do Brasil?
São quatro perguntas, Senador Aloysio, que, a
meu ver, temos de responder aqui.
A primeira é como eleger os políticos do Brasil,
que vão dirigir os destinos da Nação. Como é que a
gente elege?
Da maneira que a gente elege não presta. O Senador Jorge Viana mesmo falou aqui do alto custo das
campanhas. Eu falo da maneira como essas campanhas
são financiadas; eu falo da maneira como os partidos
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recebem dinheiro sem transparência. Eles querem saber como é que os políticos deverão ser eleitos.
Segundo, eles querem saber como é que os políticos devem agir no dia a dia, como é que se faz a
política, como esta Casa é capaz de entender o que
está se passando lá fora, como é que a gente define
as prioridades.
Terceiro, eles querem saber como é que podem
fiscalizar os políticos, como é que o nosso trabalho pode
ser fiscalizado, não apenas de quatro em quatro anos,
quando nos submetemos à eleição, mas a cada dia, a
cada minuto, porque hoje já há instrumentos para isso.
Acabou o tempo que o convívio do político com
o eleitor era a cada quatro anos. Agora é on-line, é
constante, até porque se nós não atendermos, eles
fazem manifestação a qualquer momento.
Estão me perguntando quando é que os meninos jovens vão sair das ruas, Senadores. Nunca mais!
Porque eles saem do asfalto, mas vão para casa fazer
a manifestação. A rua está na casa; a rua de hoje se
chama Internet. É uma via que leva as ideias para todos os lugares.
Os jovens, os manifestantes, claro que vão se
cansar de estar no asfalto. Eles vão para casa, mas
continuam ligados. E a qualquer instante – qualquer
instante –, qualquer menino deste País pode colocar
duas mil, três mil, cinco mil pessoas na rua, na hora
que eles quiserem, no lugar que eles quiserem. Basta
eles dizerem que “Amanhã, às cinco da tarde, em tal
lugar, vamos nos encontrar com a camisa de tal cor.” E
as pessoas irão. Não vão cem mil, mas vão mil, duas
mil. Para qualquer coisa que eles inventem de protestar,
eles juntam gente! É uma guerrilha cibernética, que a
gente tem de entender e conviver com ela.
Então, a primeira é como eleger; a segunda é
como agirem os políticos; a terceira é como fiscalizar,
e a quarta é como punir.
Aqui, Senador Pedro Simon, a gente resume tudo
que esse povo quer lá fora. E são quatro coisinhas.
Agora, fazer um plebiscito com três ou quatro
coisas de nosso idioma e que são incompreensíveis lá
para fora, porque são até para gente, como se o voto
é distrital ou é proporcional, ou se é por lista. Fazer
perguntas desse tipo não vai resolver a crise. Isso não
vai dizer como eleger, não vai dizer para que eleger,
não vai dizer como funcionar, não vai dizer como punir.
Não é isso. A gente tem é que elaborar uma proposta e
aí submetê-la a um referendo, ao mesmo tempo, sem
abrir mão do poder que nós recebemos.
Mas eu acho que nós, aqui, não temos condições
de fazer uma proposta satisfatória, porque nós temos
um instinto de sobrevivência muito grande em relação
ao processo eleitoral. É impossível querer de um po-
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lítico que abra mão dessa sua necessidade eleitoral
para votar um projeto de reforma que o sacrifique ou
sacrifique o seu partido. Não tem como. A mesma coisa eu falava hoje para uma jornalista: “Seu instinto é
conseguir leitores. O nosso é conseguir eleitores”. Elas
têm um instinto de sobrevivência “leitoral”; nós temos
um instinto de sobrevivência eleitoral.
Por isso, a proposta que eu faço. E depois vou
dar as minhas ideias. São quase cinquenta, que eu
distribuí aqui diversas vezes, e talvez tenha chegado o
momento de algumas delas serem debatidas. As ideias
só prestam quando chegam na hora. Eu elaborei esse
documento e soltei antes da hora. Não era hora. A hora
talvez tenha chegado.
Mas a minha proposta de como fazer, Senador
Jorge – como eu lhe disse no aparte que o senhor me
concedeu –, é que esta Casa diga: “Nós não temos condições, pelos nossos vícios, de elaborar uma proposta
que mude a política no Brasil”. Mas temos a obrigação.
Como é que a gente casa a obrigação com não poder
fazer? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir.
Cada lei nossa aqui não vai para um consultor da
Consultoria do Senado? Vamos pedir isso. Só que, em
vez de pedir aos consultores aqui, consultores anônimos, nós pediríamos a um grupo de 20, 30, 40 pessoas
deste País, da mais alta consideração na sociedade,
respeitadas pela competência e respeitadas pelo espírito público, sintonizadas com a alma do povo e sintonizadas com os textos jurídicos. E pedimos a eles e
elas: façam uma proposta para nós. O Congresso quer
uma proposta para prestar contas ao povo. Digam como
é que vocês veem que deve ser a política decente e
saibam que vocês não vão poder ser candidatos oito
anos depois, para não terem o problema do instinto
de sobrevivência.
Esse documento, que seria entregue ao Congresso, o Congresso cederia para um referendo e o
povo iria dizer “sim” ou “não”. Se o povo disser “sim”,
está feita a reforma. Se o povo disser “não”, a gente
repete o processo. E, durante o processo eleitoral do
referendo, nós vamos ter aqui os Parlamentares defendendo “sim” ou defendendo “não”. Como já fizemos
com o parlamentarismo e o presidencialismo, com a
liberdade de vender armas ou o controle da venda de
armas, nós faríamos com a reforma política.
Mas eu antevejo uma quantidade de mudanças
tão grande de que nós precisamos aqui que não dá
para colocar de antemão num plebiscito, a não ser que
ponhamos pouquíssimas questões ao povo, e aí nós
não vamos atender todas as mudanças.
Senador Jorge, só para citar algumas das que
eu venho defendendo há anos, por exemplo, eu defendo que o voto seja em lista, mas que a ordem dos
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Deputados na lista seja escolhida pelo eleitor. O eleitor vai à urna, aperta o botão do partido que ele quer,
aparece o nome dos candidatos em ordem alfabética
ou por sorteio e aí o eleitor escolhe o nome. Colocar
isso no plebiscito é difícil de a gente fazer. Além disso, você tem que colocar essa e outra coisa; e ele vai
ter de escolher uma ou outra. Ele vai escolher essa
ou vai escolher a lista fechada, em que o partido diz
a ordem, cada um da gente só vota no partido e elege o primeiro da lista escolhido pela direção. É isso
o que a gente quer? Como é que a gente vai colocar
cada um desses?
A redução do custo de campanha para mim é simples. Acaba-se com o programa eleitoral de marketing,
Senador Pedro Simon. O horário eleitoral continua, mas
cada candidato vai lá e diz o que quer. Fala ele;não
fala o marqueteiro. Ele pode até não ir pessoalmente,
pode até não ser ao vivo, mas é gravado por ele, ninguém falando por ele, nem imagens, nem trenzinho
rodando de um lado para o outro, nem essas mentiras
todas que enganam e que custam um dinheirão. E o
TSE, a cada ano, diria quanto pode gastar, no máximo, cada candidato.
Vereador tanto, dependendo da cidade; Deputado
tanto, dependendo da cidade. Deputado Federal, Senador, Governador... Define-se o teto de gasto e define-se
que a campanha será feita ao vivo, com a cara do candidato, sem marketing. Hoje, na democracia brasileira,
só ganham dois tipos de gente: os marqueteiros e os
advogados. Os marqueteiros porque as campanhas
são feitas com base na embalagem do candidato, e
os advogados, porque é tão caótico o processo que
eles terminam ganhando dinheiro.
Nós temos de fazer o financiamento. Temos diversas alternativas. Como colocá-las? Continuar como
está: financiamento livre, cada um põe quanto quer?
Não dá certo. Fazer financiamento só com pessoas
físicas, melhoraria muito.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Fazer com pessoas físicas, limitando-se a quantidade que cada um pode dar, melhora. E por que não a
gente fazer com que...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC. Fora do microfone.) – O candidato não pode gastar o que quer.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O candidato não pode gastar o que quer, mas
são duas coisas diferentes: uma é quanto o candidato
gasta; a outra é de onde ele recebe o dinheiro. São
duas coisas diferentes.
E o Fundo Partidário. Será que não está na hora
de a gente acabar com o Fundo Partidário? Por que
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o partido não é financiado por seus militantes? Seus
militantes que ponham o dinheiro para financiar sua
causa ou (há uma sugestão antiga do Senador Suplicy),
no dia do voto, você colocar o quanto quer dar para o
partido. Mas isso é complicado, isso não tem sentido,
isso mistura o Estado e partido. Cada militante financia o partido no dia a dia e, na campanha, sob regras,
poder-se-ia pegar financiamento, mas limitando-o.
A perda do mandato para aquele que não cumprir
a regra de financiamento tem de ser drástica.
Eu defendo coisas como, por exemplo, o voto
distrital, que o Senador Aloysio é um dos defensores.
Eu defendo que nossa Câmara dos Deputados tenha
três tipos de Deputados eleitos que, quando se sentarem lá, tenham o mesmo poder. Uma parte seria eleita
pelo voto distrital: o Estado é dividido em distrito. Se há
nove candidatos (nove vagas), três vagas serão para
distritais; outras três eleitas pelo voto direto como o é
hoje. Agora, eu defendo que 50 vagas na Câmara dos
Deputados sejam para eleição nacional. O Deputado
chegaria lá sem representar Estado, mas representaria o País inteiro. E ali se sentarão os grandes nomes
da política brasileira, eleitos pelo Brasil inteiro. E não
digo que custa caro, porque, com a TV, eles nem vão
precisar sair de casa para fazer campanha.
Outra coisa, eu defendo, e acho que o Senador
Aloysio também, o voto distrital para todos os Vereadores do Brasil. É uma proposta antiga que eu defendo.
Está impressa nisto aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu defendo a reeleição, por mais de uma vez,
de todos os Parlamentares, de todos os dirigentes de
clube de futebol, de todos os líderes sindicais. Podem
ser reeleitos, sim. Porque um dia desses perguntaram: “Mas você não foi reeleito? Como é que pode ser
contra a reeleição?” Não. Eu sou contra mais de uma
reeleição. Sou sim. Eu sou a favor de dois mandatos.
Dois mandatos a gente pode muito bem ter. E renova.
Aqui está um Senador que teve diversos mandatos, o Senador Pedro Simon. Ele aqui faria uma falta
grande. Mas será que ele não fez falta como Deputado
Federal em um desses mandatos? Ou como Governador, outra vez? E depois voltava para aqui. Para que
a continuidade?
O fim da reeleição para Presidente e Governador,
desde que aumentando o mandato. Se for para cinco,
é o ideal. Mas aí vai haver uma eleição no meio. Se
for para seis, não tem eleição no meio. Ele é candidato uma vez junto com os Deputados e uma vez junto
com os Vereadores. Não haveria uma eleição a mais.
Impedimento de aliança para cargos majoritários. O Senador Jorge Viana falou isso. Senador Jorge
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Viana, estou totalmente de acordo. Tem que obrigar
todo partido a ter candidato a Governador, Prefeito
e Presidente. Os que não tiverem são partidos livres,
mas não são oficiais. Não terão nem mesmo horário
eleitoral, porque é tendo candidato no majoritário que
você impede a coligação. Tem que ter.
Outra coisa: Governador e Prefeito. Tem que
acabar com isso de eles se licenciarem seis meses
antes para serem candidatos. A máquina ainda está
com eles. Governador e Prefeito têm que terminar o
mandato para o qual foram eleitos. Se renunciarem,
não podem ser candidatos. Eles ficam quatro anos
fora e se elegem depois de quatro anos, se quiserem.
Mas já não mais com a máquina que têm na mão até
seis meses antes.
Há muitas medidas aqui, mas são essas que,
a meu ver, dariam um salto, permitiriam que a gente
tivesse cassação pelo eleitor – é claro que tem de haver. Voto sem partido – tinha que permitir o voto sem
partido. Não é a ideia de acabar partido, porque alguns
entenderam que eu defendi isso. Eu defendi, de uma
maneira até forte, abolir os clubes eleitorais que se
chamam partidos.
Partido é um grupo de pessoas com identidade
ética, com identidade programática e isso hoje não
temos muito neste País. Poluímos tudo, tanto ética
quanto programaticamente, porque transformamos
os partidos em clubes eleitorais que nos servem para
apresentar nossa candidatura.
A cassação por omissão é uma quantidade grande, Senador Jorge Viana, que eu não vou ler, porque o
que quero aqui é resumir a ideia central. A ideia central
é que a reforma política tem que ser muito radical, ela
não será possível...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... feita pelos Congressistas candidatos, ela terá
que ser feita por uma entidade separada. Mas, para
não tirar a constitucionalidade do papel do Congresso Nacional, o Congresso convidaria as pessoas. No
voto de todos nós aqui, ninguém poderá dizer que haverá protecionismo, o voto aberto, explícito, das essas
pessoas que vamos escolher. Elas fariam a proposta
e depois submeteríamos a um referendo.
Com isso, creio que estamos nos aproximando
daquilo que o povo quer, não que o povo queira exatamente isso, mas porque os eleitos dessa forma vão
estar sintonizados com o povo, com a opinião pública,
com os meninos da Internet. Até porque, nessa reforma, tem que ter um veículo para que a população fale
com a gente todos os dias.
Um grupo, com 1,4 milhão brasileiros, apresentou aqui uma reclamação por uma decisão do Senado,
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que foi a eleição do nosso Presidente. O que fizemos
com aquilo? Nada.
Tem que ter na reforma política um lugar em que
se diga que não se pode desprezar um milhão e quatrocentas mil assinaturas. Isso tem que ser todos os
dias quase. É quase como tendo 82 Senadores, cada
um daqui, e o povo chegando para nós pela Internet.
Para dar o voto dele igual ao da gente, é muito pouco;
vai dar o voto dele superior ao nosso é demais. Discutamos, descubramos, mas não vamos ser nós que
vamos descobrir isso, Senador Cafeteira, não somos
nós. Nós não temos como. Um grupo à parte, um grupo
de consultoria do Congresso, subordinado à vontade
popular, por meio de um referendo.
O Senador Aloysio tinha pedido um aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Obrigado, Exª. É só para ilustrar quando V. Exª
se referiu à complexidade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ... das questões que seriam submetidas à consulta popular, no caso de um plebiscito. Eu me refiro
a temas já submetidos ao crivo da comissão especial constituída pelo Presidente Sarney, que seriam
submetidos ao crivo dos eleitores. Por exemplo, voto
majoritário uninominal com turno único ou voto majoritário plurinominal? Voto majoritário uninominal com
turno único e sistema proporcional com lista fechada
ou voto majoritário uninominal com turno único e sistema proporcional de lista aberta? Isso é um exemplo
de questão. Nem quem é formado em Direito e com
doutorado em Direito Eleitoral é capaz de entender
um negócio desse. Imagine... Então, é um absurdo a
ideia de fazer um plebiscito sobre temas tão complexos como esse. Um referendo, talvez, para aprovar
uma reforma profunda como essa que propõe V. Exª.
Agora, para discutir esse tipo de questão, me desculpe. Acho que a intenção da Presidente ao propor essa
enormidade é outra. E vou ter oportunidade de ocupar
a tribuna para isso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu vou assistir à sua fala, mas quero dizer que
já estou de acordo. A intenção é outra. A intenção é
fazer o marketing de que está aceitando o que o povo
quer e postergar, indefinidamente, a reforma. É isso. É
uma jogada de marketing. E nós estamos nessa situação, nós estamos nessa crise, nós temos 2 milhões
de pessoas na rua por usarmos marketing demais, por
colocarmos o marqueteiro como sendo o 40º ministro
da Presidenta Dilma. São 39 Executivos e um 40º, que
é o marqueteiro. E tudo sendo à base do marketing.
Esta é uma das causas de o povo ter ido para a rua:
quando cai a ficha de que era mentira o que o marke-
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ting apresentava, quando cai a ficha de que eles constroem o estádio com o dinheiro do povo, e o povo não
tem dinheiro para pagar o ingresso e entrar nele. Cai a
ficha! E a ficha cai porque o marketing mostrava uma
coisa, e a realidade, depois, mostrou outra. Estamos,
outra vez, caindo no vício do marketing.
E aí eu resumo, dizendo: Senador Jorge Viana,
como um dos líderes mesmo do Partido dos Trabalhadores, eu acho que alguém tem que dizer que a maior
adversária da Presidente Dilma, hoje, é a candidata
Dilma. A candidata Dilma é adversária da Presidenta
Dilma, porque é difícil se comportar como Presidenta,
numa crise dessa, se comportando como candidata.
Como candidata, ela tem que usar o marketing para
responder e obter votos imediatos. Como Presidenta,
ela tinha que assumir o papel de estadista e dizer:
“Eu vou fazer o que é preciso independentemente de
ser ou não eleita. Eu vou fazer o que é preciso independentemente de ter partidos comigo. Eu vou fazer
o que é preciso para salvar este País da situação que
está atravessando”.
Muitos dizem que aqui a Dilma tem adversário.
O adversário da Dilma é a Dilma. A candidata Dilma é
adversária da Presidenta Dilma na maneira como ela
tem que se comportar no dia a dia.
O Senador Pedro Simon pediu a palavra.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – A segunda edição é igual à primeira, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Há poucas diferenças, para melhorar apenas,
até porque há poucos meses entre uma e outra.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu dei
nota 10 para a primeira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – A segunda deve estar um pouquinho melhor.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Acho,
com toda sinceridade, que aqui está o modelo a partir do qual podemos sentar para debater, discutir. V.
Exª vem dizendo isso há um bocado de tempo. V. Exª,
inclusive, levantou a ideia de, às segundas-feiras e
às sextas-feiras, ficarmos aqui para debater, discutir,
analisar e, a partir desse debate, dessa análise, chegarmos a uma conclusão. Infelizmente, V. Exª não foi
ouvido. O negócio é radicalizar, radicalizar, radicalizar. E
chegamos a este ponto. Eu não nego: eu contribuí um
pouco para isso, porque há anos venho dizendo que
o povo tem que ir para a rua; há anos eu venho dizendo: “Não esperem nada do Congresso, não esperem
nada do Executivo” – e ultimamente, infelizmente, não
se deve esperar nada do Judiciário. Isso está acontecendo. Isso é um milagre da tecnologia. Derrubaram o
governo no Egito. Isso está sendo debatido no Brasil e
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está mudando o País. O dia de ontem foi um dia inédito, alguém vai ter que se lembrar de escrever sobre
ele: Brasil e Uruguai jogando e nenhum Senador saiu
deste plenário. Estávamos aqui discutindo, debatendo,
e votamos uma matéria da maior importância, por meio
da qual se transformou a corrupção em crime hediondo. V. Exª é um Senador, para mim, emocionante, o
senhor é positivo, o senhor é construtivo, o senhor só
fala no sentido de querer ajudar, de querer que a coisa vá para frente. V. Exª não fala no sentido de criticar,
de combater: “Está errado, está errado!”. Não, V. Exª
fala no sentido de buscar um entendimento. Acho, com
toda sinceridade, que, no meio disso tudo o que está
acontecendo, cada um de nós devia, em primeiro lugar,
botar a mão na consciência e dizer que todo mundo
tem um pouco de culpa. Eu sou culpado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu sou muito.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
não me sinto com autoridade de criticar quem quer
que seja. Estou aqui há 40 anos e não fiz porcaria nenhuma. Eu sou culpado. Mas vamos nos unir. O que
pode acontecer neste momento em que essas coisas
estão ocorrendo é finalmente sentarmos à mesa e
debatermos. Vamos discutir, vamos analisar, vamos
buscar o entendimento. Vejo do lado da Presidenta
algo altamente positivo. Esse estilo dela de ter vindo
da luta armada, de mil dificuldades; ela era meio fechada dentro do PT, meio difícil, e agora está abrindo as
portas, está tentando debater, tentando discutir. Com
toda a sinceridade, acho que se deve discutir e se deve
debater. Em segundo lugar, não importa se é plebiscito, se é referendo, ou qualquer coisa que for. Vamos
analisar. Não vamos nos negar a discutir plebiscito ou
referendo se formos contra um ou outro. Vamos debater. O que acho é que essa crise que estamos vivendo
pode ser um grande momento, pelo menos nas coisas
positivas. O Supremo é outro Supremo. O Presidente
do Supremo teve com a Presidenta da República um
belo entendimento, uma bela conversa. Ele disse o
que tinha de dizer, o que ele pensa, que é a hora de o
povo participar, chega de conchavos, mas disse numa
linguagem... Gosto demais do Presidente do Supremo,
só acho ele um pouco impetuoso. Mas, com a Presidenta da República, ele foi excepcional. Está na hora
de o povo ser ouvido, de o povo participar. Acho que
V. Exª é um grande nome que pode ser o coordenador
dessa situação. Vamos sentar e vamos debater. Se nós
analisarmos, e vou falar com sinceridade, V. Exª disse
uma coisa que resume tudo:
(Soa a campainha.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... é
difícil para nós fazermos essa reforma política eleito-
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reira, porque é difícil votarmos contra nós mesmos.
Então, cada um vai votar de acordo com o que acha
que soma para si. Porque para votar numa coisa que
é ruim para si próprio é preciso muita grandeza. E isso
só se faz num grande debate, não se faz numa posição
isolada. Vamos tentar fazer isso. Se nós analisarmos
esse livro de V. Exª, o qual li e reli, vamos ver que todos
os partidos estão divididos em torno disso aqui. Não
dá para dizer que o PSDB é uma coisa, o PT é outra
e que o PDT é outra. Cada Deputado e cada Senador tem o seu pensamento. Então vamos nos sentar,
discutir e encontrar uma fórmula. Não vamos querer
a perfeição e não vamos querer fazer tudo que está
aqui de uma vez só.
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – … Eu
acho que seria injusto se essa situação não fosse aproveitada … (Fora do microfone.) … a gurizada, passa a
época de ir para a rua, vai para a casa, nós entramos
em recesso e em agosto entramos aqui para começar
tudo de novo. Eu acho que nós devemos aproveitar
agora. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. E
a sua tese de sentar, discutir e debater é fundamental.
E se a Presidenta está vindo e está chamando, vamos
conversar com a Presidenta, porque acho que é importante que todo mundo participe desse diálogo. Que
o PT venha de cabeça um pouco mais baixa, porque,
na verdade, hoje eles estão vendo como a vida muda
da noite para o dia. Se eles achavam, há um mês, que
iam durar mil anos, hoje já estão sentindo que a coisa
é complicada. Vamos nos sentar e debater e verificar
que nós também temos a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Eu acho, com toda sinceridade, que nós
temos condição de fazer isso, e V. Exª, por ser um dos
pregadores que vêm fazendo isso ao longo do tempo,
pode nos comandar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Obrigado, Senador, pela sua generosidade.
Concluo, Senador Aloysio, dizendo que essa ideia
de querer fazer as coisas como algo de marketing nunca dura muito. Há pouco mais de um ano, um ano e
meio, a Presidenta fez um grande marketing em torno
da faxina com a qual se livrava de alguns Ministros que
eram acusados pelos jornais. A Presidenta cresceu
muito com aquela faxina. Mas ela já caiu.
Eu temo que ela esteja inspirada a fazer nova
faxina sobre a forma jurídica, que todas essas propostas dela sejam a ideia de faxina jurídica, que não
durará muito.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Desculpe-me, mas ela caiu porque ela fez a faxina, ficou
naquilo e voltou a ficar na dependência de PT, PMDB
etc. Hoje, a Presidência…
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(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – …
está amarrada na política do “é dando que se recebe”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Exatamente.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E não
houve outro lado que aparecesse, como o povo está
mostrando agora, nas ruas, que não é dando que se
recebe. Eu acho que poderíamos aproveitar esta ocasião para fazer isso. Ela está dando um novo passo. E,
de certa forma, porque não dizer: livrá-la da pressão
de A e B querendo amarrar as mãos da Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Da outra vez, ela fez uma faxina de política; agora, ou
ela faz uma faxina de estadista, ou ela não sobrevive
na história. Pode chegar ao final do seu Governo, pode
até ser reeleita, mas vai ser vista como a Presidenta
do povo na rua, contra ela e contra nós.
Era isto, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
O Senador Valdir Raupp é o próximo orador inscrito; depois, Senador Aloysio.
Eu queria só cumprimentar o Senador Cafeteira,
que estava aqui conosco, aniversariante de hoje. Eu
queria dar os parabéns, que penso que podem ser
dados em nome da Casa, dos funcionários, de todos
os colegas Senadores e Senadoras.
Então, Senador Cafeteira, parabéns! Feliz aniversário e tudo de bom para V. Exª e sua família.
Eu tenho alguns expedientes sobre a mesa, mas,
como já está à tribuna o orador e Presidente do PMDB,
um dos Líderes desta Casa, Senador Valdir Raupp, S.
Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pode ler os
expedientes se quiser, Presidente. Pode ler, se quiser.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª é Líder de direito, mas, de fato, tendo em
vista a atribuição de Vice-Presidente, quem fica trabalhando sempre é V. Exª
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores,
eu também quero, nesta oportunidade, externar nossas
congratulações, dar os parabéns ao Senador Cafeteira,
que faz aniversário hoje, a ele e a toda a sua família.
Que Deus continue iluminando-o sempre.
Sr. Presidente, vários dias se passaram desde
o início das grandes manifestações populares que
ocuparam ruas e praças de todo o País. Não há como
não ouvir o que foi dito, o grito que mudou o Brasil
profundamente.
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Temos acompanhado a expressão da consciência nacional no brado que vem de fora para dentro das
nossas instituições democráticas. As manifestações de
17 de junho, que reuniram aproximadamente 250 mil
pessoas em 12 cidades, disseminaram-se pelo território nacional, mobilizando, na quinta-feira, o já histórico
dia 20 de junho, mais de um milhão de pessoas em
quase uma centena de localidades.
Ao final da semana, protestos foram registrados
em quase 400 cidades brasileiras, mas, graças a Deus,
a nossa democracia é sólida e está resistindo com serenidade e tranquilidade a tudo isso.
Ontem, ocorreram, pelo País afora, inúmeras
manifestações, dando sequência ao movimento de
contestação. O que mais se pergunta hoje é onde esta
onda de protestos, que é inédita no País, vai parar.
Ninguém, por melhor que seja a visão política, pode
prever o que poderá acontecer. Porém, é evidente que
não é difícil decifrar o recado das ruas. Ninguém mais
nega: enfrentamos uma crise política que, na sua escala atual, aproxima-se das grandes manifestações
do período democrático mais recente, como as lutas
pela redemocratização do País, as Diretas Já e outras
manifestações.
O Parlamento brasileiro nunca se omitiu nas crises políticas mais sérias de nossa história. Não vai e
não pode se omitir, portanto, neste grave momento.
Convocadas pela voz das ruas, as duas Casas do
Congresso Nacional mobilizam-se, com a urgência que
a situação pede, para que possamos dar uma resposta à altura do que o povo brasileiro está a demandar.
Ouçamos com muita atenção as sábias palavras
do então ilustre Senador Nabuco de Araújo, registradas nos anais desta Casa. Afirmava ele, parlamentar
calejado pela vivência de sérias crises, que as coisas
políticas têm por principal condição a oportunidade.
Em pronunciamento de 1870, no embate da negociação de leis abolicionistas, destacou:
Senhores, este negócio é muito grave; é a questão mais importante da sociedade brasileira, e
é imprudência abandoná-la ao azar. Quereis
saber as consequências da inação? Hei de
dizer com toda a sinceridade, com toda a força da minha convicção: o pouco serve hoje, o
muito amanhã não basta; as coisas políticas
têm por principal condição a oportunidade; as
reformas, por poucas que sejam, valem muito
na ocasião, ao depois não satisfazem, ainda
que sejam amplas.
Consideremos estes ensinamentos lúcidos para
avaliar, com a gravidade que a situação exige, as pro-
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postas anunciadas, em Plenário, ontem, pelo Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros.
Sensibilizado com a natureza da crise política, o
Presidente do Congresso Nacional apresentou vasta
pauta de projetos legislativos que repercute o que as
multidões têm exigido nos protestos dos últimos dias.
Este profundo trabalho de prospecção da vontade popular considerou proposições legislativas sobre
educação, saúde, segurança e mobilidade urbana
que devem ser submetidas, em razão da gravidade
da crise política, a regime de urgência. Se necessário
for, o Congresso Nacional deverá cancelar o recesso
parlamentar para debruçar exclusivamente na busca
de uma solução consensual para os problemas para
os quais a população está a exigir soluções urgentes.
Vamos atender ao chamado das ruas, Srªs e
Srs. Senadores. São palavras de ordem, mas lançadas a todos nós como demonstração mais que fiel de
um regime democrático, em nome do qual queremos
e devemos lutar. São vozes legítimas que nós, representantes do povo, não podemos deixar de ouvir. De
ouvir e de agir.
É isso, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional está fazendo neste momento, ao derrubar a PEC
37, ao aprovar a distribuição dos royalties do petróleo
destinando 75% para a educação e 25% para a saúde,
ao aprovar, aqui, no Congresso, também o projeto que
transforma em crime hediondo a corrupção e também
os homicídios, ao aprovar a distribuição do Fundo de
Participação dos Estados, e muitos outros projetos,
com certeza, nos próximos dias, será aprovados.
Isso não quer dizer que o Congresso não estava
trabalhando. Estávamos trabalhando, muitas vezes até
tarde da noite, até de madrugada, como na questão
do Código Florestal, que foi aprovado por esta Casa
e pela Câmara dos Deputados.
Hoje mesmo, Sr. Presidente, a Presidente Dilma
nos chamou para uma reunião de três horas, que durou das 11 horas até às 14 horas, e deverá, ainda esta
semana, conversar com os líderes partidários para discutir a reforma eleitoral. Eu ouvi aqui as palavras do
Senador Cristovam Buarque, os apartes do Senador
Pedro Simon e do Senador Aloysio Nunes Ferreira...
Enfim, as ideias são as mais diversas e, assim como
as manifestações, as reivindicações são difusas. As
ideias aqui no Parlamento também têm sido... Nos últimos 19 anos, Senador Aloysio, nos últimos 19 anos,
tenta-se aprovar uma reforma eleitoral, assim como a
reforma tributária, e não acontece. Lamentavelmente,
como aquela metáfora do futebol, time que não faz gol
leva. Ainda bem que o Brasil, ainda bem que a Seleção
Brasileira está fazendo gols e está ganhando todas até
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o momento. Espero que possamos vencer a Espanha
ou a Itália no próximo domingo.
Mas a Presidente está atenta a essas manifestações. Ela deverá dar algumas sugestões ao Congresso Nacional, não impondo uma reforma política ao
Congresso Nacional, mas ajudando na formulação de
propostas para que o Congresso possa, de repente,
convocar um plebiscito nacional.
Vejo, Senador Aloysio, Senador Pedro Simon,
Senador Cristovam Buarque, que o referendo é como
colocar para a população, que está querendo ajudar nas
propostas, nas decisões, um prato feito, de aprovação
ou reprovação, porque o Congresso já teria aprovado.
Com o plebiscito é diferente: o Congresso vai ouvir a
população brasileira, que está se manifestando, que
quer ajudar, quer contribuir. Então, acredito que, neste momento, o plebiscito seja mais simpático, seja o
mais adequado para se ouvir a população. A única
preocupação é com o tempo. Temos até outubro. Se
não mudar a anualidade, de um ano para seis meses,
teremos apenas três, quatro meses para aprovar e encaminhar ao TSE para realizar o plebiscito nacional.
Esta é a única preocupação. Mas, quando o Congresso
se debruça e trabalha diuturnamente – tudo indica que
não vamos ter recesso–, acho que é possível realizar
esse plebiscito até o mês de setembro. Ouvir as vozes
das ruas, para depois, então, o Congresso,...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ...
em cima do que a população vai responder nesse plebiscito, tirar as conclusões e fazer a reforma política
que está a merecer já há algum tempo.
Por outro lado, a Presidente também está sensível às questões de trânsito, de segurança pública, de
mobilidade urbana, de habitação – já está a construir
quase dois milhões de casas populares.
Hoje, temos avançado bastante. O Brasil já avançou muito nos últimos dez anos, mas precisa avançar
mais. É esse o recado que as ruas estão dando. A
população teve ganhos, mas quer, com muita justiça,
um pouco mais.
Era o que eu tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senador Raupp, pelo pronunciamento, pelo informe que dá, também, do encontro
que teve com a Presidenta Dilma.
Leio expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membros titulares, os Deputados Pedro Guerra e Sergio Zveiter, em
substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo
Sciarra e Eleuses Paiva, e, como membros suplentes,
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os Deputados Eliene Lima e Liliam Sá, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Guilherme Campos
e Heuler Cruvinel, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
620, de 2013, conforme Ofício nº 811, 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 811/13/PSD
Brasília, 25 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 proferir parecer à Medida Provisória nº 620, de 2013:
– Deputado Pedro Guerra (PSD – PR) – na
condição de Titular, em substituição do Deputado Eduardo Sciarra (PSD – PR);
– Deputado Sergio Zveiter (PSD – RJ) – na
condição de Titular, em substituição ao Deputado Eleuses Paiva (PSD – SP);
– Deputado Eliene Lima (PSD/MT) – na condição de Suplente, em substituição ao Deputado
Guilherme Campos (PSD – SP);
– Deputada Liliam Sá (PSD/RJ) – na condição
de Suplente, em substituição ao Deputado
Heuler Cruvinel (PSD – GO);
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 (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 234, de
2013, da Comissão Diretora, que estabelece a obrigatoriedade de criação de registro de Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para a gestão de verba
indenizatória destinada ao exercício do mandato parlamentar.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
A matéria será incluída na Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
e Líder do PSDB nesta Casa Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Senadores, creio que nunca nenhuma expressão foi repetida com mais frequência na história
deste País do que “a voz das ruas”, que tenho ouvido
no Senado nos últimos dias.
A qualquer pretexto é a voz das ruas. A voz das
ruas pede isso, a voz das ruas pede aquilo, todos se
abalizam a intérprete da voz das ruas, dotados de visão de psicologia coletiva, psicologia social para tentar
interpretar e dizer, em nome das ruas, aquilo que elas
quereriam dizer. Daí, inclusive, a volúpia legislativa que
parece tomar conta da Câmara e do Senado. Vamos
aprovar, aprovar, aprovar, rapidamente, tudo o que for
possível, porque a voz das ruas reclama.
Sr. Senador Jorge Viana, não quero interpretar a
voz das ruas. Quero apenas constatar aquilo que ouvi
e que vi em manifestações cujo tamanho e volume
realmente, como diz o Senador Raupp, tem apenas
precedente na luta pelas Diretas Já.
Os motivos os mais diversos, inclusive uma motivação, Senador Jorge Viana, que é tão legítima quanto
às outras, que é a motivação de participar da manifestação, o prazer quase que lúdico de sair do seu casulo
e participar de uma atividade coletiva, de uma atividade
voltada para a vida pública.
Os temas, na medida em que há temas identificáveis, são muito claros: é inconformidade com a corrupção, é exigência de transparência, é a indignação com
o desperdício de dinheiro público na Copa do Mundo,
é a precariedade dos serviços públicos, do serviço de
educação, do atendimento à saúde, é a vida infernal
em que se transformou a convivência nas grandes cidades, em razão, entre outras coisas, da insegurança
e da precariedade dos transportes coletivos.
Trata-se de uma reclamação justa para que todos
nós, legisladores e governantes, assumamos a nossa
responsabilidade. A responsabilidade de trazer solução
para esses problemas apontados. E não é preciso fazer
uma pesquisa de opinião pública para saber que são
estes problemas que a população brasileira mais sente: a inflação que volta, os serviços públicos precários,
a corrupção, a falta de transparência, o crescimento
econômico pífio, os empregos de má qualidade. É isso.
Os manifestantes – alguns ordeiros, outros não – pedem exatamente isso.
A Presidência da República parece que ouviu outra linguagem. Ela entendeu que aquilo que os manifestantes pediam era um plebiscito sobre reforma política
e que é disso que a Nação necessita hoje. É claro que
ela entendeu aquilo que era objeto das manifestações,
apenas ela quis, ao lançar o tema do plebiscito, desviar a atenção da opinião pública, do povo, do mundo
político para o fracasso do seu Governo e resolver a
maior parte dessas questões. Apenas isso. Ela reuniu
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governadores e prefeitos de capitais e, ao final dessa reunião, fez uma espécie de homilia em favor de
pactos: Pacto da Mobilidade, Pacto da Transparência,
Pacto da Educação, Pacto da Saúde.
Mas tudo isso era para inglês ver... No fundo, o
que ela queria mesmo era introduzir o tema tão caro
ao petismo da convocação de uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, tema repisado
em sucessivas reuniões e congressos do Partido dos
Trabalhadores. E a Presidente da República foi nessa
direção. Propôs, ainda que numa linguagem arrevesada, exatamente isto: um plebiscito para instaurar um
processo constituinte específico.
Diante da gritaria que isso suscitou, da repulsa que isso suscitou por parte de todos aqueles que
farejaram nessa proposta um cheiro de bolivarismo,
diante da reprovação do seu próprio Vice-Presidente
da República, o constitucionalista Michel Temer – que
viu nessa proposta uma ameaça de ruptura da ordem
constitucional –, a Presidente, em 24 horas, recuou,
não sem antes fazer com o que seu Ministro da Justiça fosse tentar interpretar aquilo que ela havia dito.
Ficou mais complicada ainda a interpretação do que
a fala da Presidente, mas depois sobrenadou a proposta do plebiscito.
Pergunto: se a Presidente da República quer tratar
efetivamente, com seriedade, o tema da reforma política – e pergunto ao Senado, como há pouco perguntei
a V. Exª –, será que ela, que é uma mulher vivida, com
experiência, uma mulher culta, antiga militante política,
até hoje, em dois anos e meio de governo, não teve
sequer uma ideia que pudesse socializar conosco, com
a Nação, a respeito de providências que deveriam ser
tomadas para melhorar o sistema político brasileiro?
Será que ela simplesmente tem um elenco de perguntas, que não tem nenhuma resposta que já tenha formulado em foro íntimo e que deva, pela sua condição
de Líder da Nação, expor à opinião pública? O que a
Senhora Dilma Rousseff prega, apregoa, preconiza,
para melhorar o nosso sistema eleitoral, partidário, de
modo a torná-lo mais representativo, de modo a torná-lo mais propício à governabilidade?
Ela anunciou aqui, quando tomou posse, dois
anos e meio atrás, que um dos propósitos que acalentava e que queria concretizar, durante o seu quadriênio,
seria a reforma política. Todos nós aplaudimos. Só que
ela falou isso e se esqueceu, nunca mais tocou no assunto. Volta a falar em reforma política quando? Acuada por manifestações nas ruas, diante dos problemas
crescentes da economia, de uma economia estagnada,
às voltas com uma inflação que sobe, diante da queda
de popularidade nas pesquisas, diante da insatisfação
generalizada da opinião pública, ela agora descobre
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as virtudes da reforma política. E, em vez de dizer que
reforma propõe, propõe o quê? Um plebiscito.
Esse truque eu já vivi, eu já vi, e quem conhece
a História sabe: a ideia de se fazer um plebiscito como
um reforço de legitimidade de um governante cuja legitimidade está cambaleando.
Não tenho dúvida nenhuma de que, se esse plebiscito for convocado, teremos a presença da Presidente
e do ex-Presidente pregando as virtudes do financiamento público da eleição para acabar com a corrupção,
como se a corrupção resultasse da necessidade de
financiamento público. Político que rouba, que faz negócio com o mandato rouba para pôr dinheiro no bolso!
Não é para financiar campanha. Os senhores acham
que a Rosemary Noronha fazia o que fazia, durante oito
anos como secretária do gabinete da Presidência em
São Paulo, para financiar campanha? E o mensalão?
Foi para financiar campanha? Não. Foi para comprar
mandatos. Para comprar Deputados na Câmara dos
Deputados. Por causa do sistema eleitoral? Não.
O Presidente Lula, e, vez de fazer uma aliança
em boa e devida forma, programática, com o PMDB,
que ombreava com o PT em termos de maioria parlamentar, de número de Deputados; em vez de seguir,
inclusive, a orientação que, naquela época, era preconizada pelo Ministro José Dirceu, resolveu fazer uma
aliança no varejo, comprando Deputados. E o Ministro
Dirceu foi um operador do sistema. Foi por causa do
sistema eleitoral? Não. Foi por causa de uma concepção torta do que seja aliança política.
O sistema político de hoje cria algum tipo de embaraço à Presidente da República para poder implementar as suas propostas, se é que propostas tem?
Nenhum! Ela tem a seu favor 420 Deputados; tem uma
maioria oceânica no Senado; dispõe de medidas provisórias, da faculdade de propor urgência aos projetos
de lei; dispõe do fato de ser Presidente da República e
poder requisitar, como vem fazendo a toda hora, como
requisita, cadeias de rádio e televisão para mobilizar a
opinião pública. De modo que o sistema político atual
não impõe nenhum embaraço à governabilidade. O
que falta a este Governo é projeto, é proposta, e, na
sua falta, saem com essa conversa fiada de plebiscito.
Ora, Srs. Senadores, imaginemos que se faça
um plebiscito para discutir sistema eleitoral. Eu já tive
a oportunidade de dizer agora, num aparte ao Senador Cristovam Buarque: imaginem os senhores como
é que o eleitor iria se pronunciar diante da disjuntiva
voto majoritário uninominal com turno único, ou sistema proporcional de lista aberta? Quem é capaz de
entender uma coisa dessa?
Eu, até hoje, tenho dificuldade em explicar aos
meus eleitores como funciona, no sistema do voto
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proporcional atual, para eleição de Deputados, o mecanismo do coeficiente eleitoral para converter o número de votos recebidos por um partido em número de
cadeiras. Eu diria, Sr. Presidente, que muito deputado,
muito prefeito, muito vereador, muito político calejado
não sabe direito. Explicar o que são as sobras, ainda,
de um sistema de distribuição de cadeiras por esse
método é mais difícil ainda. Como é que nós vamos
submeter questões dessa complexidade a um plebiscito, que comporta “sim” ou “não”?
Seria mais fácil, por exemplo, fazer um plebiscito:
“O senhor concorda ou não com a existência de 39 ministérios no Governo?” “O que é que o senhor prefere:
trem-bala ou transporte de massa para a população
brasileira?” Essa é uma disjuntiva fácil. Agora, discernir
entre as complexidades de uma legislação que, por si
só, é complexa e que deve ser absolutamente concatenada, uma medida com outra, para que dela não surja
um monstrengo, por exemplo, sistema de financiamento público de campanha com sistema proporcional de
lista aberta, que levaria à distribuição de recursos de
dinheiro público de campanha para três, quatro, cinco
mil candidatos para Deputado Federal no Brasil inteiro.
Essas coisas têm que ser compatibilizadas, e
não é possível fazê-lo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... numa consulta plebiscitária, que
comporta apenas “sim” ou “não”.
Mas, no fundo, o que a Presidente quer não é
fazer nenhuma consulta plebiscitária para aperfeiçoar
o processo político; o que ela quer é desviar o foco,
a atenção dos brasileiros dos reais problemas que o
País vive e que o seu Governo fracassou em tentar
resolvê-los. Esse é o grande objetivo.
Reforma política, claro, me dedico a ela há muitos anos, como V. Exª, como Parlamentar, também,
meu caro amigo Senador Jorge Viana. Fui membro de
comissões de reforma política desde o meu primeiro
mandato de Deputado Federal.
Creio que algumas medidas simples poderiam
ser tomadas para aperfeiçoar o nosso sistema político, como, por exemplo, acabar com as coligações e
eleições proporcionais, para evitar exatamente que
a pessoa, em São Paulo, vote no Tiririca, em sinal
de protesto, e acabe elegendo o Genoino, ou, então,
termos um sistema mais rigoroso de aumentarmos
a cláusula de barreira para a existência parlamentar,
como condição de existência parlamentar de partidos.
Essas providências dependem de maioria simples. O
primeiro projeto já foi relatado – ao qual me referi –
pelo Senador Raupp, e o segundo pelo Senador Jarbas
Vasconcelos. Por que não pinçar alguns projetos, como
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esse, simples, cuja aprovação traria enorme desafogo,
enorme aperfeiçoamento para o nosso sistema político? Não, a Presidente não está interessada nisso. Ela
está interessada em fazer campanha eleitoral antecipada, a pretexto de plebiscito sobre reforma política,
e com isso tapar o sol com a peneira, esconder, varrer
para baixo do tapete as mazelas do seu Governo, que
suscitaram, em grande parte, as manifestações que
sacudiram o País.
Portanto, Sr. Presidente, venho à tribuna hoje,
depois de ter assistido ao desencadeamento de uma
operação de guerra no Palácio do Planalto, mobilizando dois Ministros, mobilizando o Vice-Presidente
da República, a Presidente numa atividade frenética,
consultando juízes do Tribunal Superior Eleitoral, numa
atividade que teria mais utilidade para o povo brasileiro
se ela se dedicasse, por exemplo, a resolver problemas
mais banais, como acabar com a burocracia infernal,
que impede o surgimento de empresas, que dificulta
o surgimento de empresas no Brasil. Mas não, numa
atividade frenética para a organização do plebiscito,
esquecendo a Presidente da República que a organização de plebiscito e referendo são competências
do Congresso Nacional, competências exclusivas do
Congresso Nacional. E o que me espanta é que o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara assistam
a essa operação, a essa enorme mobilização. A Presidente, inclusive generosamente, se dispõe a oferecer
a pauta do referendo para o Congresso exercer uma
atividade que é própria dele, Congresso.
Que a Presidente cuidasse melhor dos assuntos
que são próprios da Presidência da República e que
o Congresso encontrasse os caminhos para fazer a
reforma política possível neste momento, que encontrasse maioria suficiente de votos para aprová-la, segundo os critérios da democracia representativa. E, se
porventura, fizéssemos uma reforma de maior monta,
não há dúvida nenhuma, Sr. Presidente, que seria o
caso de promover-se uma consulta popular, mas, aí,
sob a forma de um referendo, que seria o mecanismo
de consulta previsto na Constituição mais adequado
para questões complexas dessa natureza.
O resto é conversa fiada, e, em conversa fiada,
a oposição não vai embarcar.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio, e convido para fazer uso da palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, eu recebi agora um telefonema do Rio de Janeiro, da Graziella Baggio, que é
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a líder dos aposentados e pensionistas do Aerus. Eles
acabam, homens e mulheres de 70 anos, 80 anos, de
ocupar o Instituto Aerus, no Rio de Janeiro, na busca
de um canal de negociação, de entendimento, que
resolva essa questão, que envolve em torno de 10
mil aposentados e 10 mil trabalhadores, que ficaram
também sem salários, a partir do momento em que a
Varig, enfim, acabou decretando falência.
Sabemos que isso é dívida de governos anteriores. A ação está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, com um parecer já favorável aos trabalhadores.
Houve um pedido de vista, por parte do Presidente do
Supremo Tribunal, e os trabalhadores, os dirigentes
que estão lá, no Instituto Aerus, ocupando-o, neste
momento, decidiram que não vão sair daquele espaço
sem que haja uma negociação, quer seja no Supremo,
quer seja no Executivo.
Lamento o fato de esses homens de cabelos
brancos e mulheres do Aerus tomarem essa medida
desesperadora, porque, infelizmente, a partir do momento em que o Presidente do Supremo Tribunal Federal pediu vista do processo, cuja votação já estava
assegurada naquele dia e que resolveria a questão,
entrou-se novamente num impasse.
Então, a posição desses idosos, de desespero, é
abrir um canal de negociação com o Executivo e com
o próprio Judiciário, na busca de solução que permita
a eles receber os seus vencimentos, já que homens e
mulheres que ganhavam em torno de R$8 mil, R$10
mil estão ganhando hoje um salário mínimo, ou até
menos, e, a partir do fim do mês de julho, passarão a
receber zero.
É um gesto desesperado na busca de soluções.
Quero também, Sr. Presidente, deixar registrado
hoje, nos Anais da Casa, a carta que eu recebi dos
ouvidores do Ministério Público aos movimentos que
estão acontecendo no País.
Sr. Presidente, estive reunido com o Presidente
do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, Procurador da Justiça
José Valdo Silva, que estava acompanhado de nove
integrantes da sua diretoria, ouvidores do Ministério
Público do Acre, Distrito Federal, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Roraima e Ceará.
Primeiro, eles agradeceram por eu ter lido aqui,
na tribuna, há mais de um mês, o manifesto do Ministério Público contra a PEC nº 37. Ao mesmo tempo me
entregaram esse outro documento, que eles fizeram
ontem, dirigido à Nação.
O Ministério Público diz que está ao lado do Parlamento na construção de uma agenda positiva para
o País, uma vez que – entendem eles – é de suma

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

importância o fortalecimento da política e da própria
democracia. Agora, precisamos mais do que nunca
fortalecer esse espaço democrático, pois só assim teremos uma democracia forte e pulsante, sem as quais
nossas instituições – e aqui eles dizem – e o Ministério
Público não terão razão de existir, se não estivermos
em plena democracia.
Mas, enfim, vou ler a carta. Eles me entregaram a
carta com o título “A carta dos ouvidores do Ministério
Público aos manifestantes”.
Em nome deles, Sr. Presidente, peço que esta
carta fique nos Anais da Casa e passo a lê-la:
Senhores e senhoras destas pulsantes manifestações que fizeram acordar o gigante popular que há muito estava adormecido, louvamos
esta vivaz demonstração de disposição, de
participação na gestão pública, não apenas no
que permite ao orçamento e à eficiência de sua
utilização, mas, sobretudo, pela disposição de
afirmar que estamos amadurecidos em pautar uma política que seja, antes de tudo, uma
ressonância dos anseios do povo.
Como todos sabem, o Ministério Público é
grande, forte e atuante graças às suas novas
atribuições que lhe foram conferidas pelos
Constituintes de 1988.
Lá, fizeram construir um Ministério Público com
atribuição para a defesa dos Direitos Fundamentais, da legalidade e da democracia, funções que honram a todos nós, razão pela qual
nos empenhamos todos os dias para sermos
dignos da missão que nos foi confiada.
[Dizem eles] Como Ouvidores do Ministério
Público, somos duplamente encarregados de
sermos os defensores dos anseios populares,
pois é através da manifestação de cada cidadão
que fazemos observar a defesa dos Direitos, a
observância da Lei e a punição dos criminosos.
Desta forma, queremos nos solidarizar com
cada manifestante que levantou sua voz para
que ela definitivamente fosse ouvida. No entanto, se nos permitem [dizem aqui os membros do Ministério Público] e como cada um
já concretamente demonstrou, é preciso que
apontemos que os atos de vandalismo não
refletem a legítima participação popular demonstrada em cada manifestação que floresceu em nosso país.
Nós, Ouvidores [públicos], lutamos para que
o Ministério Público não apenas tenha diuturnamente suas portas abertas para o cidadão,
mas nos adiantamos para convidá-lo a entrar
na casa [da cidadania]. Tanto é que estamos
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também em luta para que as Ouvidorias sejam
fortalecidas, razão pela qual agradecemos a
demonstração de apoio para que a participação popular seja uma regra [permanente] em
nosso país.
Temos muita coisa em comum. Nós do Ministério Público também somos apartidários,
mas igualmente não somos contra os partidos.
[Repito o que diz o Ministério Público] Nós do
Ministério Público somos apartidários, mas
igualmente não somos contra os partidos. Afinal, a democracia brasileira é representativa, e
é através dos partidos que construímos nossa
democracia quando elegemos nossos políticos.
Assim, devemos ter o cuidado em não permitir
que a política seja criminalizada, pois sem ela
não haverá Direito, nem democracia, e sem
eles nossas Instituições ruirão. Sem eles nosso
Ministério Público se esvazia.
Portanto, defendamos nossa política, apesar
de sempre lutarmos por sua melhoria. [Esse
é o nosso papel.]
Mas, para tal, imperiosa é nossa luta por participação popular, pois um povo só é soberano
se sua voz for concretamente ouvida e seus
anseios efetivados.
Nossas vozes ecoarão e serão plenamente
ouvidas.
Lembremo-nos de Euclides da Cunha que,
narrando o flagelo da guerra de Canudos, em
Os Sertões, apontou que o nordestino era,
antes de tudo, um forte.
Mas, nessa densa afirmação, ousamos dizer
que ele apontava que sua fortaleza estava
na constante luta por uma vida melhor; que,
mesmo apartado da justiça, redobrava forças
para que ela fosse realizada; que, mesmo sem
a presença do Estado e de suas Instituições,
irresignado, perseverava para construí-los.
Agora, vemos não apenas nordestinos, mas
todos os brasileiros que, como um impávido
colosso, reafirmam que o povo é o soberano
na democracia e deve ser sempre ouvido [fortalecendo o Estado democrático de direito].
Defendamos nossa democracia; fortaleçamos o
Direito na concretização dos direitos humanos
fundamentais; defendamos nossas Instituições
cobrando-lhes a concretização de suas finalidades constitucionais; defendamos nossa política
e continuemos a exigir seu aperfeiçoamento,
pois sem eles nossa vida social se apaga, e
apenas a violência e o medo terão lugar.
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Somos duzentos milhões em ação, pra frente Brasil, louvemos nosso povo! [Louvemos a
democracia.]
Sr. Presidente, essa é a carta dos ouvidores do
Ministério Público aos manifestantes, pedindo respeito
à democracia e não à violência.
Sr. Presidente, quero também fazer um registro
sobre a importância da pauta positiva aqui no Congresso Nacional. Quero dizer que tenho recebido uma
verdadeira avalanche de mensagens via correio eletrônico, Facebook, Twitter, telefone, cartas, para que sejam
incluídos na pauta positiva do Congresso, na agenda
prioritária do Senado e da Câmara, vários projetos
de interesse de milhões de brasileiros que não estão
sendo levados em conta ainda. Mas reconhecem eles
que estamos avançando.
O interessante das mensagens que recebo é que
nenhuma faz crítica ao que foi anunciado aqui no plenário ou pelo Executivo. Pelo contrário, cumprimentam
a atitude. Destacam, por exemplo, o projeto do Senador
Renan Calheiros sobre o passe livre para estudantes.
E aí, Sr. Presidente, faço um aparte ao dizer a V.
Exª que lá no Rio Grande do Sul, o Governador Tarso
Genro, minutos atrás, anunciou que vai garantir o passe livre para todos os estudantes gaúchos, a partir do
mês de agosto. Meus cumprimentos ao Governador
Tarso Genro por essa posição.
Sr. Presidente, a agenda positiva que aqui comento, que o Executivo está fazendo, que o Legislativo está fazendo, tudo dentro do seu limite, numa visão
republicana, entendo que deve avançar. Deve avançar,
por exemplo, com o fim do fator previdenciário, que já
está nas ruas; com um olhar carinhoso para a questão
do Aerus, que aqui eu comentava e que lá em Porto
Alegre estão nas ruas também, exigindo uma solução;
com reajustes reais para aposentados e pensionistas.
Vamos avançar aqui na discussão do Projeto da Desaposentadoria, que já está na última instância do Supremo, reconhecendo isso como direito; vamos avançar
no debate da redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais, sem redução de salário; vamos votar
de forma definitiva o fim do voto secreto no Congresso
Nacional em todas as situações; vamos, por fim, votar
o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, a taxação das grandes fortunas, candidaturas avulsas, como já disse uma vez e apresentei
projeto nesse sentido há mais de 10 anos, o combate
à corrupção – e aí o exemplo foi dado ontem.
Sr. Presidente, dos assuntos que aqui comentei
nenhum é novidade. Já existem inúmeros projetos tramitando aqui na Casa. Portanto, as mensagens que
tenho recebido com temas e sugestões também são
vozes das ruas.
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Por que não aproveitamos este momento democrático, em que o povo está nas ruas, nas praças, e
não colocamos em votação esses projetos?
Que exemplo belíssimo, bonito, positivo foi a Câmara ter derrubado, de forma definitiva, a PEC 37! Que
exemplo positivo foi a Casa aqui ter votado o projeto
do Senador Pedro Taques, de combate à corrupção!
Creio que é possível. Fizemos muito nos últimos
quinze dias, mas com certeza podemos fazer muito
mais.
Sr. Presidente, lembro a todos que, no dia 11 de
julho, as centrais sindicais e os movimentos sociais
farão uma grande mobilização nacional, unitária, cobrando que essa pauta seja implementada.
Sr. Presidente, informo, ainda, que, tanto na Comissão de Direitos Humanos como na Comissão de
Assuntos Sociais, entramos com requerimento com o
objetivo de que lá sejam debatidos os assuntos que
estão na pauta aqui do Congresso, com a participação
dos movimentos sociais.
Quero, ainda, destacar, Sr. Presidente – para
mim é importante que fique nos Anais da Casa –,
que, graças à pressão das ruas, ao clamor popular, o
projeto que define a corrupção como crime hediondo
foi aprovado. Que bom! Ele vem ao encontro da pauta
daqueles que estão, aos milhares, caminhando, hoje
ainda, nas ruas do nosso País. Que bom que esse
projeto vai combater a corrupção!
Desejo lembrar, Sr. Presidente, que, em 2005,
apresentei projeto de combate à corrupção. Vejo-me
contemplado no projeto aprovado hoje. Esse meu projeto está com a relatoria do Senador Pedro Taques.
Portanto, tenho certeza, acredito que estamos caminhando bem. O importante para mim foi o projeto ter
sido aprovado ontem, porque o tema abordado é uma
prioridade, vem das ruas e sempre foi uma preocupação de todos nós, Senador Valdir Raupp, visto que
muito desse projeto está em outros projetos que nós
apresentamos aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quando
digo nós, não sou só eu, mas diversos Senadores e
Deputados. Ele coloca que o crime de corrupção será
atacado diretamente como crime hediondo a partir da
decisão soberana desta Casa.
Deixo aqui, Sr. Presidente, este meu pronunciamento, citando outros projetos. Por exemplo, há mais
dois de minha autoria, em que digo que o crime contra a seguridade social tem que ser considerado crime
hediondo; crime contra a saúde tem que ser considerado crime hediondo; crime contra a roubalheira na
Previdência tem que ser considerado crime hediondo.
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Sr. Presidente, ainda no encerramento da minha
fala, eu quero dizer que teve início, nesta terça-feira,
dia 25, o III Congresso da Nova Central Sindical dos
Trabalhadores, cujo encerramento será nesta sexta-feira, dia 28. O encontro está ocorrendo no Centro de
Treinamento Educacional, da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria, localizado em Luziânia, Goiás. Cerca de 2 mil delegados...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... de
entidades filiadas estão lá presentes. Dentre elas, 5
confederações, 82 federações e aproximadamente
mais de 1.200 sindicatos, representando o universo
de mais de 10 milhões de trabalhadores.
O objetivo é debater as 16 teses que integram
o temário. Grupos de trabalhos vão debater todas as
teses definidas e apresentá-las à sociedade. Após a
deliberação, as propostas serão discutidas na plenária
final e irão para o Plano de Ação da Nova Central para
os próximos quatro anos.
As teses debatidas são: seguridade social, desenvolvimento econômico social com justiça social, meio
ambiente, reforma agrária, terceirização, segurança
pública, a Copa do Mundo e seus impactos na vida
do trabalhador, serviço público, mobilidade urbana,
transporte, educação, saúde e segurança no trabalho,
combate a todo tipo de discriminação, e a luta permanente contra o fator previdenciário, como também, Sr.
Presidente, a luta pelas 40 horas.
V. Exª não estava aqui, Senador Renan Calheiros, mas eu disse que, entre as milhares e milhares de
correspondências que venho recebendo, fala-se principalmente do seu projeto, que garante transporte gratuito para os estudantes do nosso País. O entusiasmo é
tanto – anunciei aqui e repito agora – que o Governador
Tarso Genro anunciou que, a partir de 1º de agosto, no
Rio Grande do Sul, o transporte para estudantes será
gratuito. Exatamente igual ao projeto que V. Exª...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... apresentou, mas aí, claro, é de responsabilidade do governo do
Estado esse espaço gratuito para o nosso estudante.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que hoje estarei no evento da Nova Central, avalizado por V. Exª,
representando o Senado da República. Falarei lá de
tudo aquilo que fizemos nos últimos dias, correspondendo à expectativa das ruas.
Na figura do histórico Presidente da Nova Central
Sindical e da CNTI, José Calixto Ramos, eu aqui cumprimento todos os delegados que estão participando
desse congresso.
Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que é com satisfação que darei posse, hoje à noite, ao Presidente da
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Nova Central, José Calixto Ramos; ao Vice-Presidente
Omar José Gomes, ao Vice-Presidente José Reginaldo
Inácio, ao Vice-Presidente Heiler Alves Rocha, ao Vice-Presidente Francisco Chagas Costa, ao Vice-Presidente Antônio Diogo dos Santos Filho, ao Vice-Presidente:
Norton Ribeiro Hummel, ao Vice-Presidente Paulo Guadalupe de Siqueira, ao Vice-Presidente Eduardo Bueno
de Camargo, ao Vice-Presidente Sérgio Augusto Jury
Arnoud, ao Vice-Presidente Erivan Correa de Oliveira.
Por fim, em nome do...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... Diretor
Secretário-Geral Moacyr Roberto Tesch, cumprimento
todos os que vão assumir e os que estão saindo da
direção da Nova Central Sindical.
Todos os diretores, secretários, suplentes, que
aqui deixo os nomes, Sr. Presidente, para que fique
registrada, nos Anais da Casa, toda a composição da
diretoria da Nova Central Sindical.
Por fim, Sr. Presidente, eu que aguardei até esta
hora a chegada de V. Exª – porque sei que estava em
reunião de Líderes – e fiz questão de ajudar a manter a
sessão viva como está, inúmeros Senadores usaram a
tribuna, se V. Exª permitir, vou ler o meu último registro.
Quero só dizer que recebi convite da Associação
Sol do Sul, da cidade de Paris, França para palestrar,
lá na França, sobre o Estatuto...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Estatuto da Igualdade Racial, que nós aqui aprovamos, o
Estatuto do Idoso, que nós aqui aprovamos, o Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que nós aqui aprovamos,
a nova política de salário mínimo, que nós aqui aprovamos, e também sobre a situação dos idosos na ótica
da Previdência Social.
Infelizmente, por questão de agenda e por compromissos aqui no Brasil, não irei à França. Ficarei aqui
porque entendo que, neste momento, é obrigação de
todos nós acompanharmos o que está acontecendo
nas ruas do nosso País. Mas mandarei um documento
a eles dizendo que todas as políticas públicas, entre
aquelas do Executivo e aquelas por nós todos discutidas, garantem direitos a milhões de brasileiros.
Também direi que queremos avançar mais, claro,
e que as mobilizações são para melhorias na saúde,
na educação, na segurança, no transporte, na previdência e em outras áreas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Enfim, Sr.
Presidente, termino dizendo que a Associação Sol do
Sul solicitou que o filme Raça, que conta a história da
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aprovação do Estatuto da Igualdade Racial aqui no Congresso, seja transmitido em Paris. Assim acontecerá.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já há
uma equipe que exibirá o filme, que é uma produção
de Joel Zito, naquele evento, em Paris.
Sr. Presidente, terminei. Enfim, terminei. Só peço
a V. Exª que considere na íntegra. Sei que V. Exª recebeu hoje a UNE, e um dos apelos é o Estatuto da Juventude. Sei que V. Exª está com esse compromisso...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, mais uma vez, agradecer
ao reiterado apoio que V. Exª tem dado ao projeto do
passe livre para estudante regularmente matriculado
e com frequência comprovada.
Quero, com muita satisfação, agradecer a iniciativa
do Governador Tarso Genro, que V. Exª reproduz agora
na tribuna. Quero, com muita satisfação, comunicar à
Casa que hoje recebemos um telefonema do Governador
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E o Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, já aprovou
a implantação do passe livre em 20 cidades. De modo
que, sem dúvida alguma, essa questão vai evoluir. Há
uma definição prévia da receita, da sustentação financeira do passe livre. E é muito importante que o Senado Federal, que o Congresso Nacional como um todo,
possa contribuir com a solução desse problema que
tem mobilizado grande parte da população brasileira.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
E a boa notícia: nós estamos mandando, hoje
mesmo, o Estatuto da Juventude para a Câmara dos
Deputados. Porque foi retirado o recurso e, a partir da
retirada do recurso, nós estamos mandando o Estatuto
para a Câmara dos Deputados. Nós, ontem, tivemos
um encontro com uma representação de jovens, com
o Senador Walter, com vários Senadores, inclusive
com V. Exª, e essa é uma boa notícia que quero dar à
juventude brasileira e ao povo brasileiro como um todo.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, me permita… Me permita,
Sr. Presidente, V. Exª me deu mais um minuto pelo que
eu percebi lá. Essa é uma forma de pedir um minuto.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu acho
que é a melhor notícia do dia de hoje, além de que a CCJ
aprovou também a PEC de combate ao trabalho escravo, que está sendo remetida agora para este plenário.
Eu queria, Senador Renan Calheiros, se V. Exª
me permitir, dizer que essa é a melhor notícia; e a outra
notícia, estou reafirmando, é a CCJ ter aprovado também a PEC do trabalho escravo, que agora vem para
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o plenário. E vamos votar rapidamente porque há um
amplo acordo sobre o tema. E vamos ter aí uma comissão que vai regulamentar algumas preocupações sobre
o que é o trabalho escravo. São duas belas notícias.
Mas em relação à questão da juventude, em que
tenho insistido tanto com V. Exª, permita-me terminar
o meu pronunciamento dando uma salva de palmas
ao Senado da República. Nem que eu bata sozinho,
eu vou bater as palmas. (Palmas.)
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, estive reunido com o presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos
Estados e da União (CNOMP), Procurador de Justiça
José Valdo Silva, que estava acompanhado de nove
integrantes da diretoria:
Ouvidores do Ministério Público do Acre, Distrito
Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Roraima e Ceará.
Eles agradeceram a leitura que fiz aqui na Tribuna do
manifesto contra a PEC 37.
Conforme os Ouvidores, “O Ministério Público está
ao lado do Parlamento na construção de uma agenda
positiva para o Brasil, uma vez que entendemos de suma
importância que nossa política, agora, precisa ser fortalecida mais do que nunca, pois só assim teremos uma
democracia forte e pulsante, sem os quais nossas Instituições, e aqui incluo o Ministério Público, soçobrarão.
Sr. Presidente, eles me entregaram a “Carta dos
Ouvidores do Ministério Público aos Manifestantes”. Em
nome deles, senhor Presidente, peço que esse texto
seja registrado nos anais desta Casa.
CARTA DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO AOS MANIFESTANTES
“Senhores e Senhoras destas pulsantes manifestações que fizeram acordar o gigante popular que há muito estava adormecido.
Louvamos esta vivaz demonstração de disposição de participação na gestão pública, não
apenas no que pertine ao orçamento e à eficiência de sua utilização, mas, sobretudo, pela
disposição de afirmar que estamos amadurecidos em pautar uma política que seja, antes
de tudo, uma ressonância dos anseios do povo.
Como todos sabem, o Ministério Público é grande,
forte e atuante graças às suas novas atribuições
que lhe foram conferidas pelos constituintes ao
darem vida à nossa Constituição Cidadã de 1988.
Lá, fizeram construir um Ministério Público com
atribuição para a defesa dos Direitos Funda-
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mentais, da legalidade e da democracia, funções que honram a todos nós, razão pela qual
nos empenhamos todos os dias para sermos
dignos da missão que nos foi confiada.
Como Ouvidores do Ministério Público, somos
duplamente encarregados de sermos os defensores dos anseios populares, pois é através
da manifestação de cada cidadão que fazemos
observar a defesa dos Direitos, a observância
da Lei e a punição dos criminosos.
Desta forma, queremos nos solidarizar com
cada manifestante que levantou sua voz para
que ela definitivamente fosse ouvida. No entanto,
se nos permitem e como cada um já concretamente demonstrou, é preciso que apontemos
que os atos de vandalismo não refletem a legítima participação popular demonstrada em
cada manifestação que floresceu em nosso país.
Nós, Ouvidores, lutamos para que o Ministério
Público não apenas tenha diuturnamente suas
portas abertas para o cidadão, mas nos adiantamos para convidá-lo a entrar na casa do cidadão.
Tanto é que estamos também em luta para que
as Ouvidorias sejam fortalecidas, razão pela
qual agradecemos a demonstração de apoio
para que a participação popular seja uma regra em nosso país.
Temos muita coisa em comum. Nós do Ministério Público também somos apartidários, mas
igualmente não somos contra os partidos. Afinal, a democracia brasileira é representativa, e
é através dos partidos que construímos nossa
democracia quando elegemos nossos políticos.
Assim, devemos ter o cuidado em não permitir
que a política seja criminalizada, pois sem ela
não haverá Direito, nem democracia, e sem
eles nossas Instituições ruirão. Sem eles nosso
Ministério Público se esvazia.
Portanto, defendamos nossa política, apesar
de sempre lutarmos por sua melhoria.
Mas, para tal, imperiosa é nossa luta por participação popular, pois um povo só é soberano
se sua voz for concretamente ouvida e seus
anseios efetivados.
Nossas vozes ecoarão e serão plenamente
ouvidas.
Lembremo-nos de Euclides da Cunha que,
narrando o flagelo da guerra de Canudos, em
Os Sertões, apontou que o nordestino era,
antes de tudo, um forte.
Mas, nessa densa afirmação, ousamos dizer
que ele apontava que sua fortaleza estava
na constante luta por uma vida melhor; que,
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mesmo apartado da justiça, redobrava forças
para que ela fosse realizada; que, mesmo sem
a presença do Estado e de suas Instituições,
irresignado, perseverava para construí-los.
Agora, vemos não apenas nordestinos, mas
todos os brasileiros que, como um impávido
colosso, reafirmam que o povo é o soberano
na democracia e deve ser sempre ouvido.
Defendamos nossa democracia;
fortaleçamos o Direito na concretização dos direitos humanos fundamentais; defendamos nossas Instituições cobrando-lhes a concretização
de suas finalidades constitucionais; defendamos
nossa política e continuemos a exigir seu aperfeiçoamento, pois sem eles nossa vida social se
apaga, e apenas a violência e o medo terão lugar.
Somos duzentos milhos em ação, pra frente
Brasil, louvemos nosso povo!”
Essa foi senhor Presidente, a “Carta dos Ouvidores do Ministério Público aos Manifestantes”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu tenho recebido uma verdadeira avalanche de
mensagens via correio eletrônico, facebook, twitter e telefone pedindo para que sejam incluídos na pauta positiva
do Congresso Nacional, na agenda prioritária do Senado
e da Câmara, vários projetos de interesse de milhões de
brasileiros que não estão sendo levados em conta.
O interessante dessas mensagens é que nenhuma
faz crítica ao que foi anunciado, aqui mesmo no plenário, pelo contrário, parabenizam a atitude, destacam o
projeto do senador Renan Calheiros sobre o passe livre
para estudantes e pedem a ampliação dessa agenda
positiva, que ela tenha mais alcance, com mais olhar
cidadão, que aumente o enfoque republicano, como, por
exemplo: o fim do fator previdenciário, reajustes reais
para aposentados e pensionistas, desaposentadoria, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais,
sem redução salarial, fim do voto secreto no Congresso
Nacional em todas as situações Estatuto da Juventude, Estatuto da Pessoa com Deficiência, taxação das
grandes fortunas, candidatura avulsa como já existe em
muitos países, combate ao colarinho branco.
Senhor Presidente, esses assuntos que eu citei,
não são novidades, já existem projetos tramitando há
muitos anos. Portanto, essas mensagens que tenho
recebido com esses temas, com essas sugestões,
também são vozes das ruas.
Porque não aproveitamos esse momento democrático, que o povo voltou às ruas, às praças, e não
colocamos em votação esses projetos. Temos o exemplo da PEC 37 que foi derrubada...
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Creio que é possível. Nós podemos fazer um esforço nesse sentido.
Senhoras e senhores. Lembro que dia 11 de julho as centrais sindicais e os movimentos sociais farão
atos nacionais unitários cobrando o Congresso Nacional sobre esses temas.
Senhor Presidente, para finalizar informo que realizar audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) para analisar as manifestações que estão ocorrendo em todo o país, na ótica dos movimentos sociais.
Da mesma forma vamos realizar na Comissão
de Direitos Humanos outra audiência para analisar as
manifestações na ótica da juventude brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero hoje destacar que graças a pressão
das ruas, ao clamor popular, o projeto que define a corrupção como crime hediondo foi aprovado no Senado.
Vem ao encontro da pauta de reivindicações das
manifestações que vem ocorrendo nesses últimos dias:
o combate à corrupção!
Desejo lembrar que, em 2005 apresentei projeto
de combate à corrupção, Até hoje ele não foi votado.
O Projeto de Lei do Senado n° 209 de 2005, torna insuscetíveis de fiança e de liberdade provisória os
crimes de corrupção ativa e passiva, e cuja Relatoria
está com o Senador Pedro Taques.
Portanto, tenho certeza, acredito, que agora vai,
o projeto andará mais rápido!
No projeto aprovado ontem, o importante para mim
é o tema abordado, que é uma prioridade que “vem das
ruas” e sempre foi uma preocupação de meu mandato,
visto que tem muitas coincidências e semelhanças com
meu texto de 2005, onde coloco que o crime de corrupção
é tal que retira de milhões de brasileiros a satisfação de
necessidades vitais básicas, a materialização de direitos
de seguridade social, de ensino fundamental, de saúde
pública, entre tantas outras coisas que ficam prejudicadas
com esse tipo de prática obscura e desprezível, então,
sinto-me contemplado com a aprovação do Projeto do
Senador Pedro Taques que também prevê a corrupção
ativa e passiva como crime hediondo.
Agora, com a aprovação dos meus projetos, como
o PLS 20.9 de 2005 e os outros dois mais recentemente
apresentados, o PLS 363/2012 e o PLS 372/2012, ambos
com a Relatoria do Senador Pedro Taques, que tratam de
incluir no rol dos crimes hediondos os crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculato, e
os crimes contra licitações, quando a prática estiver relacionada com contratos, programas e ações, nas áreas
da Previdência Social e referentes à Seguridade Social;
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... garantirão mais recursos para a saúde, assistência social e Previdência Social.
Por fim, estes projetos de lei vem para tornar mais
rígida a punição desses agentes públicos que traem
a nação brasileira, mostram desprezo pelo cidadão
comum e depois se escondem.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
As recentes manifestações mostraram que a democracia brasileira está amadurecendo. O povo foi às
ruas e mostrou toda a sua indignação: cantou, gritou e
exigiu melhorias no transporte, na saúde, na educação,
na segurança, contra a corrupção. A nossa juventude
escolheu as cores da nova aquarela brasileira. Já os
atos de vandalismo foram realizados por gente infiltrada para desmoralizar o movimento.
No inicio dos anos 80 nós saímos de Canoas, do
Sindicato dos Metalúrgicos, em uma marcha até o Palácio Piratini, em Porto Alegre. Um percurso de 20 quilômetros. Éramos dois mil “indignados” e chegamos lá
com mais de 20 mil pessoas, entoando o hino nacional.
Pedíamos o fim da ditadura, mais empregos, aumentos
salariais, melhores condições de vida para a nossa gente.
É bom ver que as nossas bandeiras históricas estão indo para a pauta: fim do voto secreto no Congresso
Nacional, combate ao colarinho branco e a corrupção,
taxação das grandes fortunas, candidaturas avulsas,
transporte público de qualidade e gratuito, fim do fator previdenciário e reajustes dos aposentados, Apresentamos
todos esses projetos durante as duas últimas décadas.
Agora temos que avançar mais. Queremos a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, a
aprovação dos estatutos da Pessoa com Deficiência e
da Juventude. Queremos 75% dos royalties do petróleo
para educação e 25% para a saúde. Queremos 10%
do PIB para a educação. Lutamos para que 10% das
receitas da União sejam investidos na saúde, conforme defendemos na regulamentação da Emenda 29.
Meus amigos e minhas amigas, Nós sempre defendemos que “A praça é do povo, como o céu é do
condor”, palavras do poeta Castro Alves. Já alcançamos muitas vitórias sociais, e tudo com muita pressão,
com a nossa gente rufando seus tambores e exigindo
o cumprimento da Constituição Cidadã de 1988. Direitos só são alcançados com muito luta, suor e lágrimas.
Um grande abraço, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, teve início na terça-feira, dia 25, o 3o Congresso da Nova Central Sindical dos Trabalhadores
(NCST). O encerramento é amanhã, sexta-feira (28).
O encontro está ocorrendo no Centro de Treinamento Educacional (CTE), da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), localizado na
cidade de Luziânia, Goiás.
Mais de 1.500 delegados de entidades filiadas estão presentes. Dentre elas: 5 confederações, 82 federações e aproximadamente 1100 sindicatos representando
um universo de mais de 10 milhões de trabalhadores,
O objetivo é debater as dezesseis teses que integram o temário. Grupos de trabalhos debaterão todas
as teses definidas e as propostas de cada tema ou subtemas serão debatidas e deliberadas nesses grupos.
Após a deliberação, as propostas serão encaminhadas à plenária final e irão constituir o novo plano
de ação da Nova Central para os próximos 4 anos.
As teses debatias são as seguintes: seguridade
social, desenvolvimento econômico com justiça social,
meio ambiente, reforma agrária, terceirização, segurança pública, copa do mundo e seus impactos na vida
dos trabalhadores, serviço público, mobilidade urbana
e transporte, educação, saúde e segurança no trabalho, combate ao racismo e discriminação, entre outros.
Sr. Presidente, eu estarei presente no evento hoje
à noite, quando tomará posse a nova diretoria da NCST.
Na figura histórica do meu amigo e presidente
José Calixto Ramos eu quero desejar vida longa a todos
os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo.
Para finalizar, senhor Presidente, deixo registrado
aqui para os anais do Senado, o nome de todos que
compõem a nova direção da NCST.
Diretoria Executiva Efetiva:
Presidente José Calixto Ramos;
1º Vice-Presidente – Ornar José Gomes;
Vice-Presidente – José Reginaldo Inácio;
Vice-Presidente – Heiler Alves Rocha;
Vice-Presidente – Francisco Chagas Costa;
Vice-Presidente – Antônio Diogo dos Santos Filho;
Vice-Presidente – Norton Ribeiro Hummel;
Vice-Presidente – Paulo Guadalupe de Siqueira;
Vice-Presidente – Arthur Bueno de Camargo;
Vice-Presidente – Sérgio Augusto Jury Arnoud;
Vice-Presidente – Erivan Corrêa de Oliveira;
Diretor Secretário Geral – Moacyr Roberto Tesch Auersvald
Diretor Secretário Adjunto – Wilson Pereira;
Diretor de Finanças – João Domingos Gomes
dos Santos;
Diretor de Finanças Adjunto – Fernando Antônio
Borges de Souza;
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Diretor de Organização Sindical – Geraldo Ranthum;
Diretor de Relações Institucionais – José Alves
do Couto Filho;
Diretor de Relações Internacionais – Mauro Zica
Júnior;
Diretor de Comunicação Social – Hely Aires da
Silva;
Diretor de Assuntos Jurídicos – Francisco Calasans Lacerda;
Diretor de Assuntos Parlamentares – Luiz Gonzaga de Negreiros;
Diretor de Organização Política – Fernando Antônio Bandeira;
Diretor de Assuntos Trabalhista – Luís Antônio
Festino;
Diretor de Segurança e Saúde no Trabalho – Jairo José da Silva;
Diretor de Assuntos Econômicos – Marcelino
Antônio Alexandre;
Diretor de Seguridade Social, Aposentados e Pensionistas e Idosos – Celso Amaral de Miranda Pimenta;
Diretor de Assuntos da Mulher – Sônia Maria
Zerino Silva;
Diretoria da Infância, Adolescência e Juventude
– Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho;
Diretor de Educação e Cultura – Oswaldo Augusto de Barros;
Diretor de Formação Sindical e Qualificação Profissional – Sebastião Soares da Silva;
Diretor de Assuntos de Cooperativismo e Economia Solidária – Ledja Austrilino Silva;
Diretor de Assuntos de Turismo, Desportos e Lazer – Jachson Sena Marques.
Membros Titulares Do Conselho Fiscal:
Braulino Sena Leite;
Damázio Morais de Sena; e
Vera Leda Ferreira de Morais.
Secretários nacionais titulares:
Secretário Nacional do Plano dos Trabalhadores
Na Indústria: Jorge Mário de Souza;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
em transportes: Jaime Bueno Aguiar;
Secretário Nacional do Plano dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Educação e Cultura: Joaquim
Domingos Carneiro Neto;
Secretário Nacional do Plano dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade: Luiz Onofre Chaves
de Brito;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
nas indústrias da alimentação e afins: Arthur Bueno
de Camargo Júnior;
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Secretário nacional do plano dos trabalhadores
na saúde: Paulo Pimentel;
Secretário nacional do plano dos servidores públicos: Ibrahim Yusef Mahmud Ali;
Secretária nacional de segurança do trabalho e
saúde ocupacional no serviço público: Cintia Rangel
Assumpcão;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
no comércio: Silas Batista da Silva;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
em empresas de crédito: Crispim Batista Filho;
Secretário nacional do meio ambiente: Jorge
Daniel dos Santos;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
em vigilância: Sérgio Luiz da Silva;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
em segurança pública: Ernani Batista de Lucena;
Secretário nacional da promoção da igualdade
racial e étnica: Emílio Alves Ferreira Júnior;
Secretário nacional das categorias diferenciadas:
Wladimir Penha Pereira;
Secretário nacional de direitos humanos: Carlos
Antônio Ramos Alencar;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
metalúrgicos: José Adriano Jansen;
Secretário nacional de políticas públicas: Rudney
Vera de Carvalho;
Secretário nacional de segurança e saúde no
trabalho: Edson Lima de Menezes;
Secretária nacional do plano de direitos sociais:
Silmonica Rodrigues da Silva,
Secretário nacional de trabalhadores em transportes aquaviários, aéreos e nos portos: Sebastião
José da Silva;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
das profissões liberais: Eugênio Pacelle Dias Simões
Filho;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
em empresas de comunicação e publicidade: Renato
Lúcio Oliveira Lemos;
Secretário nacional dos urbanitários: Gerti José
Nunes;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores
na agricultura: José Arimateia de Sousa Ancelmo;
Secretário nacional do plano de trabalhadores na
indústria da pesca: Lindeberg Gomes de Lima;
Secretário nacional dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário: Gilberto Batista.
Suplentes da diretoria executiva:
Suplente da Diretoria de Organização Sindical –
Altamiro Per dona;
Suplente da Diretoria de Relações Institucionais
– Luís Alberto dos Santos;
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Suplente da Diretoria de Relações Internacionais
– João Nadir Pires;
Suplente da Diretoria de Comunicação Social –
Nailton Francisco de Souza;
Suplente da Diretoria de Assuntos Jurídicos –
José Osmir Bertazoni;
Suplente da Diretoria de Assuntos Parlamentares – Jadir Rafael da Silva;
Suplente da Diretoria de Organização Política –
Maria Helena Santos de Oliveira;
Suplente da Diretoria de Assuntos Trabalhista –
Antônio Pereira de Amorim;
Suplente da Diretoria de Segurança e Saúde no
Trabalho – Denilson Pestana da Costa;
Suplente da Diretoria de Assuntos Econômicos
– Matusalem de Lima;
Suplente da Diretoria de Seguridade Social, Aposentados e Pensionistas e Idosos – Edivaldo Dias
Cunha;
Suplente da Diretoria de Assuntos da Mulher –
Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister;
Suplente da Diretoria da Infância, Adolescência
e Juventude -Francisco Rodrigues Corrêa;
Suplente da Diretoria de Educação e Cultura –
Gleidys Fontenele Castro;
Suplente da Diretoria de Formação Sindical e
Qualificação Profissional – Amauri Martins de Oliveira;
Suplente da Diretoria de Assuntos de Cooperativismo e Economia Solidária – Carlos Alberto Lovato;
Suplente da Diretoria de Assuntos de Turismo,
Desportos e Lazer – Roosvelt Dagoberto da Silva.
Membros Suplentes Do Conselho Fiscal:
Antônio de Freitas Tristão;
Fernando Ferreira de Anunciação; e
José Célio de Alvarenga.
Suplentes da secretarias nacionais:
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores na indústria: Luiz Lopes de Lima;
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores em transportes: – Cátia Aparecida Laurindo;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores em estabelecimentos de educação e
cultura: – Nelson Calegari;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores em turismo e hospitalidade: – José Ramos Félix da Silva;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores nas indústrias da alimentação e afins:
Lindomar Francisca Pereira;
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores na saúde: Dejamir Souza Soares;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
servidores públicos: Antônio Fernando David Reginato
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Suplente da secretaria nacional de segurança
do trabalho e saúde ocupacional no serviço público:
David Vinci;
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores no comércio: José Carlos Santana;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadroes em empresas de crédito: Alvimar Silveira de Paiva;
Suplente da secretaria nacional do meio ambiente: Manuel Januário Filho;
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores em vigilância: Maria Goretti Lima Rodrigues;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores em segurança pública: Valério Schettino Valente;
Suplente da secretaria nacional da promoção
da igualdade racial e étnica: Leilson Gomes Rangel;
Suplente da secretaria nacional das categorias
diferenciadas: João Batista da Silva;
Suplente da secretaria nacional de direitos humanos: Ana Mendonça Silva;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores metalúrgicos: Ênio Klein;
Suplente da secretaria nacional de políticas públicas: Aníbal da Silva Lins;
Suplente da secretaria nacional de segurança e
saúde no trabalho: Neide Aparecida Tameirão Coset;
Suplente da secretaria nacional do plano de direitos sociais: Diones Josefina Sangalli;
Suplente da secretaria nacional de trabalhadores em transportes aquaviários, aéreos e nos portos:
Edivan Mariano da Cruz;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores das profissões liberais: Cláudia Simões
Rocha Araújo;
Suplente da secretaria nacional do plano dos
trabalhadores em empresas de comunicação e publicidade: Tamaguara Santos Ferreira;
Suplente da secretaria nacional dos urbanitários:
Carlos Alberto do Nascimento;
Suplente da secretaria nacional do plano dos trabalhadores na agricultura: Francisco Arly Cordeiro Lima;
Suplente da secretaria nacional do plano de trabalhadores na indústria da pesca: Divino Marques Braga;
Suplente da secretaria nacional dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário:
Aparecido Luiz
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi convite da Associação Sol do Sul, da
cidade de Paris, França, para palestrar sobre o Estatuto
da Igualdade Racial e Social (Lei Federal 12.288/2010),
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o Estatuto do Idoso (lei Federal 10.741/2003) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está pronto para
ser votado na Câmara dos Deputados, bem como política do salário mínimo e Previdência Social.
Infelizmente, por questões de agenda, não poderei comparecer à capital francesa. Desde já agradeço
o convite e lembro que os três estatutos aqui citados
são originários de projetos de nossa autoria.
Sr. Presidente, os estatutos do Idoso, da Igualdade Racial e Social e o da Pessoa com Deficiência
são instrumentos de cidadania.
Eles garantem direitos a milhões de brasileiros:
acesso à saúde, à educação, à segurança, à habitação,
ao transporte, aos benefícios da Previdência Social,
acesso à justiça, aos meios de comunicação, à cultura,
ao lazer, entre outros.
O que está faltando, no meu entendimento, é o
povo brasileiro se apropriar desses instrumentos de
cidadania e exigir o cumprimento dos mesmos por
parte do governo. Lei é para ser cumprida.
Para finalizar, Srªs e Srs., a Associação Sol do
Sul, solicita que o filme “Raça” seja exibido em Paris,
Já encaminhamos essa demanda ao diretor Joel Zito.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra ao
Senador José Pimentel e ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
Ordem do Dia de hoje, eu proporia a V. Exª que, do
Item 11 ao Item 19, nós pudéssemos votar. Já conversamos com os Líderes presentes.
O Item 11 trata de um projeto de decreto legislativo, acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina.
Portanto, é um tema já aprovado na CRE, na Comissão de Relações Exteriores, e tem condições de ser
votado. E os demais são requerimentos de apensamento de projetos ou de tramitação em outras comissões.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que nós todos temos vontade aqui, mas eu queria pedir a V. Exª
– porque nós assumimos um compromisso ontem e
adiamos para hoje em virtude, inclusive, até, de se estender, do ponto de vista do tempo, na apreciação das
duas matérias no dia de ontem – que nós iniciássemos
imediatamente a Ordem do Dia pelo projeto de ficha
limpa, uma vez que em relação à proposta de tarifa
zero para estudantes, ou seja, o passe livre, nós vamos
votar só a urgência, que é depois da Ordem do Dia.
Então, consequentemente – creio que com a
concordância efetiva do Plenário –, nós poderíamos
passar imediatamente a palavra ao relator, para ele
apresentar o relatório em relação a esse projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, nós
vamos seguir esse roteiro recomendado.
Ordem do Dia...
Antes de começarmos a Ordem do Dia, nós vamos ler o requerimento de urgência que foi solicitado
pelo Senador José Pimentel e pelo Senador Walter
Pinheiro. (Pausa.)
Nós vamos submeter os requerimentos que estavam na Ordem do Dia para serem preliminarmente
apreciados.
Em primeiro lugar, nós vamos submeter à Casa
a urgência do Projeto de Lei nº 248, que institui o Programa Passe Livre Estudantil de âmbito nacional.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento...
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de propor a V. Exª e ao Plenário que
esse projeto fosse submetido ao crivo da Comissão
de Assuntos Econômicos, porque eu entendo que ele
envolve um volume enorme de recursos e nós não
temos ainda uma estimativa, pelo menos estimativa –
quando eu digo “nós” aqui, refiro-me ao Plenário; V. Exª
seguramente terá. Mas nós não temos uma estimativa
de quantos estudantes serão beneficiados com isso.
Portanto, quantos bilhões de reais serão necessários
para financiar esse passe livre.
Quando é que começarão a fluir esses recursos,
a partir da exploração do Pré-Sal? Como compatibilizar
isso com a execução do programa? Tudo isso, Sr. Presidente, são questões que, no meu entender, devem
ser submetidas à Comissão de Assuntos Econômicos,
com a brevidade que o assunto requer.
Eu votaria a urgência, depois de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só propor um encaminhamento à Casa. É evidente que essa matéria, para ser
aprovada, precisará – o Senador Aloysio Nunes Ferreira tem absoluta razão – ser mais bem instruída, e
esse debate terá que se fazer a partir desses números,
dessas projeções, desses levantamentos todos. E as
comissões terão que dar parecer e fazer o debate em
plenário em substituição.
Eu queria apenas que nós priorizássemos, aprovássemos a urgência. Esse é um projeto que já foi assinado por 90% dos Senadores como coautores e nós
não o colocaríamos em votação senão quando fizéssemos esse debate a partir das informações levantadas.
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Essa é a ponderação que eu gostaria de fazer ao
Senador Aloysio. Como nós ontem ficamos de apreciar
a urgência, talvez fosse o caso de nós a apreciarmos
e conversarmos antes, para podermos colocar na Ordem do Dia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu não quero debater
com V. Exª. Não é o caso. Apenas quero dizer, com
toda lealdade a V. Exª, que eu não estou de acordo.
Esses pareceres proferidos em plenário, nós sabemos como são.
Ontem inclusive, nós vivemos essa experiência
de um parecer oferecido em plenário, por um dos Senadores mais competentes, mais meticulosos desta
Casa, que é o Senador Alvaro Dias, que se viu a braços com um conjunto enorme de processos, sem ter
tido tempo suficiente para analisá-los em profundidade.
Então, eu penso que seria de todo conveniente,
no sentido de termos uma boa lei, que a Comissão de
Assuntos Econômicos tivesse tempo para examinar
essa matéria, pela importância que ela tem, por ser
uma forma, inclusive, de prestigiar a iniciativa de V. Exª.
Se V. Exª quiser submeter ao Plenário o requerimento de urgência, ainda assim, eu peço que registre
o voto contrário da Bancada do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Lido o requerimento, ele será votado
após a Ordem do Dia. E, para a votação do próprio
requerimento, nós combinaremos o momento com os
Líderes partidários.
Eu quero submeter à consideração da Casa o
requerimento assinado por Líderes partidários, que
propõe o calendário oficial da votação da proposta de
emenda à Constituição, assinada em primeiro lugar pelo
Senador Rodrigo Rollemberg, que amplia os mecanismos de democracia participativa, reduzindo aqueles
percentuais, e apensa projetos do Senador Randolfe
Rodrigues e de outros Srs. Senadores.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão o requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu, mais uma vez, não quero ser um desmancha-prazeres, mas matéria que diz respeito a representação,
que diz respeito a iniciativa parlamentar tem que ser
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu
não vou concordar com a urgência. Lamento, mas não
vou concordar com a urgência dessa matéria, assim
como não concordo com a urgência do passe livre, sem
uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, com a
palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acabo
de ouvir a sugestão de V. Exª de submeter calendário próprio para apreciação da PEC, e a ponderação,
bastante razoável – entendo –, do Senador Aloysio
Nunes, de que ela passe antes pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Parece-me, Sr. Presidente, que o Senador Lindbergh foi o Relator dessa matéria na CCJ e já estava
com o parecer pronto; com a ida de S. Exª para a Comissão de Assuntos Econômicos, essa matéria seria
redistribuída para o Senador Cássio Cunha Lima.
Por acordo, as outras propostas de emenda à
Constituição já foram apensadas. Ontem, assisti aqui
no plenário ao entendimento do Senador Cássio Cunha
Lima com o Senador Lindbergh Farias, de que a matéria retornará à Comissão de Constituição e Justiça
para que seja feito o seu relatório. E também ouvi do
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Vital do Rêgo, a disposição de colocá-la para
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, na
próxima quarta-feira.
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Entendo que, talvez, este seja o procedimento
adequado: apreciamos na quarta-feira, na Comissão
de Constituição e Justiça; aprovamos o requerimento
de urgência na Comissão de Constituição e Justiça e,
em seguida, apreciamos no plenário da Casa. Talvez
seja o procedimento mais adequado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, V. Exª está pedindo a retirada do
requerimento. O requerimento é assinado por vários
Líderes partidários.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Não estou pedindo a retirada; estou consultando os Líderes, informando-os desses entendimentos a que assisti no plenário, entre o Senador Cássio
Cunha Lima, Senador Lindbergh Farias e Senador Vital
do Rêgo, se não seria adequado ouvirmos a CCJ, na
próxima quarta-feira e, em seguida, encaminharmos
para o Plenário do Senado. Não tenho nenhuma oposição a outro tipo de encaminhamento, mas quero comunicar isso e consultar os Líderes sobre o caminho
mais adequado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª e tiramos esse
requerimento da pauta, para que ele deixe de ser
apreciado hoje.
Temos outro requerimento, que estabelece um
calendário especial para a proposta de emenda à
Constituição que prevê a possibilidade de aplicação a
membros do Ministério Público de penas de demissão
e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade,
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e exclui
a pena de aposentadoria do magistrado, por interesse
público, para que a matéria conste da Ordem do Dia
de sessões deliberativas.
É o calendário especial. E este calendário especial, no mesmo sentido, para juízes; calendário de
discussão da PEC.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero dizer aos Srs. Senadores que
tivemos uma contestação, inclusive, judicial, com relação à urgência, para tramitação de uma matéria
aqui no Senado. A Casa ganhou – isso, em função da
decisão do Supremo Tribunal Federal, derrubando a
liminar que havia paralisado a tramitação de matéria
no Senado Federal.
O regime de urgência é um mecanismo regimental que o Parlamento, em todos os momentos, utilizou.
Se não utilizarmos o mecanismo de urgência,
vamos ainda mais, na contramão das ruas, paralisar
o Legislativo nas decisões que a sociedade está cobrando que este Poder tome, cobre, efetive, agilize.
Talvez fosse importante que pudéssemos avançar na
urgência de algumas matérias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, indago a V. Exª se essa
matéria tem parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria anterior tinha o parecer da...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A matéria anterior, se V. Exª me permite,
tinha um parecer, que não havia sido votado.
A proposta do Senador Rollemberg, que conheço,
parece-me uma proposta bastante razoável, porque
estabelece um número de assinaturas para iniciativa
popular equivalente ao número de assinaturas para
criação dos partidos. Acontece que há outras propostas
apensadas a ela e, por isso, eu pedi um tempo para
examiná-las na CCJ.
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Agora, quanto a essas PECs, eu não sei se têm
parecer ou não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Elas não têm parecer. Os pareceres
seriam dados na tramitação, no calendário especial.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, desculpe-me mais uma
vez. Não sei o que diz o clamor das ruas, mas acho
que a prudência recomenda que uma matéria dessa
delicadeza passe pela Comissão de Justiça e receba
um parecer da Comissão de Justiça, antes de propormos o rito acelerado para sua tramitação, porque é
disso que se trata.
Creio que é prudente que a Comissão de Justiça
examine a matéria e, em seguida, traga à comissão.
Não tenho interesse em procrastinar coisa alguma.
Apenas tenho receio dessa correria, que pode fazer
com que a gente acabe cometendo algum deslize, algum erro de avaliação na tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Existem outros requerimentos também
que deverão ser colocados logo após a Ordem do Dia,
principalmente esses dois que tentam aprovar um calendário especial para...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Com o sentido de modestamente
buscar ajudar, eu tenho a impressão de que nós podemos aprovar a urgência sem prejuízo do apensamento
dos projetos que podem ser apensados no curso das
sessões de debate. Isso permitirá que eles voltem à
Comissão de Justiça, mas já como matérias iniciando
um processo de discussão aqui, no plenário. Penso
que isso poderia facilitar.
Não sei se o Senador Aloysio concordaria. Já
contaria o prazo, porque contaria uma sessão ou duas,
apensam-se os projetos e eles vão à Comissão de Justiça. Não há problema, porque eles correriam já um ou
dois dias, no plenário do Senado. Isso contribuiria para
que a gente pudesse dar celeridade a essas matérias,
que são muito importantes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu penso que essa
mediação a gente podia ver com o Senador Aloysio,
compreendendo inclusive a ponderação feita pelo Senador Aloysio. Vou até me permitir reafirmar o que V. Exª
ponderou no início: o fim de aposentadoria, que são as
PECs nºs 53 e 75; a iniciativa popular, PEC nº 3, de 2011;
a ficha limpa na Administração Pública, PEC nº 6, de
2012; a questão do serviço civil para os médicos, PEC
nº 36; e a carreira de Estado para médicos, PEC nº 34.
Portanto, seriam quatro emendas constitucionais. Poderíamos dialogar, tendo em vista a correta
preocupação suscitada pelo Senador Aloysio Nunes,
no sentido de que essas matérias, como V. Exª até
já havia verbalizado, fossem incluídas aqui e efetivamente remetê-las para apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça, obedecendo a um calendário
de apreciação na referida Comissão das discussões
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nessa Comissão e cumprindo, Senador Aloysio, esse
calendário tranquilamente, para que a Comissão de
Justiça possa debater esses assuntos. Consequentemente, depois disso as matérias viriam para apreciação no plenário desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da pauta
prioritária que nós estabelecemos esta semana no
Congresso Nacional, consta, também, a PEC nº 6.
Esta, Senador Aloysio, já tem parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Portanto, solicito a V.
Exª que votemos um requerimento de urgência e que
passe a contar prazo para que votemos, na próxima
terça-feira, essa matéria, que é importante.
Sou o Relator dessa matéria, fui Relator na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, Senador Walter
Pinheiro, Senador Aloysio, essa matéria já tem parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e não precisa
mais ir à Comissão. Podemos incluí-la na pauta de urgência que V. Exª está tratando para o Senado da República para contar o prazo, não contrariando ninguém.
Na terça-feira, gostaria que V. Exª a incluísse
como primeiro item da pauta, já que tem parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter à apreciação da
Casa, como pede o Senador Eunício Oliveira, o requerimento que agiliza essa matéria já construída, aprovada, na Comissão de Constituição e Justiça.
Apenas agiliza o calendário para a votação da
matéria, para vedar o provimento, a investidura e o exercício, em cargo em comissão ou função de confiança,
aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas
de cargos políticos eletivos à condição de inalistável
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e a de militar, para que a matéria conste da Ordem do
Dia de sessões deliberativas extraordinárias.
Em votação o requerimento (Requerimento nº
728, de 2013).
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia de terça-feira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Sr. Presidente, pela importância dessa matéria e tendo
em vista que já aprovamos a Lei nº 135, Lei da Ficha
Limpa, que exige ficha limpa para todos aqueles que
disputam cargo público, essa matéria tem semelhança
com a Lei nº 135, estendendo a Lei da Ficha Limpa para
todos os brasileiros que queiram exercer cargo público.
Portanto, solicito a V. Exª que, se possível, já que
foi aprovado o requerimento e que temos o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, que ela seja incluída
como o primeiro item da pauta da próxima terça-feira, dia 2.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esta matéria já está incluída como o
primeiro item da pauta na próxima terça-feira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Agradeço a V. Exª e o Brasil também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2013
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A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2013
(Nº 561/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para a Construção de uma Ponte Internacional sobre o Rio
Peperi-Guaçu, entre as Cidades de Paraíso,
Brasil, e San Pedro, Argentina, assinado em
Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para a Construção de uma
Ponte Internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre
as Cidades de Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina,
assinado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2013 (nº 561/2012, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina
para a construção de uma ponte internacional
sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades de
Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, assinado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.
Parecer favorável, sob nº 550, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 596, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (planos de reajustamento nos contratos
de financiamento habitacional).

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de
decreto legislativo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.

Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria volta ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo,

REQUERIMENTO
Nº 596, DE 2013

40358 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

posteriormente, às Comissões do Meio Ambiente e
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 13 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 597, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 597, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 464, de 2003 (que já se
encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 214, de 2007; 56, de 2009; e 188, de
2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25,
de 2004; e com os Projetos de Lei do Senado
nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010; 542 e
561, de 2011; e 77, de 2012, por regularem
matéria correlata (Planos de Benefícios da
Previdência Social).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária,
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos e Sociais.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Item 17 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 605, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
605, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 129, de 2007; e 278,
de 2012 (tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 2008),
por regularem matéria correlata (atendimento
especializado a deficientes visuais e auditivos
por instituições financeiras).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Item 18 da pauta:.
REQUERIMENTO
Nº 606, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
606, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de
2011, por regularem matéria correlata (abatimento de dívidas relativas a programas de
investimentos).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Requerimento 622, Item 19 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 622, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
622, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 316, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (reduz o limite mínimo de receita
bruta decorrente de exportação de empresas
instaladas em ZPE).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero comunicar à Casa que houve a
desistência do recurso a que nós tínhamos nos referido ontem e, em função da desistência do recurso,
nós estamos mandando o Estatuto da Juventude para
tramitar terminativamente na Câmara dos Deputados.
Tenho muita satisfação, repito, de dar essa informação ao País.
É o seguinte o expediente de desistência do
recurso:
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 105, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 708, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2011, do
Senador Ciro Nogueira, que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Pendente de parecer da CAE.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
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
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acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 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:
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Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de
2012, tendo como primeiro signatário o Senador
Eunício Oliveira, que cria Tribunal Regional Federal
com jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio
Grande do Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Terceira 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 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
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Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
10
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.
14
REQUERIMENTO
Nº 602, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 341, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
15
REQUERIMENTO
Nº 603, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
603, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 52, de 2010; com o 341, de
2012 (que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 69 e
179 de 2012), por regularem matéria correlata
(Planos de Benefícios da Previdência Social).
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16
REQUERIMENTO
Nº 604, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
604, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341,
de 2012 (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por
regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra pela ordem
ao Senador Paulo Paim, encerrada a Ordem do Dia, nós
vamos colocar em votação, como manda o Regimento,
o Requerimento nº 724, de 2013, lido anteriormente,
que solicita urgência para o Projeto de Lei do Senado
nº 248, de 2013, nos termos do art. 336, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Requerimento de urgência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, peço
que registre o meu voto, respeitosamente, contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto contrário do
Senador Aloysio.
Coloco em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim; Senadora Vanessa Grazziotin.
Se V. Exª permitir, eu inverteria, pela precedência
da Senadora Vanessa nesta Casa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pode inverter, Sr. Presidente. A Senadora Vanessa sempre é
prioridade para nós todos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Imagina. É que tenho em mãos, Sr. Presidente
– só agora recebi –, um Projeto de Lei de minha autoria, de nº 54, que também trata de Ficha Limpa para
servidores públicos. Então, eu gostaria de, já que nós
aprovamos como primeiro item da pauta, que seja apensado ao Projeto que está, salvo engano, com o Senador Eunício Oliveira. É o Projeto de Lei nº 54, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós recebemos a sugestão e vamos
ver qual o procedimento regimental que vamos enca-
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minhar. Desde já garantiremos a inclusão do projeto
de V. Exª na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento.
Consulto os Srs. Senadores, antes de conceder
a palavra ao Senador Paulo Paim, Senador Aloysio,
Srs. Líderes, se nós apreciamos esses requerimentos
de calendário especial ou se deixamos esses requerimentos de calendário especial para uma próxima
sessão, quando estivermos, evidentemente, com o
quórum garantido, configurado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Trata-se de dar rito especial de tramitação a proposta de emenda à Constituição. Eu preferia
ouvir primeiro a CCJ, antes de aprová-lo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, ficará para uma outra oportunidade.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, de forma muito rápida,
primeiro agradecer a V. Exª. Essa é uma demanda da
juventude brasileira. Eles estiveram com V. Exª, estiveram comigo, pedindo que o Estatuto da Juventude
saísse da CCJ e fosse para a Câmara dos Deputados.
V. Exª está encaminhando o projeto neste momento. Eu agradeço, já que fui Relator, em duas Comissões
e no plenário, do Estatuto da Juventude.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, também entendo e cumprimento este Plenário por ter dado urgência
ao projeto do passe livre. Já que inúmeros Estados estão adotando, é fundamental que também esta Casa
agilize o debate, a discussão e a votação do passe livre.
Por fim, Sr. Presidente, hoje, pela manhã, a CCJ
apreciou a PEC do combate ao trabalho escravo. Eu
solicito à Mesa que também ela esteja entre as prioridades, já que há um acordo de todos os Líderes pela
aprovação da PEC do trabalho escravo, para que
depois montemos uma comissão que regulamente
aquela preocupação quanto ao que efetivamente é ou
não trabalho escravo. Esse é o pedido que eu também
faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós comunicamos que acabamos de
mandar para a Câmara dos Deputados o Estatuto da
Juventude. Eu queria cumprimentar V. Exª, que, ontem,
juntamente com outros Líderes partidários, pediu que
isso ocorresse, e só ocorreu pela retirada do recurso.
E agradecemos também a providência do Senador
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Ciro Nogueira. E acabamos de aprovar a urgência para
o passe livre, que constará da pauta de quarta-feira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A última
é a PEC do trabalho escravo. A CCJ apreciou hoje de
manhã e, mediante acordo, ela vem para o Plenário,
após ser dada... (Fora do microfone.)... a urgência
devida, naturalmente. Conversamos com os Líderes,
houve um amplo acordo, ela foi votada e está sendo
remetida ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos aguardar a assinatura do
requerimento, pedindo o calendário especial, para que
possamos também rapidamente, na próxima ou na
outra semana, deliberar sobre essa importantíssima
matéria, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Pelo acordo que foi feito, hoje,
na Comissão de Constituição e Justiça, intermediado
pelo Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo,
ele, no momento em que fez a intermediação, disse
que estava contando com o aval de V. Exª. Votou-se a
PEC do trabalho escravo e a garantia de que só virá
ao Plenário depois de constituída uma comissão, uma
comissão especial, que vai definir os critérios do que
seria, em termos jurídicos, a definição de trabalho escravo. É esse o entendimento que foi feito. Então, eu
quero crer que o Senador Paulo Paim, que também
esteve lá, ratificará o acordo que foi feito hoje no plenário da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero destacar que também acompanhei o debate na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania no dia de hoje.
Eu considero essa PEC do Trabalho Escravo uma das
mais importantes. É uma página que temos que virar
definitivamente no Brasil.
Infelizmente, ainda há uma pendência sobre a
questão de trabalho análogo a trabalho escravo nas
áreas urbanas brasileiras. Talvez a gente vá ter que
examiná-la em outro procedimento. Mas esta foi uma
conquista. Acho que foi um debate muito bom na Comissão de Constituição e Justiça. O Senador Aloysio
Nunes Ferreira foi o relator dessa matéria, ouvindo,
ponderando, discutindo com todos.
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Acho que a matéria está pronta para ser discutida
no Plenário. Talvez ela nem precise de requerimento.
Ela está pronta, vem da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, não precisa de requerimento de
urgência. É só colocá-la na Ordem do Dia, porque acho
que há consentimento amplo para que se possa iniciar
o processo de discussão. A primeira sessão não é impedimento para que ela possa, efetivamente, ocorrer.
Quero destacar também a reunião que tivemos
hoje com o Presidente Renan e uma comissão muito
representativa de estudantes, com mais de 20 estudantes da UNE, da Ubes e de outras organizações juvenis
que estavam ali presentes, todos preocupados com a
questão do financiamento público da educação, a questão dos royalties, um debate vivo, que está aberto, sobre a questão dos royalties para a educação. Tratou-se
também da saúde e da questão do Fundo Social, que
nós aprovamos aqui quando estabelecemos o marco
regulatório do pré-sal, o novo marco regulatório do petróleo e gás frente às descobertas na área do pré-sal.
A Câmara tomou a decisão de que parte desse
Fundo, 50% dele, iria direto para o financiamento da
educação e da saúde e os outros 50% iriam formar o
que se chamou, à época, há dois ou três anos, de Fundo Soberano. Eu, inclusive, aprovei aqui, essa mesma
emenda nós aprovamos aqui. Infelizmente, à época,
foi vetada, porque não havia essa compreensão. A
pessoa não tem bola de cristal para saber o que vai
acontecer. Agora, temos que votar mais rapidamente.
Mas acho que é um debate. Houve o compromisso de V. Exª de que nós vamos fazer isso de forma
muito transparente, muito aberta, com diálogo com os
estudantes, com a comunidade, com a juventude. Acho
que é positivo que isso aconteça. Eu considero essa
matéria do financiamento público da educação e do
financiamento na área de saúde algo muitíssimo importante e acho que o compromisso, assumido por V. Exª
hoje, de estar aberto a todas as instituições é chave.
Por último, Sr. Presidente, eu queria me referir à
audiência que tivemos, há pouco, com a Presidente
Dilma Rousseff.
A Presidente está ouvindo todos os setores, Deputados, Senadores, tanto da sua base de apoio como
da oposição, propôs essa questão do plebiscito sobre
reforma política, sobre o que a base tem unanimidade. V. Exª também tem conduzido aqui nesse sentido,
expressando como ponto primeiro da pauta do Senado o apoio à iniciativa da Presidente, mas caberá ao
Congresso definir o que vai constar de um plebiscito
para ouvir a população.
Considero esse debate muitíssimo importante,
estratégico para a mobilização da sociedade, que faz
um questionamento sobre o grau da representação
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política existente hoje no País. Não mexe só com o
Congresso Nacional, mas mexe com o Poder Executivo, com o Congresso Nacional, com o Judiciário
e com o Ministério Público, que se consideram ou
estão na instância de poder. Então, é um debate que
vamos ter que examinar, evidentemente ouvindo esse
clamor popular sobre o problema da representação
política brasileira. Não é representação de deputados
e senadores; é o Executivo, é o Legislativo e é o Judiciário. Reforma política é isso! Reforma política não é
apenas como vai ser eleito o deputado, como vai ser
eleito o senador, mas como vai ser indicado o ministro do Supremo, o ministro dos tribunais, como será
o Judiciário, como será o Legislativo e como será o
Executivo. É isso que é o plebiscito, pelo menos pelo
que eu imagino, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Em seguida, voltaremos à lista de oradores, que
tem como primeira oradora inscrita a Senadora Lúcia
Vânia.
Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a palavra a V. Exª para comentar a aprovação,
pela Comissão de Constituição e Justiça, da chamada PEC do Trabalho Escravo, que prevê a expropriação dos imóveis rurais e urbanos onde for encontrado
cultivo de plantas psicotrópicas, o que já era previsto
no texto original da Constituição, agora acrescido do
trabalho escravo.
Na Comissão, ficou absolutamente assentado,
por unanimidade, que essa proposta de emenda à
Constituição, por não ser autoaplicável demandava a
elaboração de duas leis: uma lei definindo com clareza o que é trabalho escravo para fins da aplicação da
emenda constitucional e uma lei que definisse o processo judiciário da ação expropriatória.
Ficou também assentado, depois de um diálogo
do Presidente da Comissão de Justiça, Senador Vital
do Rêgo, com V. Exª, que, para a elaboração dessas
duas leis, seria constituída uma comissão, nos termos
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do art. 142 do Regimento Comum, a exemplo da comissão que V. Exª, em boa hora, criou, em conjunto
com o Presidente da Câmara, para regulamentar matérias pendentes de regulamentação da Constituição.
E foi combinado também, Sr. Presidente, que as coisas
caminhariam em paralelo, com o objetivo de aprovar a
emenda constitucional, evitar que houvesse qualquer
tipo de receio, de arbitrariedades que pudessem ser
cometidas ao abrigo dessa lei.
Estou dando este depoimento ao Plenário porque talvez não seja de conhecimento de todos que, a
partir desse entendimento entre V. Exª e o Presidente
Vital do Rêgo, nós caminharemos com a constituição
de uma comissão especial, nos termos do art. 142 do
Regimento Comum, para a elaboração dessas duas
leis, ao mesmo tempo em que caminharemos com a
tramitação da PEC, de modo que a PEC seja votada
no plenário quando já tivermos essas duas leis já estabelecidas, o esboço delas e o acordo partidário em
torno delas.
É isto. É o depoimento que eu queria fazer já que
o assunto foi suscitado pelo Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. É muito importante esse acordo para que nós possamos agilizar a
tramitação dessa importantíssima matéria para o Brasil.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
Antes, com a aquiescência da Senadora Lúcia
Vânia, nós queríamos comunicar à Casa que o Senado Federal recebeu da Presidência da República
a Mensagem n° 50, de 2013, através da qual solicita
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Maranhão e o Bank of América,
N. A., no valor de até seiscentos e sessenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte
e um dólares dos Estados Unidos da América e trinta
e quatro centavos, destinados à quitação do Resíduo
das Dívidas constituídas pelo Estado em razão das
Leis Federais n°s 8.727, de 1993; e 9.496, de 1997.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mensagem vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, com a palavra
V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a força demonstrada pela
população brasileira nas manifestações de rua vem de
sua vivência no dia a dia em uma sociedade desigual
e adversa que, embora considerada a sexta economia
do mundo, ainda tem índices de desenvolvimento humano baixíssimos em muitas cidades.
Os grandes jornais do mundo, em Nova York, em
Paris, em Madri, em Londres, estamparam as fotos do
que está acontecendo no Brasil e, em resumo, disseram que ninguém esperava essa multidão, formada
por pessoas de todas as idades e de todos os grupos
sociais, dizendo: “Queremos mudar o País e não estamos satisfeitos com a vida que estamos vivendo”.
O jornal francês Le Monde, ao citar os altos investimentos financeiros para preparar o Brasil para a
Copa do Mundo, lembra que a saúde e a educação
públicas estão em estado deplorável e diz que “podemos questionar se os dirigentes do país não tiveram
o olho maior do que a barriga”.
Pergunto: que Brasil é este que a população está
repudiando? O Brasil de um sistema de saúde precário, no qual as pessoas esperam meses para serem
atendidas.
O Brasil que as pessoas não mais aceitam é o
país que oferece um dos piores sistemas públicos de
educação do mundo, cujos índices nos envergonham
perante a comunidade internacional; é o Brasil de deplorável sistema público de transporte.
O Brasil que não se quer é o país com 39 ministérios, criando despesas de custeio da máquina pública;
é o Brasil de sindicatos que andam anestesiados pelas
benesses do poder; o Brasil onde a atividade político-partidária está tão descaracterizada que as pessoas
não se sentem representadas.
O Brasil que causa repúdio é o Brasil sem gestão
competente, que nem gasta o que está autorizado no
Orçamento da União; é o Brasil cujos dirigentes não
conseguem garantir qualidade de vida nos grandes
centros urbanos; o Brasil onde os jovens não conseguem vislumbrar o seu futuro.
Por fim, um Brasil cujas lideranças políticas, em
vez de se dedicarem a indicar o caminho da solução dos
problemas cruciais do País, propõem soluções fáceis
e paliativas, com troca de cargos por apoios políticos,
em nome de um projeto de permanência no poder.
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A população brasileira está nos dizendo de sua
resistência ao velho quadro sociopolítico que oprime e
pedindo aos dirigentes do País alguma ação nova que
mude esse quadro. Simplesmente estamos vendo as
energias sociais, que estavam dispersas, agora sendo
canalizadas pelas pessoas que estão indo para as ruas.
Esperamos que, na urgência que a população
está pedindo, possamos ver o discurso transformar-se
em ação. Queremos ver o Executivo assumir o protagonismo que não assumiu até agora, como ocorreu
na discussão das questões federativas. Ação é o que
a população espera.
Mas não poderia deixar de afirmar aqui que o
nosso sistema federativo está deixando os Estados
e, principalmente, os Municípios sobrecarregados de
deveres e sem os recursos para o desenvolvimento
de tarefas básicas de atendimento à população, como
saúde, educação e infraestrutura.
O Relatório do TCU sobre as contas do Governo
da República, que tenho analisado aqui em seguidos
pronunciamentos, destaca o impacto gigantesco sobre
as falidas finanças municipais e estaduais, resultantes
das renúncias do IPI e do Imposto de Renda praticadas pela União.
Nos últimos cinco anos, as renúncias, somente
em relação a esses dois tributos, superaram a casa
dos R$350 bilhões, numa série que cresce a cada ano.
Em 2012, por exemplo, o total subiu aos R$85 bilhões,
sendo que, desse montante, R$32 bilhões representam o que deixou de ser repassado aos Estados e aos
Municípios, por meio do Fundo de Participação dos
Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
Os prefeitos de todo o Brasil estão com mais uma
marcha a Brasília marcada para julho próximo. Mais
uma vez, vêm de pires na mão, por promessas não
cumpridas nas marchas anteriores.
Mais uma vez, vêm para receber um pacote de
bondades, que não são executadas por problemas
fiscais enfrentados pelas prefeituras. Muitas delas
dependem do repasse do FPM, que míngua a cada
parcela. Isso significa atraso em compromissos assumidos, atraso na folha de pagamentos, frustrações,
desestímulo e inadimplência.
Por sua vez, a população recebe, como contrapartida, serviços precários, que geram descrédito para
a autoridade política local, formando, por certo, uma
corrente de frustrações.
Os Estados, nas mesmas condições, vivem em
Brasília a reclamar das dívidas impagáveis, que não
se esgotam nunca; da Emenda 29, que exige uma presença mais expressiva da União na saúde; do compartilhamento das contribuições, que hoje estão nas
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mãos da União; e outras demandas federativas sem
ressonância.
O dinheiro continua de posse da União, que anuncia mais e mais pacotes de bondade, que nunca se
realizam.
Essa situação engessa Estados e Municípios e
gera interpretações, as mais diversas, pela população,
que não entende como projetos tão bem vendidos pela
mídia não se concretizam, não saem do papel e não
se traduzem em serviços essenciais.
Instituições federais, estaduais e municipais vão
perdendo, cada vez mais, credibilidade.
A população, cansada de esperar, de acreditar
nas promessas e nos pacotes, rompe o silêncio e vai às
ruas. E alguns desavisados ainda buscam explicações
para a força que vem das manifestações. Enquanto
isso, a população engrossa o coro e diz: “Basta!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projeto de decreto legislativo que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 258, DE 2013
Altera a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004,
para dispor sobre a disponibilização de
protetores solares pela Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), mediante ressarcimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 10.858, de 13 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos e protetores solares, mediante ressarcimento.”
Art. 2º Os arts. 1º e 2º e o inciso II do art. 3º da
Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
poderá disponibilizar medicamentos e protetores solares mediante ressarcimento, visando a
assegurar à população o acesso, a baixo custo, a produtos básicos e essenciais à saúde.
Parágrafo único. Além da autorização de que
trata o caput, a Fiocruz poderá disponibilizar
medicamentos e protetores solares produzidos por laboratórios oficiais da União ou dos
Estados, bem como medicamentos, protetores solares e outros insumos definidos como
necessários para a atenção à saúde.” (NR)
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“Art. 2º A Fiocruz entregará o medicamento
ou protetor solar mediante ressarcimento correspondente apenas aos custos de produção
ou aquisição, distribuição e dispensação, para
fins do disposto no art. 1º.” (NR)
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
II – contratos de fornecimento com produtores de medicamentos, protetores solares e
outros insumos necessários para a atenção
à saúde.“ (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição legislativa almeja incluir os
protetores solares no rol de produtos disponibilizados
pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, mediante
alteração da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, no
intuito de oferecê-los a baixo custo à população, melhorando o acesso e beneficiando maior número de pessoas.
Os protetores solares – também denominados fotoprotetores, filtros solares, bloqueadores solares ou preparados antissolares – são preparações para uso tópico
que reduzem os efeitos deletérios da radiação ultravioleta.
Não obstante a importância desses produtos, a sua
utilização no País ainda é muito baixa, vez que o preço é
elevado – portanto, pouco acessível à população –, especialmente no caso dos produtos de melhor qualidade,
que têm maior eficácia na profilaxia da carcinogênese.
Por conseguinte, a relevância dos protetores
solares na prevenção do câncer de pele, assim como
na redução da formação de lesões pré-cancerígenas
e das ceratoses, justifica a necessidade de que sejam
adotadas medidas que coloquem o produto ao alcance
do maior número possível de pessoas.
Diante dessas ponderações, conclamamos os
ilustres Pares para a aprovação deste projeto, que,
transformado em lei, seguramente, aperfeiçoará o
Programa Farmácia Popular do Brasil.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.858, DE 13 DE ABRIL DE 2004
Regulamento
Conversão da MPv nº 154, de 2003
Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Regulamento
Conversão da MPv nº 154, de 2003
Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei trata da disponibilização de medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, mediante
ressarcimento, visando a assegurar à população o acesso
a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo.
Parágrafo único. Além da autorização de que trata
o caput deste artigo, a Fiocruz poderá disponibilizar medicamentos produzidos por laboratórios oficiais da União
ou dos Estados, bem como medicamentos e outros insumos definidos como necessários para a atenção à saúde.
Art. 2o A Fiocruz entregará o respectivo medicamento mediante ressarcimento correspondente, tão-somente, aos custos de produção ou aquisição, distribuição
e dispensação, para fins do disposto no art. 1o desta Lei.
Art. 3o Para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, a Fiocruz poderá firmar:
I – convênios com a União, com os Estados e
com os Municípios; e
II – contratos de fornecimento com produtores
de medicamentos e outros insumos necessários para
a atenção à saúde.
Art. 4o A Fiocruz poderá, sem prejuízo do disposto nesta Lei, disponibilizar medicamentos e outros
insumos oriundos de sua produção a países com os
quais o Brasil mantenha acordo internacional, nos termos de regulamento.
Art. 5o As ações de que trata esta Lei serão executadas sem prejuízo do abastecimento da rede pública
nacional do Sistema Único de Saúde.
Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 13 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 259, DE 2013
(Senador Alfredo Nascimento - PR/AM)
Insere dispositivo na Lei nº 10.753, de 30 de
outubro de 2003, para estabelecer o conceito formal de bibliotecas públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se o art. 18-A à Lei nº 10.753,
de 30 de outubro de 2003:
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“Art. 18-A Para efeitos desta lei consideram-se
bibliotecas públicas, todos os tipos de bibliotecas: pública, especializada, escolar, universitária,
comunitária, infantil, digital, especial e nacional,
mantidas total ou parcialmente com recursos da
União, dos estados ou municípios”. (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003 define
a Política Nacional do Livro, estabelecendo as diretrizes sobre a política pública acerca do livro e biblioteca no Brasil.
Em toda a lei há referências às bibliotecas públicas, porém não houve a conceituação de biblioteca
pública, gerando confusão quanto às bibliotecas especializada, escolar, universitária, comunitária, infantil, digital, especial e nacional, mantidas total ou parcialmente
com recursos da União, dos estados ou municípios.
O art. 18 da Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003,
visando dar uma maior celeridade para compras de
livros, considera o livro das bibliotecas públicas como
um bem de consumo, desqualificando-o como material permanente.
Essa questão também causa confusão à medida que
não há na lei a conceituação formal de biblioteca pública.
Assim, em debate com o Conselho Federal de
Biblioteconomia se encontrou a conceituação aceita
no mundo acadêmico e das bibliotecas.
Neste sentido, a presente proposição visa regulamentar essa questão conceituando formalmente o
que se entende por biblioteca pública.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.753, DE 30 OUTUBRO DE 2003
Institui a Política Nacional do Livro
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é
considerado material permanente.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(À Comissão de Educação, Cultura e esporte,
em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 260, DE 2013
Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, que institui normas básicas sobre
alimentos, para determinar que os alimentos que contenham lactose indiquem, em
rótulo, o teor dessa substância.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 19-A:
“Art. 19-A. Os rótulos de alimentos que contenham lactose deverão trazer a indicação do teor da
substância, em caracteres facilmente legíveis, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Incluem-se na determinação do
caput as embalagens de leite.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação oficial.
Justificação
Diversos estudos apontam que a intolerância à
lactose – inabilidade de digerir completamente o açúcar predominante no leite, devido à ausência de uma
enzima comumente chamada de lactase – é condição
de elevada ocorrência no Brasil.
Adriana Seva Pereira, por exemplo, em tese de
doutorado de título Malabsorção de Lactose do Adulto em uma População Brasileira, assim se manifestou
sobre esse mal, ao analisar dados obtidos a partir da
observação de um grupo amostral de indivíduos saudáveis, in verbis:
A prevalência de malabsorção de lactose do
adulto foi de 50% nos 40 caucasóides, 100%
nos 20 mongolóides e 85% nos 20 negróides,
sendo de 71% do total de 80 indivíduos
estudados.
(negritamos)
A julgar por essas observações, é possível concluir que a intolerância à lactose, além atingir níveis
acentuados da população brasileira, depende fortemente de fatores étnicos. Aliás, nessa mesma direção
vai artigo da Euromonitor International Latin America,
com sede em Santiago, no Chile, de título Intolerância
à Lactose é Negligenciada em Mercados em fase de
Crescimento, in verbis:
Na maioria dos casos, no entanto, a intolerância
à lactose é hereditária, ou seja, determinada
geneticamente, e sua incidência varia enormemente de acordo com a etnia.
(negritamos)
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Por exemplo, as taxas de incidência são mais
baixas, em torno de 3%, entre os brancos europeus ocidentais, e mais elevadas nos povos
africanos subsaarianos, nos afro-caribenhos,
nos sul-americanos, e nas populações do Leste e Sudeste asiático, onde a taxa está bem
acima dos 90%. No Norte da África, América
Central, Índia e Oriente Médio a intolerância
à lactose afeta cerca de 50% das pessoas.
Outros trabalhos apontam ainda que a intolerância à lactose pode variar de acordo com a faixa etária.
Veja-se, por exemplo, como se manifestou Renata Ruivo Sofia Lopes em estudo denominado Prevalência de
Intolerância à Lactose em Pré-escolares e Escolares
no Município de Duque de Caxias, in verbis:
Foram analisadas 100 crianças em Duque de
Caxias, sendo 61% do sexo masculino e 39%
do feminino. Em relação à faixa etária tem-se
que houve uma variação de 2 a 13 anos de
idade assim distribuídos: 30% de 5 a 7 anos;
24% de 8 a 10 anos; e 9% de 11 a 13 anos. O
teste de sobrecarga oral de lactose demonstrou haver 51% da população pediátrica com
resultado positivo para intolerância e 49% com
resultado negativo, sendo que 35% negativou
no tempo de 15 minutos e 14% no tempo de
30 minutos.
Mais adiante, ela afirma, in verbis:
A partir dos resultados, percebe-se que a prevalência de intolerância à lactose no Município
de Duque de Caxias se aproxima da prevalência brasileira [para aquela faixa etária], que
está em torno de 45%, já que mais da metade
das crianças testadas revelaram teste positivo
para o desenvolvimento desta doença. Dessa
forma, torna-se evidente a necessidade da realização do objetivo secundário desta pesquisa, que é orientar a dieta da criança, tanto em
casa, quanto no ambiente escolar.
Faz-se importante a realização de estudos
envolvendo este tema, já que a prevalência
de intolerância à lactose tem-se mostrado
bastante significativa em estudos anteriores. Além disso, sabe-se que esta é uma
doença que pode trazer severos prejuízos
ao desenvolvimento físico e intelectual de
seus portadores.
(negritamos)
De outra parte, também está estabelecido na
literatura médica que a intensidade dos sintomas é
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proporcional à quantidade diária ingerida da substância, em especial, de leite e de outros produtos lácteos. Por outro lado, o leite e os produtos lácteos são a
principal fonte de cálcio e de vitamina D para grande
segmento da população brasileira, mas a intolerância
à lactose pode constituir uma importante barreira ao
aporte desses nutrientes ao organismo.
Enquanto a grande maioria das pessoas afetadas pode conviver com a ingestão de até um copo de
leite por dia, outras têm sintomas desencadeados por
quantidades menores de produtos lácteos.
O conhecimento do teor de lactose presente nos
alimentos, portanto, é uma condição essencial para
essas pessoas administrarem seu consumo diário de
leite e derivados e, assim, para a manutenção de uma
ingestão adequada de cálcio e de vitamina D.
Com essa proposição, objetiva-se contribuir para
melhores níveis de saúde das inúmeras pessoas afetadas pela intolerância à lactose em nosso país. Tal afirmativa se torna ainda mais relevante se considerado
que a intolerância à lactose, a depender do universo
estudado, atinge, em avaliação otimista, no mínimo,
50% da população brasileira. Note-se que a expressão “avaliação otimista” assume sua real grandeza se
observado que 75% da população mundial sofre de
intolerância à lactose (Uggioni & Fagundes, 2006, Téo,
2002), de acordo com outros estudos realizados por
esses pesquisadores.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE1969
Institui normas básicas sobre alimentos.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar , usando das atribuições que
lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14
de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
Decretam:
Art 19. Os rótulos dos alimentos enriquecidos
e dos alimentos dietéticos e de alimentos irradiados
deverão trazer a respectiva indicação em caracteres
fàcilmente legíveis.
Parágrafo único. A declaração de “Alimento Dietético” deverá ser acompanhada da indicação do tipo
de regime a que se destina o produto expresso em
linguagem de fácil entendimento.
Art 20. As declarações superlativas de qualidade
de um alimento só poderão ser mencionadas na respectiva rotulagem, em consonância com a classificação constante do respectivo padrão de identidade e qualidade.
Art 21. Não poderão constar da rotulagem denominações, designações, nomes geográficos, símbolos,
figuras, desenhos ou indicações que possibilitem interpretação falsa, êrro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade do alimento, ou
que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas
superiores àquelas que realmente possuem
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)

40716 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40717

40718 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40719

40720 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40721

40722 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40723

40724 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 729, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa no período de 11 a 15
de agosto de 2013, quando estarei representando o
Senado Federal na conferência “NCSL – Legislative
Summit”, a ser realizada em Atlanta – EUA.
Comunico, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do
País no período de 9 a 18 de agosto de 2013.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2013. – Senador Eduardo Amorim Líder do PSC.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Dr. Jorge Silva, em substituição ao Deputado André
Figueiredo e, como membro suplente, o Deputado Ângelo Agnolin, em substituição ao
Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 618, de 2013, conforme os Ofícios nos 290 e 291, de 2013, da
Liderança do PDT na Câmara do Deputados;
– como membro titular, o Deputado Félix Mendonça Júnior, em substituição ao Deputado
André Figueiredo e, como membro suplente,
o Deputado Giovani Cherini, em substituição
ao Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 619, de 2013, conforme os Ofícios nos 292 e 293, de 2013, da
Liderança do PDT na Câmara do Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Ângelo
Agnolin, em substituição ao Deputado André
Figueiredo e, como membro suplente, o Deputado Weverton Rocha, em substituição ao
Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
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à Medida Provisória nº 620, de 2013, conforme os Ofícios nos 294 e 295, de 2013, da
Liderança do PDT na Câmara do Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 290/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n°
1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Dr. Jorge Silva – PDT/
ES, para integrar na condição de membro titular, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº
618/13, que Altera a Lei nº 10.552, de 13 de novembro
de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia
da União a entidades controladas indiretamente pelos
entes da Federação; autoriza o aumento do capital
social da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições
financeiras e contratuais das operações de crédito com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES que menciona; altera o cálculo da
receita líquida real dos Municípios, para adequação
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais),
em condições financeiras e contratuais que permitam
o seu enquadramento como instrumento híbrido de
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a
substituí-lo na formação do patrimônio de referência;
promove ações de cooperação energética com países
da América Latina; e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 291/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, §4° da Resolução n° 1/2002,
do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome
do Deputado Ângelo Agnolin – PDT/TO, para integrar na
condição de membro suplente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 618/13, que Altera a Lei
nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor sobre
a concessão de garantia da União a entidades controladas indiretamente pelos entes da Federação; autoriza
o aumento do capital social da VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições financeiras e contratuais das operações
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de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES que menciona; altera o
cálculo da receita líquida real dos Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza
a União a conceder crédito ao BNDES, no montante de
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), em
condições financeiras e contratuais que permitam o seu
enquadramento como instrumento híbrido de capital e
dívida ou elemento patrimonial que venha a substituí-lo
na formação do patrimônio de referência; promove ações
de cooperação energética com países da América Latina;
e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 292/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n°
1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Giovani Cherini – PDT/
RS, para integrar na condição de membro suplente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº
619/13, que Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de
obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício n° 293/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n°
1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Félix Mendonça Júnior –
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PDT/BA, para integrar na condição de membro titular,
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº
619/13, que Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de
obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis n° 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e n° 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 n° 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício n° 294/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n°
1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Ângelo Agnolin – PDT/TO,
para integrar na condição de membro titular, a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 620/13,
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 providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício n° 295/2013 – LidPDT
Brasília, 27 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n°
1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Weverton Rocha – PDT/
MA, para integrar na condição de membro suplente,
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP
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nº 620/13, 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
providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 443/2013 – GSKAAB
Brasília, 26 de junho de 2013
Assunto: Apresenta justificativa e declara voto.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo que
no dia de hoje, 26 de junho de 2013, estive em Goiânia-GO atendendo a compromissos inerentes a minha
atividade parlamentar.
Infelizmente não cheguei a tempo de participar
das importantes votações que já aconteceram, devido
atraso no vôo e dificuldades no trânsito provocadas pelas manifestações populares na Esplanada dos Ministérios. Mas gostaria de registrar meus votos. São eles:
PLS nº 240/2013 – Projeto que estabelece novas
regras para distribuição do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE). Voto SIM.
PLS nº 204/2011 – Projeto que inclui a corrupção
ativa e passiva no rol de crimes hediondos. Voto SIM.
Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu, (PSD-TO).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência defere o Requerimento
nº 721, de 2013, do Senador José Sarney, que solicita a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei
do Senado nº 112, de 2006, de sua autoria, lido em
sessão anterior.
O Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2006,
vai definitivamente ao Arquivo.
O Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2012,
que tramitava conjunto, volta a ter tramitação autônoma e aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a inclusão em Ordem do Dia dos Requerimentos nºs 713
e 714, de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Sr. Senador Ciro Nogueira e a Srªs
Senadora Angela Portela enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, sobre as recentes manifestações populares, estamos todos empenhados em
encontrar uma maneira de dar atendimento às justas
reivindicações apresentadas pelos cidadãos que foram às ruas. Nesse sentido, o Senado e a Câmara
aprovaram nos últimos dias medidas que respondem
ao grande clamor popular, pois esse é o nosso dever.
Contudo, uma coisa me parece bem clara: a sociedade
quer e exige mais mudanças! Mudanças em sua qualidade de vida: melhor transporte, educação, saúde e
segurança. Menos corrupção e maior transparência e
eficiência nos gastos públicos.
Nada mais justo! Nada mais necessário!
Para viabilizar essas mudanças, entendo que
não podemos fugir de dois pontos fundamentais. O
primeiro é a reforma política – como bem destacou a
Presidente Dilma. O outro é a reforma tributária. São
duas faces da mesma moeda: a reforma política vai
permitir o fortalecimento da democracia brasileira, enquanto a reforma tributária viabilizará sua sustentação
econômica.
O País precisa crescer: gerar empregos e renda
para o nosso povo. Mas hoje, apesar de todas as medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo, esse
crescimento é dificultado pela elevada carga tributária
nacional, que supera os 35% do PIB – próxima aos países ricos e muito acima dos emergentes. Isso sufoca
nossas empresas, inibe a competitividade e desestimula o investimento. Além disso, essa enorme carga
tributária acaba sendo uma fonte de revolta, tanto por
parte do empresariado, quanto da população em geral.
Não é outra a razão das recentes manifestações
populares. O povo já não aguenta mais pagar pesados
tributos sem ter direito a serviços públicos eficientes e
de qualidade. Esse, no meu entendimento, é o ponto
central do problema!
Mas fazer uma reforma tributária não é uma tarefa
simples. Além dos inúmeros interesses envolvidos, é
preciso considerar um dado extremamente importante: o total de gastos para todos os governos (federal,
estaduais e municipais) na área social fica próximo a
20% do PIB. Isso explica cerca de 60% da carga tributária do Brasil.
Esses números foram trazidos ao conhecimento
desta Casa pelo Senador Francisco Dornelles, líder
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do Partido Progressista, em pronunciamento realizado no último dia 21 de maio, e que achei oportuno repetir nesta oportunidade. Concordo plenamente com
Vossa Excelência, Senador Dornelles: o Brasil precisa
encontrar um melhor equilíbrio entre a necessidade
de recursos e a imperiosa manutenção e expansão
de políticas públicas sociais. Para isso, precisamos de
um sistema tributário mais justo, progressivo e transparente. De fato, Senhor Presidente, se os serviços
públicos prestados ao cidadão são de baixa qualidade, seria ainda pior se tivéssemos de reduzir ou cortar
políticas sociais fundamentais para o País, como os
benefícios da assistência social (LOAS), a Bolsa Família ou o Seguro Desemprego.
A reforma tributária que defendemos deve levar
em conta essa realidade, pois a sociedade brasileira – em especial os beneficiários do Estado Social –
não aceitaria jamais perder ou reduzir as conquistas
já alcançadas.
Deve levar em conta, igualmente, os prejuízos
causados às empresas pelo atual sistema tributário
nacional. Dados extraídos de um estudo do Banco
Mundial realizado em 2008 demonstram que, naquele
ano, uma empresa padrão gastava 2.600 horas por ano
para pagar impostos no Brasil. Enquanto isso, entre
177 países pesquisados, em apenas 23 são necessárias mais de 500 horas.
Vejam, Senhoras e Senhores Senadores: nossas
empresas precisam de muito mais horas de trabalho
para pagar os mesmos impostos, o que se traduz em
perda de competitividade para o empresariado nacional. O cidadão brasileiro, por sua vez, trabalha quase 5
meses apenas para pagar todos os impostos que deve.
É algo inaceitável, precisa mudar!
Há também a questão do pacto federativo. A
reforma tributária deve contemplar as necessidades
de estados e municípios, mas também não pode desconsiderar as competências constitucionais da União.
Acabamos de votar a mudança dos critérios do Fundo
de Participação dos Estados (FPE), que seguiu para
sanção presidencial. A reforma tributária deve, sobretudo, desonerar aqueles que ganham menos. Precisamos avançar rumo a um sistema tributário progressivo, desonerando produtos de primeira necessidade,
como medicamentos e transporte público, para fazer
com que os impostos no Brasil cumpram sua principal
função, que é redistribuir a renda nacional e produzir
a redução das desigualdades.
Trata-se de uma questão polêmica, complexa,
que apenas uma verdadeira obra de engenharia política será capaz de realizar. Talvez, uma saída seja a
criação de uma comissão de notáveis, com a tarefa de
consolidar as normas existentes e propor um antepro-
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jeto de código tributário, a ser analisado em caráter de
urgência pelo Congresso Nacional.
Contudo, Sr. Presidente, tão importantes quanto
a reforma tributária são o combate à sonegação fiscal
e à corrupção, que lesam os cofres públicos e contribuem para a baixa qualidade dos serviços públicos
do nosso País.
Essas são questões que estão intimamente relacionadas e que só podem ser tratadas em conjunto,
por toda a sociedade brasileira, como parte de um
grande esforço nacional. Os jovens deste País que
corajosamente saíram às ruas para demonstrar sua
indignação nos estimulam a persistir na construção
um país melhor para todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, desde segunda-feira, o
país debate os pactos nacionais, apresentados pela
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ao país, como
forma de sanar os problemas existentes em áreas cruciais como educação, saúde, transportes coletivos e
combate à corrupção.
Ladeada por seus principais ministros, a presidenta anunciou 54 administradores brasileiros, sendo
27 governadores e 27 prefeitos das capitais, que participaram da reunião convocada por ela no Palácio do
Planalto, pactos voltados à Responsabilidade Fiscal;
à Reforma Política, à Saúde e à educação públicas, e
aos transportes públicos.
Como já dito e repetido nesta tribuna, o anúncio
oficial destes pactos, Dilma Rousseff atendeu às vozes
de mais de um milhão de manifestantes, que há uma
semana, estão indo às ruas para pedir melhorais nos
serviços públicos e o fim da corrupção no nosso país.
Considero digna de elogios, a postura da presidenta Dilma Rousseff, como já afirmei aqui nesta
tribuna. A presidenta defendeu o direito da população
de criticar, protestar e pedir mudanças e cobrar mais
qualidade de vida para todos. E, agindo assim, nossa
presidenta reforçou a democracia brasileira.
Com os olhos voltados para o meu Estado de
Roraima, onde manifestantes também foram às ruas,
reclamar por melhorias nos transportes coletivos e
contra a corrupção, quero me debruçar sobre um dos
pactos, o dos transportes públicos, segmento para o
qual a presidente Dilma anunciou um aporte de R$ 50
bilhões para obras que privilegiem o transporte coletivo.
Sugeriu, também, a criação do Conselho Nacional
do Transporte Público, com a participação da sociedade civil, como forma de melhorar a mobilidade urbana
com mais metrôs, mais VLTs e corredores de ônibus.
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No meu Estado de Roraima, as manifestações
que começaram com protestos à PEC 37, que restringe
o poder de investigação às polícias, retirando o poder
dos Ministérios Públicos, são também direcionadas à
corrupção reinante no âmbito local.
Mas os manifestantes de Roraima também protestam, e com muito vigor, contra a tarifa do transporte
coletivo. Reclamação para além do procedente, Srs.
Senadores.
Em Boa Vista, capital que ultimamente aumentou sua população usuária dos transportes coletivos,
se ressente dos mesmos problemas existentes em
grandes cidades e que deram origem às manifestações populares.
Embora sendo ainda, capital de pequeno porte,
com população de quase 300 mil habitantes, Boa Vista
também teve sua frota de veículos dobrada entre 2003
e 2010, chegando hoje a mais de 120 mil veículos.
Dessa forma, a população passou a conviver com
problemas graves como congestionamentos e saturação do sistema de transporte público.
Em Boa Vista, além de ter de pagar por um preço
de passagem muito alto, os usuários sofrem também
com a má prestação dos serviços – que são muito precários e de má qualidade –, e com um atendimento ruim.
Em 2011, já preocupada com este estado de
coisas no serviço de transportes coletivos, quando a
presidente Dilma Rousseff lançou o PAC de Mobilidade
Urbana, versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de estimular o transporte público em massa, atuei junto ao governo federal.
Em ofício, enviado em 2011, ao Ministério das Cidades defendi as mudanças nos critérios do chamado
PAC da Mobilidade Urbana.
Propus a inclusão de todas as capitais brasileiras
no PAC da Mobilidade Urbana, que até então, tinha
como critério principal, a contemplação e priorização
neste programa, apenas das cidades que tivessem
mais de 700 mil habitantes.
Isto porque, incluída entre as nove capitais – Aracaju (SE), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Vitória (ES),
Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Palmas (TO) –, que não se enquadravam neste critério,
Boa Vista (RR) não teria como receber recursos para
melhorar sua estrutura urbana, para poder enfrentar o
crescimento acelerado dos últimos anos, de pessoas
e de veículos, conforme já referido.
Naquele ano, o governo Dilma havia liberado investimentos de até R$ 18 bilhões para a implantação
de linhas de metrô, Veículos Leves sobre Trilhos, (VLTs),
corredores exclusivos para ônibus, obras viárias, construção de estações sinalização e uma série de iniciativas
para melhorar o trânsito das grandes capitais, porém,
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priorizando as capitais com população superior a 700
mil habitantes, o que deixou de fora capitais como Boa
Vista e Rio Branco, no vizinho Estado do Acre.
Posteriormente, apresentei à presidente Dilma
Rousseff a proposta de que todas as capitais do país
fossem incluídas no PAC da Mobilidade Urbana, independente do número de moradores.
A sugestão foi bem aceita pela presidente da República que disse não ser possível atender as demais
capitais ainda naquele ano, por questão orçamentária, mas que garantiu que em 2012 todas as capitais
estaduais seriam contempladas com recursos do PAC
voltados à mobilidade urbana. O mesmo fiz junto à ministra do Planejamento, Mirian Belchior.
Para nossa alegria, fomos atendidos. No PAC 2,
a portaria 328, de 19 de junho de 2012, lista do anexo II, nossa capital Boa Vista, entre as 75 cidades e
capitais, consideradas como municípios elegíveis no
PAC – Mobilidade de Cidades Médias. Com caráter
estruturante para o sistema de mobilidade urbana, o
PAC da Mobilidade Urbana para Médias Cidades, inclui
municípios com população que então entre 250 mil e
700 mil habitantes, Desta forma, meu Estado de Roraima será devidamente contemplado com os recursos
destinados à mobilidade urbana do país.
Sentimo-nos, portanto, devidamente contemplados em nossa proposta de que todas as capitais
possam receber os recursos destinados a melhoria
da mobilidade urbana do país, independentemente do
total de habitantes,
No geral, deixo novamente aqui meu apoio integral
aos pactos nacionais propostos pela presidenta Dilma
Rousseff que, avalio, tem mostrado competência para
aproveitar “o vigor das manifestações” que brotou de
cada esquina deste país, pedindo mudanças, na forma de ação políticas e administrativas direcionadas a
melhorar os serviços públicos.
Registro ainda, o caráter democrático da presidenta Dilma, que está dialogando com a sociedade
civil organizada, por meio de seus representantes e
com os poderes instituídos, por intermédio de seus
administradores.
Falo, Srs. Senadores, das audiências da presidenta Dilma com representantes do Movimento Passe
Livre (MPL), com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinícius Furtado Coelho;
com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Joaquim Barbosa; com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros e até mesmo com as
lideranças da oposição, que aqui neste Senado, têm
se posicionado, cobrando da presidenta ações firmes
diante das reclamações populares e rejeitando as iniciativas por ela já anunciadas.
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De minha parte, considero da maior relevância
nos unirmos à presidenta da República, com uma pauta legislativa voltada prioritariamente a atender aos
reclamos das ruas.
É nosso dever não apenas aprovarmos os pactos que a Presidenta Duma apresentou à sociedade,
exceto a constituinte exclusiva, mas, propormos mais
dois: o pacto federativo e o pacto da segurança pública, como já aprovado pela Mesa Diretora desta Casa,
da qual faço parte.
É obrigação nossa, nos esforçarmos para aprovarmos o PLC 103/2012, que trata do Piano Nacional
de Educação (PNE) e propõe o investimento de 10%
do Produto Interno Bruto para a melhoria do ensino
brasileiro. Proposta, aliás, feita por mim, a esta Casa.
É dever nosso, darmos atenção especial à proposta do senador Renan Calheiros, de criação do
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passe livre para os estudantes de todo o Brasil. Esta
pauta ficará na história de nosso país, por ter sido o
estopim de todas as manifestações populares que estamos a assistir.
Conforme o proposto, este passe livre deverá ser
subsidiado com o aumento dos recursos para o setor
provenientes dos 10% do PIB,
Devemos, senhoras senadoras e senhores senadores, ouvir o que nos diz neste momento tão significativo, o pensamento popular. Só assim, estaremos a
fazer política para o povo, mas, com o povo junto de nós.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro encerrada a sessão. E convocamos sessão não deliberativa para amanhã, às 9 horas.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 minutos.)

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40731

40732 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40733

40734 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40735

40736 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40737

40738 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40739

40740 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40741

40742 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40743

40744 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40745

40746 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40747

40748 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40749

40750 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40751

40752 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40753

40754 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40755

40756 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40757

40758 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40759

40760 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40761

40762 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40763

40764 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40765

40766 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40767

40768 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40769

40770 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40771

40772 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40773

40774 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40775

40776 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40777

40778 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40779

40780 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40781

40782 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40783

40784 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40785

40786 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40787

40788 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40789

40790 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40791

40792 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40793

40794 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40795

40796 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40797

40798 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40799

40800 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40801

40802 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40803

40804 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40805

40806 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40807

40808 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40809

40810 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40811

40812 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40813

40814 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40815

40816 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40817

40818 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40819

40820 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40821

40822 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40823

40824 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40825

40826 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40827

40828 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40829

40830 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40831

40832 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40833

40834 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40835

40836 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40837

40838 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40839

40840 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40841

40842 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40843

40844 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40845

40846 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40847

40848 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40849

40850 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40851

40852 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40853

40854 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40855

40856 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 28

40857

Edição de hoje: 598 páginas
(OS:13396/2013)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações _ SEEP

