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de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a até U$
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Ministério das Relações Exteriores, para exercer
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Plurinacional da Bolívia. ........................................
Nº 78/2013 (nº 340/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Sr. JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA PINTO, Ministro
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Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Representante Permanente do Brasil junto
à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa..
Nº 79/2013 (nº 341/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr.
FLAVIO MAREGA, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto à República do Iêmen. .................
Nº 80/2013 (nº 342/2013, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr.
EDUARDO AUGUSTO IBIAPINA DE SEIXAS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
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dos Deputados
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Parcial nº 26/2013, aposto ao Projeto de Lei de
Conversão nº 17/2013. ..........................................
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União
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nos autos do processo TC 025.352/2012-1, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 32/2012...................
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autorizada pela Resolução nº 40/2012. .................
2.2.15 – Mensagem da Presidente da República
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2.2.16 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 180/2013 (nº
910/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Costa
Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.........................................
2.2.17 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 180/2013, perante a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. A
matéria será apreciada terminativamente..................
Convocação de sessão solene do Congresso
Nacional a realizar-se em 14 de outubro próximo,
às 11 horas, no Plenário do Senado Federal, des-
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tinada a homenagear o centenário de nascimento
de Vinícius de Moraes. ..........................................
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Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 391/2012...................
Nº 891/2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 479/2011...................................................
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Econômicos, respectivamente, sobre o Projeto de
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208/2010.................................................................
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interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado nº 391/2012, cujos pareceres foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo Plenário (Ofício
nº 201/2013-CAE). ................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado nº
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apreciado pelo Plenário (Ofício nº 231/2013-CCJ). .
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
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lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário
(Ofícios nºs 198 e 203/2013-CAE). ......................
Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente,
do Projeto de Lei do Senado nº 325/2010, cujos pareceres foram lidos anteriormente, a fim de ser declarado prejudicado (Ofício nº 199/2013-CAE). ...
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado nº
208/2010, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário (Ofício nº 200/2013-CAE). .
Término do prazo, em 17 do corrente, sem apresentação de projeto de decreto legislativo que discipline
as relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida
Provisória nº 608/2013. Extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria. ..............................
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Término do prazo, ontem, sem apresentação
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Ata da 133ª Sessão, Especial,
em 19 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Romero Jucá, Alfredo Nascimento e da Srª Vanessa Grazziotin
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 31 minutos
e encerra-se às 12 horas e 55 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os cem anos dos bois-bumbás Caprichoso e
Garantido, nos termos dos Requerimentos nºs 218
e 545, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin e de
outros Srs. Senadores. Também assinaram o requerimento o Senador Alfredo Nascimento e o Senador
Eduardo Braga.
Convido para compor a Mesa a signatária da sessão, que já está na Mesa, a Senadora Vanessa Grazziotin; o Senador Alfredo Nascimento, que também já
compõe a Mesa; o Deputado Átila Lins, que também
já compõe a Mesa.
Quero convidar o Vice-Prefeito de Parintins, o Sr.
Carmona Oliveira.
Convido, também, o jornalista e Diretor Artístico
do boi-bumbá Garantido, o Sr. Frederico Daniel Rolim
Góes, representando nesse ato o Presidente da Associação, o Sr. Telo Pinto; e, também, a integrante do
Conselho de Arte da Associação Folclórica boi-bumbá
Caprichoso, Srª Larice Butel. (Palmas.)
Convido todos os presentes para, de pé, acompanharmos o Hino Nacional brasileiro, que será interpretado pelo cantor David Assayag.
Em seguida, acompanharemos a apresentação
de um desafio, de improviso, dos versos alusivos à homenagem aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Agora, acompanharemos a apresentação de um desafio, de improviso, de versos alusivos à
homenagem aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.
(Procede-se à apresentação de desafio de improviso dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Quero registrar, com muita satisfa-

ção, as ilustres presenças da Senadora Ana Amélia, do
Senador João Durval e do Senador Cristovam Buarque.
Registro, também, a presença de autoridades,
do Embaixador do Paquistão, Excelentíssimo Senhor
Nasrullah Khan, e do Presidente da Associação do
Desenvolvimento Humano Artístico Cultural (Adhas),
Sr. Andreoni Pellinsky.
Registro, ainda, a presença do Deputado Chico
Lopes; da Companhia de alunos do Colégio Militar de
Brasília; e dos alunos da Escola Classe 111 de Samambaia Sul. (Palmas.)
Obrigado pela presença de todos os senhores
e senhoras.
É com satisfação que nós realizamos aqui, no
Senado Federal, esta sessão de homenagem. Quero
registrar que, como Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, e como amazônida, como Senador de Roraima, tenho a consciência do que representa efetivamente esta solenidade, esta festa, este reconhecimento
que não é só do Senado, mas também da Nação, ao
evento, à cultura, a todo o esforço, à tradição e a esses
cem anos de glória dos Bois Garantido e Caprichoso.
Vocês transcendem o Estado do Amazonas. Vocês representam toda a Amazônia, o que há de melhor na
nossa região para todo o Brasil e para todo o mundo.
Para mim, é um orgulho muito grande, como Senador de Roraima, pode estar presidindo hoje esta sessão e me unir a todos os Parlamentares, à Senadora
Vanessa, ao Senador Eduardo, ao Senador Alfredo, ao
Deputado Átila, a todos os Parlamentares da Região
Amazônica, que homenageiam, sem dúvida nenhuma,
este evento, que é um evento grandioso.
Considerando aberta a sessão e registrando essas palavras, eu passo a palavra à Senadora Vanessa
Grazziotin, primeira subscritora do requerimento da
sessão de homenagem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de
agradecer muito ao Senador Romero Jucá, que passa
a direção dos trabalhos, neste momento, ao Senador
Alfredo Nascimento, também subscritor do requerimento
da presente sessão solene em homenagem aos cem
anos do Boi Caprichoso e do Boi Garantido.
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Quero cumprimentar o Exmº Sr. Carmona Oliveira, Vice-Prefeito de Parintins, que aqui representa
o Prefeito de Parintins, amigo de todos nós, companheiro Alexandre.
Quero cumprimentar o Deputado Átila Lins, que
aqui está representando a Bancada Federal do Estado do Amazonas, e dizer que a presente sessão solene foi uma solicitação, um requerimento apresentado
pelos três Senadores do Amazonas: Senador Alfredo,
Senador Eduardo e eu. Infelizmente, o Senador Eduardo Braga aqui não está porque está representando
a Bancada de Senadores, hoje, em Manaus, quando
se realiza uma importantíssima reunião do conselho
de Administração da Suframa, que contará com a presença do Presidente do Conselho, que é o Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministro
Fernando Pimentel.
Então nós conversamos, acertamos, ficamos aqui
no Senado eu e o Senador Alfredo Nascimento, e o
Senador Eduardo Braga está lá, representando todos
nós. E ele encaminhou, Presidente Romero Jucá, e eu
passo à Mesa, um pronunciamento que faria no dia
de hoje, caso aqui estivesse. Então eu encaminho à
Mesa, para que insira nos Anais, o pronunciamento do
Senador Eduardo Braga e as homenagens que ele faz
a todos os integrantes do Boi Caprichoso, do Boi Garantido, de Parintins e de todo o Estado do Amazonas.
Eu quero cumprimentar o Sr. Frederico, que conheço de longa data e que aqui está representando o
Boi Garantido. Seja muito bem-vindo. Quem conhece
o Frederico, sabe da sua dedicação, não só aos bois.
Ele não é conhecido como Frederico, mas como Fred,
não é, Sr. Frederico? Quero agradecer a sua presença
aqui no Senado Federal, assim como cumprimentar a
Larissa, que representa – e representa muito bem – a
direção do Boi Caprichoso nesta solenidade.
Quero cumprimentar todos os integrantes dos
bois que aqui estão, cumprimentar todas as autoridades, cumprimentando Israel Paulain, que aqui está,
e cumprimentando o David Assayag. Então, através
dessas duas figuras, que são os cantores Paulain, do
Garantido, e o nosso querido David, do Caprichoso,
através de vocês, todos e todas recebam nossos cumprimentos e nossos abraços.
Mas, Sr. Presidente, o folclore é uma das expressões culturais que mais caracterizam um povo,
uma nação. Não há dúvida quanto a isso. E o Brasil é
rico em manifestações populares, manifestações que
apresentam grande variedade, provenientes de muitos lugares, de muitos países, e aqui transformados
e adaptados ao espírito do nosso povo. Penso que o
folclore de Parintins, os bois-bumbás Caprichoso e
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Garantido representam, de forma fiel, esse espírito
que carrega o povo brasileiro.
A festa de Parintins, que é no meu querido Estado
do Amazonas, sem dúvida nenhuma é uma das maiores manifestações da cultura e do folclore brasileiro,
reunindo todos os anos milhares de pessoas vindas de
todos os cantos do mundo, para assistir esta que nós
chamamos como uma verdadeira ópera a céu aberto.
O festival folclórico, de origens notadamente ibéricas,
chegou à Amazônia pelas mãos do migrante nordestino, que ali foi enfrentar o desafio de ser soldado da
borracha, e que levou consigo os bois-bumbá e outros
elementos do folclore.
Quando nós Senadores requeremos esta sessão
solene especial, de homenagem, pensamos exatamente na devida homenagem que merece o Festival
Folclórico de Parintins, tanto do ponto de vista da
valorização da cultura popular, elevada ao nível mais
sublime da arte, quanto por situar a cidade amazonense de Parintins – pintadinha de vermelho e azul – no
mapa turístico nacional e internacional.
Uma tradição que remonta há cem anos e que
já se incorporou, definitivamente, no calendário nacional. É o que ocorre com a festa dos bois Garantido e
Caprichoso, fundados por Lindolfo Monteverde e por
Roque Cid, respectivamente.
Eu quero aqui prestar também as nossas homenagens, a homenagem do Senado Federal, a duas
figuras que deixei para citar somente neste momento,
as mais importantes desta sessão: Srª Maria do Carmo
Monteverde, a quem peço que se levante, homenageada, no centenário, pelo Boi Garantido, porque é filha
de Lindolfo Monteverde, fundador do Boi Garantido
(Palmas.); e também Srª Nelcina Cid, que foi homenageada, neste centenário, pelo Boi Caprichoso, a quem
peço que se levante para que todos possam vê-la, neta
do fundador do Boi Caprichoso, Roque Cid. (Palmas.)
Muito obrigada pela presença de vocês, que, assim como receberam a homenagem dos dois bois –
Caprichoso e Garantido –, também estão recebendo,
neste momento, a homenagem especial do Senado
Federal.
O folclore é uma tradição, como disse, que remonta há um século. É importante, Sr. Presidente,
Senador Alfredo, que o Senado se abra, que a população brasileira se abra à cultura, para que convivam
mais de perto com essas expressões, com essas manifestações populares que fazem parte do dia a dia,
do nosso cotidiano.
O Boi Caprichoso, na pequena amostra que nós
aqui fizemos, enverga as cores azul e branca, sendo
espécie de síntese da unidade cultural revelada pela
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linguagem, pelos costumes, pela culinária, pela música
e pela dança, além da religião – a grande festa popular!
O vermelho do Boi Garantido, fundado, como já
dissemos aqui, por Lindolfo Monteverde quando tinha
apenas onze anos de idade, usa as cores vermelha e
branca e também, como o boi rival, guarda os atributos
da tradição e da cultura popular amazonense.
Ao celebrarmos esse centenário da existência
dos dois bois-bumbá, em uma sessão solene, queremos com isso mostrar a força da tradição e, ao mesmo
tempo, evidenciar a matéria original de que se constrói
o nosso País.
A festa de Parintins é um épico que revela o povoamento e a fundação da Amazônia, ao mesmo tempo
em que demonstra como uma tradição de matriz múltipla, como o bumba-meu-boi, pôde desenvolver-se em
busca da novidade e da invenção. Ao bumba-meu-boi
do Nordeste juntaram-se elementos indígenas e daí
surgiu o boi-bumbá de Parintins.
Nas últimas décadas – pelo menos desde 1965 –,
o festival folclórico é a festa popular de maior expressão
entre os amazônidas. Embora tenha começado sem o
alcance de hoje, a festa de Parintins sempre movimentou o espírito alegre das pessoas, tanto quanto agora
movimenta a economia do turismo local.
Parintins, que fica a pouco mais de quatrocentos
quilômetros da capital Manaus, situada numa ilha do
Rio Amazonas, denominada de Ilha Tupinambarana, é
a sede desse espetáculo popular maravilhoso, que se
apresenta como uma competição entre facções rivais, a
azul e a vermelha, o Boi Caprichoso e o Boi Garantido.
O duelo, na dança e na música, embala as torcidas por três dias. O Festival de Parintins vem se renovando a cada ano sem perder suas características
folclóricas originárias, agora tratadas e retrabalhadas
de um ponto de vista cênico mais abrangente. Transformou-se, pois, em espetáculo de alcance nacional
e internacional, assim como o carnaval carioca, com
lugar certo na mídia não somente nacional, mas na
mídia internacional.
Aqui eu quero dizer ao Fred, à Larissa, ao Prefeito Carmona, que aqui representa a prefeitura, que
é um orgulho muito grande de todos nós, não só amazonenses, mas amazônidas, de ver que, na transmissão ao vivo do carnaval do Rio de Janeiro, Senador
Durval, muitas vezes Parintins é citada, porque muitas
das alegorias desenvolvidas pelas várias escolas de
samba do Rio de Janeiro vêm de Parintins, graças a
uma capacidade criativa. Uma capacidade que intriga
todos nós de como Parintins, uma cidade que tem em
torno de 100 mil habitantes, concentra naquele espaço,
naquela ilha pequena, mas bela, tanta gente com tanta
habilidade, com tanta capacidade artística.
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Então, esse é um orgulho não só dos amazônidas, mas de todos nós, brasileiros, porque Parintins
não apenas se reinventou; Parintins reinventou também
o carnaval brasileiro. Então, isso é motivo de muito orgulho para todos nós.
Como eu aqui já disse, são três dias de festas em
que a Amazônia brasileira brinca e dança em um dos
espetáculos mais coloridos e vibrantes que se conhece.
O folclore aparece em toda sua pujança, aliado ao misticismo, à ecologia e à magia da Região Amazônica.
Quando eu falo de ecologia, quando eu falo de
magia, quando eu falo de misticismo, quando eu falo de
tradição nordestina, de tradição indigena, Senador Cristóvam, Senadora Ana Amélia, eu estou aqui falando de um
elemento que abraçaram com muita força os dois bois,
que é a defesa do meio ambiente, a defesa da Floresta
Amazônica. Não há um ano no festival cujas músicas não
tenham como característica maior a defesa da nossa tradição, da nossa cultura e, principalmente, da nossa natureza.
As apresentações dos bois são alternadas, a cada
dia, de duas a duas horas e meia cada uma. Os dois
bois se apresentam em três noites e com apresentações difefentes. Mas não são só apresentações. É um
verdadeiro teatro, é uma verdadeira ópera que se apresenta, representando as tradições da nossa querida
gente da Amazônia.
Quem já foi a Parintins, quem já teve a alegria de ir
a Parintins para assistir a esse espetáculo democrático,
sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. A
cidade toda, não apenas na hora da apresentação, é
tomada por muita gente. Cerca de cem mil pessoas, a
cada ano, vão para Parintins não só para assitir, mas
para viver, talvez, a maior emoção cultural e tradicional da Amazônia brasileira, que acontece todo mês de
junho no nosso querido Estado.
Os mais de três mil participantes de cada boi são
conduzidos pelo narrador apresentador e pelos mais
de quatrocentos músicos que celebram a força das batidas preferidas de cada boi, em cerca de 15 a 22 toadas, algumas das quais buscam imitar sons da floresta
e cantos de pássaros.
As duas agremiações são rivais. Nós vimos aqui,
no breve desafio feito. Elas são rivais, mas se respeitam,
e apresentação de um boi na arena, que nós chamamos
de Bumbódromo, não é em momento nenhum inibida
pela torcida rival. A torcida, nós chamamos de “galera”.
Há mesmo um dito popular de que “ama-se um boi e
admira-se o outro”. Lá nós seguimos exatamente esse
ditado. Amamos um boi, mas não deixamos de admirar
o outro boi, demonstrando a atmosfera de cordialidade
que permeia os festejos. Vale lembrar que o bumbódromo
se localiza no centro, no coração da cidade de Parintins.
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A torcida, lá, nós chamamos de galera. Há mesmo
um dito popular segundo o qual – abro aspas – “ama-se um boi, mas admira-se o outro boi”. Nós seguimos exatamente esse ditado. Amamos um boi, mas
não deixamos de admirar o outro boi, demonstrando
a atmosfera de cordialidade que permeia os festejos.
Vale lembrar que o bumbódromo se localiza no
centro, no coração da cidade de Parintins. Neste ano,
o bumbódromo foi reinaugurado, porque não só foi
ampliado, mas foi construído praticamente outro. Fora
da festa, ele se transforma em uma escola, não só em
uma escola tradicional, mas também em uma escola de
artes. E, naquele local, também são abrigados vários
órgãos, organismos, entidades do Poder Público ou
não, que prestam serviço social, Senador Cristovam.
Então, é um bumbódromo que serve à cultura, mas
que serve à cidade de Parintins, ao povo de Parintins.
Um aspecto de relevo que eu também levanto
aqui é a lisura na escolha do campeão. Todo ano, são
escolhidos pelos dois bois jurados que vêm de muito
longe, vêm de fora, são estudiosos da cultura brasileira,
estudiosos – Senador Agripino, que acaba de chegar,
muito obrigada pela presença – da nossa cultura, não
só a amazônica, mas da cultura do Brasil como um todo.
Então, homenagear os bois de Parintins, para
mim, é uma alegria muito grande. Há dez anos, nós
estávamos, toda a Bancada Federal, Deputados e Senadores, no plenário da Câmara, homenageando os 90
anos – não é, Deputado Átila? – dos bumbás Caprichoso e Garantido, e agora estamos aqui homenageando
os cem anos. Cem anos! Eu, infelizmente, não poderei
estar na homenagem dos 200 anos que, sem dúvida
nenhuma, sei que haverá. Não sei se será no plenário
do Senado ou no plenário da Câmara, mas sei que haverá e que será muito maior do que esta que estamos
vivendo hoje, porque grandiosos são os dois bois, os
dois bumbás, Caprichoso e Garantido; grandiosa é a
festa de Parintins, que começou muito pequenininha,
na rua, e que hoje é motivo de orgulho, não só para a
Amazônia, mas para o Brasil como um todo.
Então, é uma alegria muito grande, nossa, da
Bancada de Senadores do Amazonas, dos Deputados
Federais, estarmos aqui homenageando, mas tenho
certeza de que é um orgulho também para todos os
demais Parlamentares de todos os outros Estados do
Brasil, que reconhecem no Caprichoso e no Garantido, no Festival Folclórico de Parintins uma verdadeira
manifestação do povo brasileiro.
Então, parabéns a vocês que construíram, que
conquistaram esse espaço que nós temos hoje! Muito obrigada!
Eu concedo, se a presidência me permite, um
aparte ao Senador Agripino.
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O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Eu gostaria, Senadora Vanessa, não sei se é regimental ou não numa sessão de homenagem, e não
poderia deixar de manifestar a minha opinião sobre a
homenagem que se presta no Senado da República
ao centenário da festa do Caprichoso e do Garantido,
que eu tive oportunidade de conhecer, de ver. Eu acho
que a Amazônia, ou o Amazonas tem algumas marcas
que projetam o Estado para o mundo inteiro. Há muitas marcas interessantes: o guaraná do Amazonas, a
Floresta Amazônica, o Rio Amazonas, a Zona Franca
de Manaus, que é uma novidade, mas há uma coisa
que é indelével, que é a cultura local. Eu vejo este plenário cheio de figuras que não são normais nas ruas
do Brasil: são jovens, são homens e mulheres de cocar, são pessoas com indumentária típica que fazem
a figura de uma coisa que é autóctone. Eu não sei se
V. Exª, Senadora Vanessa, já teve a oportunidade de
verificar, por exemplo, na obra de Picasso, a marca que
Picasso deixou entrar, a única marca que ele deixou
entrar na sua obra maravilhosa, é a autóctone arte
africana: o formato do olho e a boca da arte africana,
que é muito menos importante no plano do marketing
internacional do que a obra de Picasso. Mas veja como
a coisa genuína, como ela é forte, como é forte essa
manifestação de cultura do Amazonas, cujo símbolo
maior eu acho que é a Festa de Parintins, onde eu estive este ano. Tive a alegria de, por convite do Prefeito
em Manaus, o ex-Senador Arthur Virgílio, que é meu
amigo pessoal, um homem por quem eu tenho muito
respeito, como tenho por V. Exª, por Alfredo Nascimento, pelos Parlamentares do Amazonas, eu tive a
oportunidade de fazer a viagem de Manaus até Parintins de barco, vendo uma coisa que é um privilégio, e
depois ver numa noite o espetáculo de Parintins, uma
coisa que é quase inacreditável estar aquilo acontecendo numa ilha fluvial chamada Parintins, no meio do
Rio Amazonas. De uma riqueza de detalhes, de uma
qualidade plástica e musical absolutamente impressionante. Produto de quê? Da manifestação do íntimo
de um povo, que é o povo da Amazônia, que se revela em Parintins, na Festa de Parintins, nos bois, que,
ao longo de anos e anos e anos, foi se sofisticando,
com as alegorias, com os guindastes que descem os
bois, com os balões que fazem descer os bois, numa
coisa digna de Hollywood, digna de Las Vegas e que
está numa ilha fluvial do Amazonas. É a força da arte
e da cultura. Eu só encontro esta explicação: é a força
da arte e da cultura, vestida pelo amor que as autoridades têm pelo Estado do Amazonas. Aqui eu quero
reverenciar, cumprimentar V. Exª pela iniciativa desta
homenagem, que é meritória, – esse é um marco na
vida parlamentar de V. Exª – e cumprimentar o Estado
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do Amazonas e esse povo querido aqui presente, para
homenagear, no centenário do Boi Garantido e do Boi
Caprichoso, a cidade de Parintins e uma das coisas
mais legítimas, que é a cultura popular do Brasil em
Parintins, no Estado do Amazonas. Cumprimentos a
V. Exª. (Palmas.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu o agradeço, Senador
Agripino, a V. Exª pelo aparte.
Quero dizer o seguinte: as personagens – V. Exª
teve a oportunidade, levado que foi pelo atual Prefeito de Manaus, ex-Senador da República pelo Estado
do Amazonas, uma pessoa que também quer muito
bem a Parintins e ajuda muito Parintins e o festival –,
as representações do festival, dos bois são feitos exatamente pelo Amo do Boi; pelo Tripa do Boi, que nós
vimos aqui; pela Sinhazinha; pelo Porta-Estandarte; e
pela Cunhã-Poranga, além de outras personalidades.
O que é isso senão a junção da cultura indígena com
a cultura nordestina, do nordeste de V. Exª, que vem
lá do Rio Grande do Norte, que já foi governador daquele Estado?
V. Exª deve ter ficado muito emocionado, como
nós ficamos também, quando viu que os povos indígenas, juntando-se aos migrantes nordestinos, criaram,
desenvolveram e, cada vez, como eu disse aqui, sem
perder a sua originalidade e a sua tradição, desenvolvem a cada ano e fazem um festival maravilhoso para
o Brasil e para o mundo inteiro. Então, muito obrigada
pela presença e pelo aparte de V. Exª, Senador Agripino.
Eu encerro aqui dizendo que desejo vida longa
aos bois, Caprichoso e Garantido. Parabéns por vocês
darem esse presente ao Amazonas, à Amazônia e ao
Brasil como um todo!
Muito obrigada! (Palmas.)
O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Alfredo Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco
União e Força/PR – AM) – Passo a presidência dos
trabalhos à Senadora Vanessa.
O Sr. Alfredo Nascimento deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senador passou a
direção dos trabalhos para mim, exatamente porque
fará uso da palavra neste momento.
Apenas corrigindo, esta sessão, mais vez levantando, é uma sessão solene que foi convocada, requerida pelos três Senadores do Estado do Amazonas.
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Convido para fazer uso da palavra o Senador
Alfredo Nascimento, que é o Líder do PR, também
presidente nacional do seu partido e Senador pelo
Amazonas.
Coma palavra, V. Exª.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa. Quero cumprimentá-la e cumprimentar o Deputado
Átila Lins, que representa a Câmara dos Deputados
nesta solenidade. Quero cumprimentar o Vice-Prefeito de Parintins, Carmona Oliveira, que representa a
cidade de Parintins; o jornalista e diretor artístico da
Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, Frederico
Daniel Rolim Góes, representando o Presidente da Associação, Sr. Otelo Pinto; quero saudar integrantes do
Conselho de Arte da Associação Folclórica Boi-Bumbá
Caprichoso, Srª Larice Butel, e meus companheiros,
Senador João Durval, Senador Agripino Maia, Senador
Cristovam Buarque e Senadora Ana Amélia.
O testemunho dado por V. Exª, Senador Agripino,
dispensa qualquer comentário a respeito dessa festa.
Eu me lembro que, no ano de 1996, recém eleito Prefeito de Manaus, pela primeira vez, eu fui assistir a
festa do Carnatal em nossa terra, Rio Grande do Norte, em Natal. Fui cumprimentado por V. Exª e outros
Parlamentares do Estado por ter sido eleito Prefeito
da cidade de Manaus. Fui cumprimentado por todos
e procurado por um jornalista que me perguntou o
seguinte: “O senhor agora, como Prefeito de Manaus,
vai fazer o Carmanaus?” Eu disse: “Manaus não tem
a tradição do Carnaval. Manaus tem um ritmo muito
forte, oriundo da cidade de Parintins, do Boi-Bumbá
Caprichoso e do Boi-Bumbá Garantido. Quando se
tentou fazer Carnaval fora de época, lá não funcionou.”
O jornalista me disse: “Por que o senhor não faz um
boi fora de época?” Eu tive a oportunidade, graças a
Deus, de dar a contribuição à cultura do meu Estado,
pois isso já faz parte do calendário cultural da cidade
de Manaus, de criar o Boi Manaus. O Boi Manaus é
nosso Carnaval fora de época. Essa é uma demonstração da força que tem o boi-bumbá, o boi de Parintins
em nosso Estado.
A força é tamanha, Vanessa, que você disse que
não vai estar aqui nos 200 anos e eu, com certeza,
estarei aqui, comemorando os 200 anos do Festival
Folclórico de Parintins.
Então, Senador Agripino, muito obrigado por suas
palavras. Suas palavras são o testemunho da realidade, do que ocorre, realmente, naquela ilha fluvial,
naquela ilha famosa pela cultura dos bois, Garantido
e Caprichoso.
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Há mais de 30 anos, eu escolhi o Estado do
Amazonas para viver. Naquela época, me entusiasmava e encantava a exuberância da sua natureza e a
diversidade do seu povo. Esse sentimento me acompanha até hoje, quando navego em seus rios, quando desfruto da sua gastronomia, quando vejo a garra
de nossa gente e, especialmente, quando contemplo
nossas expressões culturais.
O Estado do Amazonas comporta uma diversidade cultural vigorosa, que é fundamental para o conjunto
da cultura brasileira.
A formação étnica do amazonense é um maravilhoso mix de elementos indígenas e fortes influências
africanas e europeias, e é dessa mistura que vêm a
efervescência e a originalidade do povo amazonense
e de nossa cultura popular. É essa exuberância e originalidade que nos reúne aqui, hoje, para celebrar o
centenário dos bois-bumbas Caprichoso e Garantido.
Símbolos de uma das maiores festas do Amazonas – o Festival Folclórico de Parintins –, os nossos
queridos bois são motivo de orgulho para todos nós,
respeitados e reconhecidos no mundo todo como uma
expressão autêntica da cultura brasileira.
No momento em que celebramos o centenário
dos bumbás, quero fazer uma homenagem sincera à
população da cidade de Parintins, guardiã de uma das
maiores riquezas culturais do Brasil e anfitriã de uma
de nossas mais bonitas festas: a dos nossos bois centenários, Caprichoso e Garantido, que recebem esta
justa homenagem no Senado Federal.
Todos os anos, a população de Parintins abre
seus braços para receber todos nós, que saímos de
diversas partes do Amazonas e do Brasil para desfrutar
da alegria dessa festa, e também os muitos turistas estrangeiros que vão à cidade especialmente para a festa.
Ao longo dos anos, Parintins cresceu com o festival e conquistou seu lugar no mapa cultural brasileiro e mundial, recebendo turistas de diversos pontos
do Planeta.
Garantido e Caprichoso – eis duas das grandes
paixões do povo amazonense.
A grandiosidade e beleza dos bois-bumbas nada
mais são que uma releitura da riqueza da Amazônia e
de seu povo de essência simples, mas de alma ousada;
cuja capacidade criativa e de encantamento foi capaz
de criar um dos maiores espetaculos a céu aberto do
mundo. Por essa razão, tenho a traquilidade em afirmar
que os nossos bois, Caprichoso e Garantido, são uma
representação legítima da história do nosso Amazonas,
acompanhando o desenvolvimento de nossa gente e
de nosso Estado.
Srª Presidenta, a importância do festival folclórico
de Parintins, transmitida nas figuras dos bois Capri-
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choso e Garantido, supera o aspecto cultural. Com o
passar dos anos, sua consolidação e expansão passaram a ter importância fundamental para a economia
do Estado do Amazonas e da cidade de Parintins, em
especial, o duelo dos bois Caprichoso e Garantido,
que recentemente completou 100 anos, é um evento
capaz de arrastar milhares de turistas a cada edição,
estimulando o desenvolvimento da região e fomentando
o turismo no Estado, que encontra-se em franca expansão, principalmente pela vinda de turistas estrangeiros.
Para que se tenha uma ideia, cada edição do festival injeta, em média, mais de R$60 milhões na economia do Amazonas. Nem mesmo as recentes crises
na economia mundial e tampouco as enchentes na
região interferiram no sucesso do festival.
N�����������������������������������������
o momento em que uno minha voz a essa homenagem maravilhosa, não posso deixar de reconhecer problemas que tornam a realização do festival de
Parintins, muitas vezes, uma saga. O Poder Público
precisa ampliar o apoio ao Município para favorecer
um desempenho cada vez melhor. Falo de melhorias
na infraestrutura e logística de Parintins, no apoio aos
setores de serviços e turismo, essenciais para oferecer um atendimento adequado ao turista e minimizar
os transtornos para o morador da cidade.
A grandeza do evento deve servir de estímulo
permanente para a implantação de políticas públicas e
investimentos cada vez mais voltados para a melhoria
da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável
do Amazonas. Esse deve ser um compromisso dos
governos estadual e municipal, mas também nosso,
legítimos representantes do povo do Amazonas, nesse
Senado Federal e no Congresso Nacional. Eu estarei
aqui, e tenho certeza de que também meus colegas
de bancada, para apoiar todas as iniciativas que sustentem e favoreçam a consolidação e a ampliação de
nossa cultura e o nosso foclore.
Aos bois Caprichoso e Garantido – e a todas as
pessoas, profissionais de todas as categorias, músicos, bailarinos e agentes públicos de todas as instâncias, que contribuíram, ao longo desses cem anos,
para a sua criação e realização – deixo minha singela
homenagem.
É com grande honra que participo desta sessão
especial para comemorar o centenário de muita história,
de muita tradição e alegria, representadas pelo vermelho e pelo azul que cobrem o nosso Estado, a nossa
bandeira e os corações de todos os amazonenses.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB-AM) – Cumprimentamos o Senador Alfredo Nascimento pela sua exposição.
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Dando sequência à lista de oradores, chamamos,
com muita alegria, para usar da palavra a Senadora
Ana Amélia, que, muito embora Senadora pelo Estado
do Rio Grande do Sul, fez questão de aqui estar para
também participar desta singela homenagem que o
Senado faz ao centenário do folclore do Amazonas,
de Parintins, dos bois-bumbá Caprichoso e Garantido.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Cara Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta
sessão; caro Senador Alfredo Nascimento; Deputado
Átila Lins; caro Vice-Prefeito de Parintins, Carmona Oliveira; caro jornalista e diretor artístico da Associação
Folclórica Boi-Bumbá Garantido, Frederico Daniel Rolim de Góes – daqui a pouco vou até ler um texto seu,
porque fiquei encantada com ele –, que representa,
neste ato, o presidente da Associação Telo Pinto; e a
integrante do Conselho da Arte da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso, Larice Butel. É bom que
as mulheres estejam também participando ativamente
desse processo!
Saúdo o Senador Cristovam Buarque, o Senador José Agripino e o Senador Romero Jucá, que esteve aqui.
Mas como uma Senadora do Rio Grande do Sul,
lá do outro extremo do Brasil, vem aqui se meter em
uma festa de Parintins, uma festa do Amazonas, Senador Alfredo Nascimento? Acontece que a festa de
Parintins, a festa do Boi Caprichoso e do Boi Garantido
não é mais apenas uma festa e um patrimônio de Parintins, um patrimônio do Estado do Amazonas; é um
patrimônio do Norte, é um patrimônio do meu Estado
do Rio Grande, porque é patrimônio brasileiro, com
esse valor, com essa extraordinária capacidade de se
mostrar ao mundo e ao País.
O meu sonho, vou dizer, é conhecer Parintins,
porque quem não chega lá... (Palmas.)
Os chineses têm uma grande frase que revela
muito do que significa isso. Os chineses, com a sua
sabedoria milenar, dizem o seguinte: “Ver uma vez
vale mais do que ler mil vezes“. Então, por mais que
se fale, que se vejam as fotos nessas maravilhosas
revistas do Caprichoso e do Garantido, por mais que
acessemos a Internet, vejamos as imagens e ouçamos a música, vejamos as cores, não conseguimos o
principal: o contato com a gente que faz essa riqueza
chamada Festa de Parintins, a gente de Parintins, os
sons, os cheiros e os sabores, que são intocáveis pela
Internet, ou seja, não podemos ter acesso a isso que
faz parte fundamental desse patrimônio.
Assim, queria cumprimentar a Senadora Vanessa e os demais Senadores do Estado do Amazonas
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por terem feito essa homenagem, no dia de hoje, ao
centenário dessas duas grandes instituições.
A tradição desse interior amazonense, o Festival
de Parintins, é, hoje, um dos maiores festejos populares do nosso País. Estimativa da Amazonastur mostra que o evento leva, por ano, mais de 70 mil turistas
a Parintins que fica a quase, como disse a Senadora
Vanessa, 400 quilômetros da capital Manaus, ou seja,
no coração amazonense.
Esse Festival tem a sua história representada
pelos grupos do Boi-Bumbá, divididos entre os currais
do Boi Garantido, de coração vermelho – e que aqui
deram uma grande demonstração de habilidade e de
beleza – e o do Boi Caprichoso, da estrela azul. É fácil
identificar, nas apresentações, componentes de várias
culturas, como a ibérica e a árabe. No entanto, a cultura
indígena, é característica predominante para a maior
festa popular amazônica. Estão aqui os representantes deste povo indígena tão bem enfeitados com seus
adornos que, então, identificam essa região.
Os Bois de Parintins, Caprichoso e Garantido,
existem desde 1913 – estamos, portanto, comemorando o seu centenário –, mas o festival só se tornou
competição em 1966. O Bumbódromo de Parintins é
dividido em duas partes rigorosamente iguais para as
torcidas do Caprichoso e do Garantido.
E eu, como disse, fiquei encantada com o texto
do Fred Góes nessa magnífica revista que vocês receberam, que fala dos cem anos. Eu sublinhei:
O folclore [escreveu ele] é a vida do povo, é o
povo mostrando, com simplicidade, sua evolução, sua revolução pelo saber popular. E não
tem quem segure essa revolução de preto, de
branco e de índio, que, ao longo da história,
solidificam a miscigenação e a transfiguração
cultural do nosso Planeta.
Cem anos de glória do Boi Garantido, cem
anos de história de sua criação pelas mãos
de um menino chamado Lindolfo, um mestiço de branco, de negro, de índio, que tomou
para si o papel principal de fazer desse boi a
maior expressão de um povo, que fez dessa
brincadeira, sua bandeira de resistência, sua
revolução cultural. Cem anos de Garantido da
Baixa do São José, onde índios e negros fizeram trincheira defendendo a cultura de seus
ancestrais, um legado de glória dessa brincadeira de um boi que nasceu de um “curuatá” e
ganhou movimento nas mãos do menino Lindolfo, que lhe deu vida em um boi de veludo,
cipó, sarrapilha e um coração na testa. Cem
anos de um sonho que se tornou identidade
cultural não só de Parintins ou do Amazonas,
mas de toda a Amazônia brasileira.
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E, como eu não vou ficar com o meu coração
partido – não sou louca – numa festa em que os dois
têm força igual, encontrei, da Márcia Baranda, a Presidente do Boi Caprichoso, um texto que reflete, aqui,
a força dos azuis:
O sentimento que nos leva a trilhar os caminhos
memoráveis da história centenária de nosso
Boi é o mesmo que nos leva à compreensão
de uma paixão que nasceu e cresceu sob o
brilho dos seus personagens que tiveram a
ousadia de construí-la. “O Centenário de uma
Paixão” não é apenas o sentir, mas o porquê
sentir. Nessa jornada, uma legião de homens
e mulheres se revezou na arte de interpretar
o sonho de Roque e Cid, fundador do Boi Caprichoso. Fazer dessa brincadeira de Boi patrimônio cultural do povo de Parintins. E o sonho virou um dever; e o dever, um prazer. Aos
olhos do mundo, brilhou a estrela de Parintins,
ao revelar a diversidade da Amazônia, com
suas crenças e lendas, ritos e mitos, danças
e festanças. Aos olhos da floresta, brilhou a
estrela do Boi Caprichoso, ao preservar com
dinamismo os fundamentos desse folguedo,
como sentinela, as transformações do tempo.
Fortalecido na promessa de um retirante nordestino conhecedor da escassez do sertão e
da desilusão da borracha, nasceu o Boi Caprichoso para balançar as estruturas da velha
Tupinambarana, projetando uma identidade
cultural que enriquece a nossa história. Nos
terreiros do esconde, sob o clarão das lamparinas, lá estava o Mestre Roque, junto com a
rapaziada, ensaiando os primeiros versos, os
primeiros acordes, as primeiras toadas. Sob
o clarão do luar, lá estava o mesmo Roque,
unindo o azul com o branco, decretando as
cores de uma nova paixão.
Esses textos refletem muito bem a grandeza, a
criatividade e o talento de todos que estão fazendo
dessa festa um orgulho brasileiro.
Em 2013, um novo Bumbódromo foi inaugurado.
O espaço foi criado ali para receber melhor os turistas
e garantir a qualidade da apresentação.
O Garantido foi o vencedor da edição deste ano
de 2013.
Tamanha a importância e o destaque dessa festa
que, desde 26 de junho deste ano, os bumbás Caprichoso e Garantido são patrimônio cultural do Amazonas.
Essa medida veio para ajudar a divulgar o complexo cultural dos bumbás de Parintins, popularizar o
conhecimento dessa tradição e articular, juntamente
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com os diferentes setores da sociedade, ações necessárias à salvaguarda desse patrimônio.
Mas veja só, Senadora Vanessa Grazziotin; veja
só, Senador Alfredo Nascimento, este Brasil é tão grande, é tão especial, é tão surpreendente que lá naquele
meu Estado, no longínquo Rio Grande, distante alguns
mil quilômetros de Parintins, distante milhares de quilômetros do Norte brasileiro, de Parintins, lá onde há
o boi-bumbá, onde há o Caprichoso e o Garantido, no
Vale do Rio Pardo, uma região bem no coração do Rio
Grande, nós também temos um boi-bumbá.
A tradição, a festividade do bumba meu boi está
ali incrustada há 152 anos. Foi resgatada no Município
de Encruzilhada do Sul, há mais de quatro décadas,
por Firmino Silveira e pelo historiador Humberto Fossa.
Desde lá, o conhecido mestre Firmino, falecido
em 2007, comandou a festa por 40 anos. Em 2004, o
mestre recebeu o troféu Cultura Gaúcha em reconhecimento à sua contribuição à cultura do Estado.
Atualmente, o técnico em segurança do trabalho
Diogo Silveira Kucharski é um dos responsáveis por
manter a tradição viva nessa cidade. Kucharski é neto
de Firmino da Luz Silveira.
Diogo conta que, graças ao seu avô, que, quando
criança, brincava com o boi, e ao pesquisador Humberto Fossa, essa tradição não se perdeu no Estado.
O folguedo do bumba meu boi é uma herança trazida
a todos os Municípios povoados por açorianos, como
os do Vale do Rio Pardo, onde Encruzilhada do Sul
está localizada.
Firmino Silveira cresceu acompanhando desde
pequeno a brincadeira nas ruas, após o carnaval, que
é muito representativo nesse Município. Depois de
adulto, viu a tradição ser esquecida e, para impedir
que ela fosse definitivamente perdida, decidiu fazer o
boi renascer. Por isso, seu nome jamais será esquecido na história cultural do nosso Rio Grande do Sul
– conta o ex-Diretor do Departamento de Cultura de
Encruzilhada do Sul, Volny Carvalho da Silva.
Hoje a Prefeita é uma mulher, Laise Krusser, do
PDT do Senador Cristovam Buarque e, tradicionalmente, a festa do bumba meu boi gaúcho ocorre no final do
mês de junho, mas, em Encruzilhada do Sul, é realizada no primeiro sábado após o carnaval. Ela foi oficializada pela Prefeitura Municipal em 13 de fevereiro de
1991 e essa festividade faz parte do calendário oficial
de eventos de Encruzilhada do Sul, e é uma das comemorações mais populares do Município e da região.
A farra do boi, como é conhecida pelos gaúchos,
é um pouco diferente das típicas festas do Norte, como
a de Parintins que estamos festejando agora, e do Nordeste. Lá, no Rio Grande, a festa do bumba possui um
único boi, o qual é feito com uma armação de varas de

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ferro, coberta de tecidos e alguns adereços. A cabeça
é constituída de uma autêntica caveira de boi, forrada
de tecido e os chifres, também originais, levam fitas,
guizos e cincerros de bronze para fazer muito barulho.
Aqui, o Garantido e o Caprichoso não fizeram
barulho, mas mostraram uma leveza e uma beleza
estética no seu formato e na sua alegria que nos encantaram a todos. Mas, como eu disse, repetindo os
chineses, ver uma vez vale mais que ver mil vezes.
Por isso, meu sonho é, um dia, chegar a Parintins e
conhecer essa festa que já centenária, mas que está,
já, no coração de todos os brasileiros.
Parabéns ao boi Garantido!
Parabéns ao boi Caprichoso!
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia. E não é por falta de convite. A Bancada toda do Amazonas tem, a cada ano, convidado
a Senadora para que esteja lá. Logo mais, o Prefeito,
representando nosso Vice-Prefeito, fará pessoalmente o convite, assim como os representantes dos dois
bois, Senadora.
Eu convido, agora, para fazer uso da palavra, o
Senador Cristovam, comunicando a todos que, após o
Senador Cristovam, falará, representando a Bancada
de Deputados Federais e a Câmara Federal, Deputado
Átila Lins. Na sequência, falará o Vice-Prefeito, que representando os dois bois, inclusive, e, aí, iremos para
a abertura da nossa exposição, uma singela exposição de fotografias aqui, no espaço do Salão Branco.
Com a palavra, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, demais
Senadores, Senadoras, todos aqui que representam
essa grande festa, cito o Senador Nascimento, que representa o Estado, eu não tenho, no meu acúmulo de
emoções, a vivência dos dias da festa de Parintins. Eu
espero viver isto em algum momento no futuro. Mas,
desde longe, como pernambucano, do frevo, e como
brasiliense que aqui teve durante anos e anos o nosso Teodoro, que levou adiante e manteve viva a festa
muito parecida, embora pequenininha, do boi-bumbá,
quero falar a vocês sobretudo dos heróis Lindolfo, Roque e o Teodoro, o nosso Teodoro do Bumba meu boi,
porque esses heróis, Senadora Vanessa, mantém viva
a alma do povo.
Um povo tem um corpo e uma alma como as
pessoas. O corpo é a economia que vocês, inclusive,
ajudam a dinamizar, e a alma é a cultura. A cultura
de um povo é que dá alma ao povo, não é o Produto
Interno Bruto, não é a produção material. Tudo isso é

Terça-feira 20

54755

importante para fortalecer, viabilizar e permitir que a
alma se realize. E a alma é a cultura. A alma de um
povo é a sua cultura.
Temos dois tipos de cultura, embora a gente possa dizer que seja uma só. Temos a cultura clássica,
herdada do mundo inteiro, a cultura de sermos seres
humanos. E temos a cultura local, a cultura popular,
a cultura de sermos brasileiros, de sermos do Estado
do Amazonas, do Estado do Pará, de cada Estado e
até de cada cidade.
Estou aqui para agradecer que tenhamos tido
pessoas como esses heróis, que fazem com que a
alma do povo brasileiro fique viva, pela manifestação
cultural da arte popular.
Falei desses três nomes, dois de lá e um daqui,
o maranhense Teodoro, mas que ficou toda a sua vida,
desde muito jovem, no Distrito Federal, porém, quero
aqui cumprimentar e agradecer às milhares de pessoas
que, ao longo dos cem anos, que vocês hoje comemoram, permitiram que a festa de Parintins continue viva.
Eu imagino o esforço que foi feito, Senadora
Vanessa, ao longo dessas dez décadas, para que a
festa não morresse ou não minguasse, e, no lugar disso, crescesse, fazendo com que a alma, que é local,
chegasse ao Brasil inteiro. Como disse a Senadora
Ana Amélia, a festa de vocês é uma festa de todo o
povo brasileiro. E povo brasileiro tem que agradecer
a alguns heróis que mantiveram a chama acessa ao
longo de dez décadas, o que é muito raro no Brasil,
para qualquer coisa, ainda mais para uma atividade
de cultura popular.
Muito obrigado a V. Exª por existirem há cem
anos e espero, daqui a cem anos – não estarei aqui,
Senador, como o senhor vai estar – que o senhor me
represente e, em meu nome, agradeça a todos aqueles que, daqui para frente, vão manter viva a chama
da festa de Parintins.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Parabéns, Senador
Cristovam. Muito obrigada. V. Exª sempre preocupado
e um grande incentivador da cultura brasileira. Muito
obrigada pela presença e pronunciamento de V. Exª .
Passo a palavra agora, como representante da
Câmara e da Bancada Federal do Amazonas, ao Deputado Federal Átila Lins.
Enquanto ele se dirige ao microfone, quero registrar a presença da representante da Câmara Municipal
de Parintins, Vereadora Vanessa.
Muito obrigada pela presença, Vereadora. (Palmas.)
Do Vereador Ray Cardoso que aqui também está.
Vereador, muito obrigada pela presença.
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Quero agradecer, desde já, aos desafiantes Júnior Paulain que representou o Caprichoso, e ao Israel
Paulain que representou o boi Garantido. Agradecer
aos tripas – para quem não sabe, o tripa do boi é aquele que carrega o boi, que faz o boi – do Caprichoso,
Marquinhos Azevedo, muito obrigada, e o Batista, do
Garantido.
Da mesma forma, Davi, para a gente é um orgulho muito grande tê-lo aqui, você que interpretou magnificamente o nosso Hino Nacional. Muito obrigada e
receba as nossas homenagens.
Deputado Átila Lins, com a palavra. (Palmas.)
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, Senadora
Vanessa Grazziotin, autora do requerimento desta
homenagem; cumprimento o Senador Alfredo Nascimento, do nosso Estado; cumprimento o Vice-Prefeito
de Parintins, Carmona Oliveira, representando aqui o
Prefeito Alexandre da Carbrás; cumprimento a representação do Caprichoso e a representação do Garantido; o jornalista Fred Góes e a nossa querida Larissa,
que nos prestigia aqui.
Quero, Srª Presidente, Srs. Senadores, dizer
que é com muita alegria que ocupo esta tribuna em
nome dos Deputados Federais do nosso Estado que
me delegaram esta outorga para comemorarmos e
reverenciarmos o centenário das duas maiores agremiações de boi-bumbá, ocorrido em junho deste ano:
boi Capricho e boi Garantido.
Para quem não conhece a história, no início do
século passado, os patronos dos bois migraram do Nordeste do Brasil, carregando na bagagem a tradicional
dança do bumba meu boi, que ainda perdura hoje em
vários Estados nordestinos, que logo foi agregada e
assimilada entre as manifestações culturais do povo
do Norte do País.
A Festa do Boi-Bumbá, Srª Presidente, é uma
suntuosa ópera popular, no coração da Floresta Amazônica, onde crianças, homens e mulheres apaixonados se juntam com mais de 80 mil turistas nacionais
e estrangeiros que participam, duante três noites, do
Festival Folclórico de Parintins, às margens do Rio
Amazonas.
As representações revelam, diante dos nossos
olhos, uma experiência cultural brilhante e inesquecível.
As músicas cantadas como uma procissão religiosa
acompanhada de um ritual tribal, com trajes, alegorias
e um show de bonecos gigantescos, um conto de fadas
com poderosos vilões e bravos heróis. Um majestoso
espetáculo folclórico dos bois Garantido e Caprichoso.
O Festival de Parintins segue os princípios fundamentais em que se expressa a cultura espontânea,
que evolui livremente, através de uma dinâmica própria.
Prova disso, Srª Presidente, é que não se consegue
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afirmar, com certeza, como foi exatamente, quem teria
começado. Tanto o boi Garantido quanto o boi Caprichoso teriam nascido graças às promessas graças às
promessas feitas a São João Batista, e, a partir daí,
todos os anos eles se apresentariam suntuosamente
diante de milhares de pessoas, garantindo um maravilhoso e caprichoso espetáculo.
A tradicional Festa do Boi-Bumbá – ou o “carnaval da floresta”, como é também conhecido pelos brasileiros – vai muito além do espetáculo que acontece
no Centro Cultural Esportivo Amazonino Mendes, o
Bumbódromo.
A cidade se mexe e se transforma no clima do
festival. As fachadas, as casas e o comércio de Parintins
se pintam e se enfeitam na cor do seu boi preferido. É
no mês de junho que o turismo vira uma importante renda para o Município. A pesca e o mergulho nas águas
limpas do Rio Uaicurapá é uma atração imperdível. O
artesanato feito por tribos indígenas é também outra
fonte de renda fundamental, que movimenta muito a
cidade durante o festival Boi-Bumbá.
Tudo isso é motivo de orgulho e alegria para o
povo amazonense, pois 90% dos turistas tem o desejo
de retornar ao festival, segundo pesquisa da Amazonastur, que é a nossa empresa de turismo do Amazonas.
Srª Presidente, é notória a riqueza do nosso grandioso e pujante Estado, que há anos frequenta o hall
dos festivais culturais do Brasil. O boi Caprichoso e o
boi Garantido representam duas intensas paixões e
são considerados patrimônios culturais do nosso povo.
Para encerrar, quero cumprimentar e parabenizar
a Senadora Vanessa Grazziotin pelo requerimento que
originou esta importante sessão solene, requerimento
este subscrito pelos ilustres Senadores Eduardo Braga
e Alfredo Nascimento.
O centenário do boi Caprichoso e do boi Garantido
é, sem dúvida, motivo para que o Parlamento brasileiro faça uma homenagem especial em reconhecimento
às manifestações culturais que são orgulho do nosso
Estado e, tenho certeza também de que é um orgulho
para toda a Nação brasileira.
Como amazonense, quero convidar os brasileiros
que ainda não conhecem as riquezas do nosso Estado
e o Festival de Parintins para visitarem as maravilhas
que nós podemos oferecer, de modo especial, o admirável embate entre os dois bois Grantido e Caprichoso.
Muito obrigado.
Um abraço a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Átila Lins.
Mais uma vez, quero registrar...
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O SR. ÁTILA LINS (PSD – AM) – Muito obrigado
pelo Senador. Estou me preparando para essa missão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois é. É que nós
estamos no Senado.
Desculpe-me, Deputado.
Quero, mais uma vez, registrar aqui...
O SR. ÁTILA LINS – Muito obrigado pelo Senador. Estou me preparando para essa missão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – E a Mesa deseja a V.
Exª boa sorte.
Nós, os dois Senadores que aqui estão, desejamos muito boa sorte a S. Exª Senador Átila.
Quero, mais uma vez, registrar aqui que a Bancada Federal do Amazonas hoje, infelizmente, grande
parte dela, teve que estar em Manaus para uma reunião do Conselho de Administração da Suframa, que
é muito importante. Então nós nos dividimos.
Para nos encaminhar para a conclusão dos trabalhos, gostaria de anunciar a presença da cunhã poranga do boi Caprichoso, Maria Azêdo.
Muito obrigada pela presença.
Quero lembrar que depois teremos outra atividade.
Encerraremos a sessão exatamente com uma
pequena homenagem aos representantes dos dois
bumbás que aqui estão. Encerrará o período dos pronunciamentos e falará, representando os Bois, a cidade,
o Amazonas, nosso querido Vice-Prefeito de Parintins,
que aqui representa o prefeito Alexandre, o Carmona,
a quem passamos a palavra neste momento.
O SR. CARMONA OLIVEIRA – Senadora Presidenta Vanessa Grazziotin, nossa Senadora, quero
cumprimentá-la; cumprimentar também nosso Senador Alfredo Nascimento; cumprimentar nosso Deputado Átila Lins.
Receba meus cumprimentos, meu querido Fred
Góes, aqui representando o boi-bumbá Garantido e
o Presidente Telo Pinto, que não pôde estar presente
por motivo de saúde, como a gente sabe.
Cumprimento também a minha querida Larice
Butel, representando a nossa querida Márcia Baranda,
Presidente do nosso querido Boi Caprichoso.
Quero abrir um espaço para dizer que a Márcia
não está aqui neste momento, porque está cuidando
do boi Caprichoso, até para entregá-lo, porque haverá
este ano eleição do nosso boi. E quero fazer também
um agradecimento, como torcedor do Caprichoso, pela
linda, bonita gestão que a Márcia fez e está fazendo
no nosso boi Caprichoso, que vai, se Deus quiser, ser
entregue no final do mês de setembro. Então é um reconhecimento que eu faço, em nome de todos nós do
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Caprichoso, pelo belíssimo trabalho que a Márcia está
fazendo à frente do nosso bumbá Caprichoso.
Quero cumprimentar também a nossa querida Nelcina Cid, representante aqui do centenário do
nosso boi Caprichoso; e a D. Maria Monteverde, representando o centenário do boi-bumbá Garantido.
Cumprimento aqui todos os nossos itens, todos os
integrantes do boi-bumbá Caprichoso. Quero cumprimentar também a nossa Vereadora Vanessa Gonçalves, que está aqui representando a Câmara Municipal
de Parintins; o nosso querido Vereador Ray Cardoso,
que aqui se encontra presente também; nossa Cunhã,
que está aqui; os nossos itens; o nosso querido David
Assayag; enfim, todos os integrantes que participam
dos bois de Parintins.
Minha saudação a todos os presentes!
Gostaria de agradecer a todos os Senadores,
especialmente à Senadora Vanessa Grazziotin, ao
Senador Alfredo Nascimento e ao Senador Eduardo
Braga, pela iniciativa de homenagear o centenário dos
bois Caprichoso e Garantido, símbolos da cultura do
Amazonas, e de dizer que a realização de uma homenagem no Senado Federal, de tamanha referência para
a cidade de Parintins, retifica a importância da festa
dos bumbás para o turismo nacional.
Homenagear o boi Caprichoso, de Roque Cid,
o primeiro, que trouxe para nós parintinenses a herança nordestina; e o boi Garantido, de Lindolfo Monteverde, pescador que iniciou a brincadeira na Baixa
de São José, é reconhecer em cada ribeirinho, em
cada pescador, em cada homem da Amazônia, um
homenageado, porque todos nós aqui, nesta Casa,
representamos, hoje, um pouco de cada apaixonado
do azul e do vermelho.
Para nós amazonenses nunca será demais dizer que o povo da nossa região é uma gente pacata,
alegre, simples e muito inteligente. É exatamente por
isso que Parintins – Garantido e Caprichoso –, com o
talento, a astúcia, a habilidade de seus artistas e poetas, sempre tem sido destaque no Brasil e no mundo,
mostrando que o povo da floresta tem algo de muito
especial, que é a sua sabedoria.
Esta é nossa festa centenária! E, com genialidade, a população da ilha, que faz o Festival Folclórico
e sabe receber bem quem prestigia o evento, é responsável por incluir Parintins na lista dos Municípios
brasileiros indutores de turismo.
Parintins é um lugar ímpar por suas belezas naturais, pela hospitalidade, pela generosidade do seu
povo, pela exuberância do Festival Folclórico e por
suas potencialidades turísticas.
Hoje, nós nos orgulhamos ao afirmar que a cultura do Amazonas e as potencialidades existentes na
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região são de grande importância para o turismo não
somente regional, mas também nacional. Parintins
deixou de receber só visitantes para atrair também os
investimentos. Os projetos são executados numa visão
moderna, direcionados, especialmente, para a infraestrutura turística, buscando nessa vocação a saída
para o desenvolvimento.
Em Parintins não há somente festas, nem somente Garantido e Caprichoso, mas há problemas,
dificuldades que o novo Governo precisa resolver para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Temos
a mesma esperança, assim como o Brasil, de que o
Governo Federal, que já fez muito pelo Amazonas,
vai fazer muito mais e terá um olhar especial para as
questões nacionais e regionais, assim como para as
necessidades da cidade de Parintins.
Nós da Administração Pública estamos cumprindo o compromisso de trabalhar, buscar parcerias
para consolidar e sedimentar o Município de Parintins
como polo turístico, movimentando a economia e a
geração de renda e trabalho, lembrando sempre que
a Amazônia é a solução não somente para o Brasil,
mas também para o mundo.
Precisamos unir forças e juntos trabalharmos
projetos e parcerias para o desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda a partir da utilização racional dos recursos naturais. Precisamos, sim,
fazer valer as poesias decantadas por Caprichoso e
Garantido na defesa intransigente dos povos e da vida
na Amazónia.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Prefeito Carmona, pela sua participação. A Mesa também o
cumprimenta pelo pronunciamento.
Antes de encerrarmos a nossa sessão, mais uma
vez, quero agradecer a presença de todos e convidar
o Senador Cristovam para vir à mesa, porque nós
faremos uma singela homenagem aos dois bumbás,
Caprichoso e Garantido.
Convido o representante do boi Garantido, que
aqui representa o Presidente Francisco Waltéliton de
Souza Pinto, Telo – é difícil saber os nomes, pois nós
sabemos como são conhecidos.
Convido o Frederico, o Fred, para receber, das
mãos do Senador Alfredo Nascimento, a homenagem
do Senado Federal. (Palmas.)
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(Procede-se à entrega do certificado.)
Agora, eu convido o Senador Cristovam Buarque
para vir à mesa entregar a homenagem do Senado à
Larissa, representante da Presidenta do boi Caprichoso, a Srª Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda, a Márcia Baranda. O Senador Cristovam fará a entrega do
certificado. Comunico que nós entregaremos também,
posteriormente, uma placa. (Palmas.)
A Larissa diz que convidou o Senador não só
para a festa, mas também para aderir à torcida do
Caprichoso.
(Procede-se à entrega do certificado.)
Convido para vir à mesa a nossa próxima homenageada, que receberá a homenagem do Deputado
Federal Átila Lins, a Srª Maria do Carmo Monteverde
Carvalho, que foi a homenageada do boi Garantido
neste centenário.
Convido para vir à mesa a Srª Maria do Carmo.
(Palmas.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
Passo a direção dos nossos trabalhos ao Senador Alfredo Nascimento.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo
Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco União e Força/PR – AM) – Eu convido a Senadora
Vanessa Grazziotin para fazer a entrega do certificado
à Srª Nelcina Cid, por sua inestimável contribuição a
uma das mais tradicionais festas brasileiras e identidade do povo amazonense e também por exigência do
Carmona, representando o boi Caprichoso. (Palmas.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco União e Força/PR – AM) – Agradecendo a Deus a
oportunidade por mais esta sessão, agradecendo também a presença de todos, declaro encerrada a sessão
do Senado Federal, que prestou homenagem ao boi
Garantido e ao boi Caprichoso da cidade Parintins do
meu querido Amazonas.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 55 minutos.)
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Ata da 134ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, da Srª Ana Amélia
e do Sr. Cícero Lucena
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e
encerra-se às 17 horas e 12 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se na última
sexta-feira o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 443, de
2010 (nº 2.374/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Campo Grande Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Angélica,
Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
2011 (nº 2.591/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Água Clara, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de
2013 (nº 425/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Planalto, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de
2013 (nº 510/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação dos Moradores Deputado Luís
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de
2013 (nº 687/2012, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Alvorada
do Tocantins, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de
2013 (nº 681/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Amigos Pratense para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado
do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de
2013 (nº 2.944/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Instituição Missionária Vida Nova para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
2013 (nº 199/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santanense FM Stereo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de
2013 (nº 207/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal de Ubatã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ubatã,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de
2013 (nº 261/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio
Hugo para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tio Hugo, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
2013 (nº 431/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação Vale das Vertentes
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S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de
2013 (nº 610/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Moradores de
Dois Irmãos do Tocantins para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Dois Irmãos do Tocantins, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de
2013 (nº 625/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Pró Cultura de Itapipoca – APROCI
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de
2013 (nº 631/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Aldeia Tinguatiba para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Antônio Cardoso, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de
2013 (nº 651/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Nova Princesa FM de Pitanga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Pitanga, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de
2013 (nº 667/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Comunicação e Cultura de
Treviso para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Treviso, Estado de
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de
2013 (nº 593/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária do Povoado de Lucaia
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planalto, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de
2013 (nº 146/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Araucária de Pinhal da
Serra para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pinhal da Serra,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de
2013 (nº 575/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicações Jatobá Ltda. para

Agosto de 2013

explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Perolândia,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de
2013 (nº 689/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Marajoará Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Belém, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2013 (nº 738/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Goyá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de
2013 (nº 2.448/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária “Vale das
Termas” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se na última
sexta-feira o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução do Senado nº 22, de 2013,
que altera a Resolução do Senado Federal n° 40, de
1995, para disciplinar o funcionamento da Procuradoria Parlamentar.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se na última
sexta-feira o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2010 (nº
3.080/2008, na Casa de origem, do Deputado
Silvinho Peccioli), que dispõe sobre a instalação e manutenção de cercas eletrificadas ou
energizadas; e
– Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2013,
do Senador Ruben Figueiró, que acrescenta
o art. 223-B à Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), para assegurar o direito
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ao voto em trânsito nas eleições em que a circunscrição eleitoral é o Estado ou o Município.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 2010, com emenda; e o Projeto de Lei do
Senado nº 130, de 2013, vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, em 17 de agosto do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 609, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 5 de julho de 2013.
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Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 72, de 2013-CN (nº 343, de 2013, na
origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 6, de 2013CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor
de R$ 269.472.439,00 (duzentos e sessenta e nove
milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais), para os fins que especifica.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 19-8-2013
Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
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até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 73, de 2013-CN (nº 344, de 2013,
na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 7, de
2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
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favor das Justiças Eleitoral e do Trabalho, do Ministério
da Educação e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$ 942.240.394,00 (novecentos e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta
mil, trezentos e noventa e quatro reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 19-8-2013
Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu da
Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 74, de 2013-CN (nº 345, de 2013, na origem),
encaminhando o Projeto de Lei nº 8, de 2013-CN, que
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Tribunal
de Contas da União e das Justiças Federal, Eleitoral e do
Trabalho, crédito especial no valor de R$ 34.958.072,00
(trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito
mil, setenta e dois reais), para os fins que especifica.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projeto
de lei do Senado que será lido.

Leitura: 19-8-2013

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 334, DE 2013

Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 75, de 2013-CN (nº 349, de 2013,
na origem), solicitando a retirada do Projeto de Lei
nº 5, de 2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, crédito especial no valor de R$
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais), para o fim que especifica.
A Presidência, nos termos do “caput” do art. 42
do Regimento Comum, defere a solicitação, encaminha
a mensagem à publicação e determina sua juntada ao
processado do Projeto de Lei do Congresso Nacional
nº 5, de 2013-CN, que vai ao arquivo.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Avisos de Ministros de Estado:
– Aviso nº 116, de 14 de agosto de 2013,
do Presidente do Banco Central do Brasil, em
resposta ao Requerimento nº 376, de 2013,
de informações, de iniciativa da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
– Aviso nº 1.453, de 14 de agosto de 2013,
do Ministro de Estado da Justiça, em resposta
ao Requerimento nº 575, de 2013, de informações, de autoria do Senador Jader Barbalho.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.

É lido o seguinte:

Dispõe sobre o exercício da profissão de
Gerontólogo e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regula o exercício da profissão de
Gerontólogo em todo território nacional.
Art. 2º O exercício da profissão de Gerontólogo
é privativo:
I – dos diplomados em Gerontologia por estabelecimentos de ensino superior oficiais ou reconhecidos;
II – dos diplomados como Tecnólogo em Gerontologia e Desenvolvimento Social por estabelecimentos
de ensino superior oficiais ou reconhecidos;
III – dos diplomados em curso similar no exterior,
após a revalidação e registro do diploma nos órgãos
competentes, bem como aos que tenham este exercício
amparado por convênios internacionais de intercâmbio.
Art. 3° São atividades do Gerontólogo:
I – realizar os serviços de atenção ao idoso em
seus diferentes níveis de complexidade, incluindo Centros de Convivência, Centros de Referência de Atenção Social, Centros-dia, Instituições de Longa Permanência para Idoso, Programas de Atenção Domiciliar,
Universidades Abertas à Terceira Idade e Unidades de
Referência na Saúde do Idoso;
II – realizar a avaliação gerontológica e elaborar
planos de atenção integral à pessoa idosa que considere as suas necessidades biopsicossociais;
III – planejar, organizar, coordenar, executar e
avaliar programas, serviços, políticas e modalidades
assistenciais ao idoso, comunidade e família, com
vistas à promoção do bem-estar e qualidade de vida
dos assistidos;
IV – promover a integração de equipes multiprofissionais que prestam assistência a pessoas idosas;
V – criar e conduzir programas socio-educativos
sobre o envelhecimento para a população em geral e
para profissionais de outras áreas que trabalham com
pessoas idosas;
VI – desenvolver intervenções para preparar as
pessoas para seu próprio envelhecimento e período
de aposentadoria, por meio de gestão de casos e intervenções educativas;
VII – formular novas políticas e programas de
atenção à população que envelhece;
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VIII – prestar consultoria, assessoria, auditoria e
emissão de parecer sob o ponto de vista gerontológico;
IX – prestar consulta gerontológica.
X – desenvolver pesquisas em Gerontologia.
Art. 4º São atividades do Tecnólogo em Gerontologia e Desenvolvimento Social:
I – desenvolver pesquisas na área de envelhecimento humano;
II – participar como técnico de nível superior em
grupos de saúde, sanitarismo, nutrição, fisioterapia e
educação;
III– integrar equipes profissionais no âmbito da
indústria farmacêutica e cosmética.
IV – atuar no recrutamento, administração, e em
parceria multiprofissional atuar na gestão, educação,
lazer e orientação em saúde e prevenção de doenças
em adultos idosos;
V – elaborar estudos, pesquisas e projetos na
área de gerontologia para melhorar, adaptar e inovar
os serviços de atenção ao idoso buscando soluções
para os problemas sociais e administrativos, ligados
ao envelhecimento humano.
Art. 5º Fica estabelecido o dia 24 de março como
o Dia do Gerontólogo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Assistimos, no Brasil, a uma redução proporcional
da população jovem e a um aumento na proporção e
no número absoluto de idosos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2009, o número de idosos no Brasil é de cerca de 21
milhões de pessoas, correspondendo a 11,3% do total da população. Destes, 16,5 milhões vivem na área
urbana e 3,4 milhões na área rural.
Nesse contexto e com a prevalência das condições crônicas e os novos arranjos familiares, a formação
acadêmica do gerontólogo proporciona desde soluções
que associem a excelência do cuidado e a manutenção
da qualidade de vida do idoso, até o gerenciamento
adequado dos recursos humanos e financeiros.
Define-se a gerontologia como a ciência que
estuda o processo de envelhecimento em suas mais
diversas dimensões, e se constitui, na prática, na ótica
atual, em uma especialidade de diferentes profissões.
A gerontologia é multidisciplinar, pois reúne conceitos
teóricos provenientes de diferentes disciplinas, em torno
do seu objeto de estudo. É interdisciplinar em função
da complexidade do fenômeno da velhice que exige
não apenas a união de conhecimentos existentes em
diversas disciplinas, mas também a construção de um
novo corpo de conhecimento científico que orienta a
sua prática. Assim, podemos dizer que a gerontologia
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é uma disciplina transversal, porque ela não pode ser
explicada sob a ótica de um ramo específico da ciência.1
A profissão de gerontólogo já é regulamentada
em outros países que tratam a questão do envelhecimento como um processo ao longo da vida.
Hoje, temos esses profissionais trabalhando em
planos de saúde, consultorias de preparação para
aposentadoria, núcleos de convivência para idosos,
hospitais-dia geriátricos, em centro-dia e na área da
educação, além de pesquisa básica principalmente
sobre a Doença de Alzheimer.
Não é demais enfatizar que os gerontólogos não
vêm para ocupar espaço de nenhum outro profissional
já estabelecido, mas sim para completar uma lacuna
existente que compreende todos os eixos do envelhecimento e todo o ciclo de vida.
Com a regulamentação da profissão cria-se uma
identidade profissional, exigindo-se do gerontólogo a
ética, e dando-lhe condições para exercer sua profissão
na sua amplitude de direitos, não permitindo a atividade de terceiros não qualificados tecnicamente e sem
formação adequada para o seu exercício.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
de todos os membros do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O projeto que acaba de ser
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 922, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça as seguintes
informações, relativas à matéria veiculada pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, no dia 11 de agosto de
2013, sobre o mercado clandestino de informações
pessoais que opera livremente no Brasil.
1. O Ministério da Justiça e o Departamento de
Polícia Federal estão tomando providências no sentido
de coibir esta prática criminosa? Quais?
1 Sofia Cristina Iost Pavarini, Marisa Silvana Zazzetta de Mendiondo, Elizabeth Joan Barham, Vania Aparecida Gurian Varoto, Carmen Lúcia Alves Filizola: A arte de cuidar do idoso: gerontologia
como profissão? in http://www.cuidardeidosos.com.br/wp-content/
uploads/2008/04/gerontologia%20como%20profiss%C3%A3o.pdf)
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2. A matéria informa que a venda ilegal de informações pessoais ocorreu inclusive dentro do próprio
Departamento de Polícia Federal. Que medidas judiciais e administrativas estão sendo tomadas no sentido de apurar a veracidade dos fatos mencionados no
referido programa de televisão?
3. A matéria também veicula notícia sobre a venda
ilegal de informações do Infoseg. Conforme descrição
encontrada no sítio eletrônico do Infoseg, sistema de
informações sob a coordenação da Secretaria Nacional
de Segurança Pública, órgão pertencente à estrutura
básica desse Ministério, “a Rede Infoseg hoje integra
os bancos de dados das secretarias de segurança
pública de todos os estados e Distrito Federal, incluindo termos circunstanciados e mandados de prisão; o
sistema de controle de processos do Superior Tribunal de Justiça; o sistema de CPF e CNPJ da Receita
Federal; o RENACH - Registro Nacional de Carteira
de Habilitação e RENAVAM - Registro Nacional de
Veículos Automotores, do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN); o SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército; o SINARM
- Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal e o
SINIC - Sistema Nacional de Informações Criminais,
ambos da Polícia Federal. Estão em estudos e negociações outros sistemas para compor a grande Rede
Infoseg”. Trata-se, Senhor Ministro, de um conjunto de
informações que, se acessadas indevidamente, possui
altíssimo potencial de risco para os cidadãos e para a
segurança pública. Qual a estratégia do Ministério da
Justiça para enfrentar uma possível crise na área de
segurança da informação?
4. A Rede Infoseg sabidamente é uma grande
iniciativa na área de segurança pública, integrando
bancos de dados de diversos órgãos de todos os entes
da Federação. Contudo - todos já sabíamos -, qualquer
banco de dados que integre uma tal quantidade de informações pessoais dos cidadãos viria inevitavelmente
a se tornar alvo de ações criminosas. Trata-se de um
risco bastante previsível. Quais são as prevenções a
esse tipo de crime já existentes no âmbito do Infoseg?
Quais são os pontos vulneráveis do Infoseg que permitiram tal invasão?
Justificação
Devido à reportagem veiculada no programa “Fantástico”, da TV Globo, em 11 de agosto de 2013, ficou
mais evidente o problema da venda ilegal de dados
pessoais dos bancos de dados públicos, seja com a
finalidade de cometer crimes posteriores ou de mera
investigação pessoal.
A prática criminosa envolve agentes públicos que
têm acesso a tais informações em razão das funções
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que exercem, meliantes que exercem o papel de verdadeiros corretores desse mercado e dos compradores de tais informações. Já há uma grande estrutura
dinamizando essa atividade criminosa.
Este Requerimento vem externar a nossa preocupação com os riscos a que estão submetidos não
só os cidadãos, mas a própria estrutura de segurança
pública dos Estados e da União, e questionar o Senhor Ministro da Justiça sobre as medidas adotadas no
sentido de combater a referida prática, que, em nossa
opinião, já alcançou dimensões de crise na área de
segurança da informação.
Contando com o bom senso e a sensibilidade
política dos ilustres Pares, solicito apoio à presente
proposição
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será despachado à Mesa para decisão nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 923, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas
condolências à família do padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho, falecido no último dia 14 de agosto,
em Teresina Piauí, e informe especial ao Arcebispo
Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho.
Justificação
Conheci o padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho quando ele ainda era seminarista. Foi um sacerdote que em muitos momentos me apoiou. Na época
em que o Banco do Estado estava sendo fechado ele
esteve conosco e durante os meus mandatos e celebrava as missas em ação de graças. Ele tinha uma
sensibilidade social muito grande e conseguia contextualizar o evangelho para os dias atuais. Era um
grande evangelizador.
Padre Lauro produzia e apresentava o programa
Igreja Viva no canal 7 de Teresina e gravou vários CDs
com músicas católicas. Ele também realizava shows nas
paróquias da Arquidiocese e em todo Piauí. O padre
Lauro de Deus Nogueira Sobrinho, 47 anos, morreu
no último dia 14 de agosto, em Teresina.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013. – Senador Wellington Dias, (Líder PT).
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 170/2013-CRE
Brasília, 12 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação de Requerimento
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal, comunico a Vossa Excelência a aprovação
do Requerimento nº 74, de 2013 – CRE, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin, que requer que esta
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
“solicite à Presidência do Senado Federal a colocação
de banner na página institucional da Casa para a divulgação da campanha Nossa Amazônia – dia NÃO à
privatização do nome da Amazônia!.”
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O ofício que acaba de
ser lido será publicado e remetido à Secretaria de Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Paulo Paim, por permuta com o Senador
Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Alvaro Dias, quero falar, nesta segunda-feira,
sessão destinada aos debates, sobre um tema polêmico
que preocupa a todos, que é a chamada terceirização.
Sr. Presidente, falo da terceirização do trabalho
no panorama nacional, principalmente quanto à nossa atuação aqui no Congresso. Acompanho essa discussão com enorme interesse desde a época em que
atuava na Câmara dos Deputados.
Na verdade, a discussão sobre a terceirização e
a tentativa de flexibilizar os direitos dos trabalhadores
são um dos motivos que me trouxeram ao Senado Federal, por discordar, na época, de um projeto que ia à
linha de flexibilizar. Perdemos lá, eu propus que viesse
ao Senado, e aqui nós o derrubamos.
Mesmo quando eu era Deputado, participava ativamente desse debate, porque sempre tive o entendimento de que a terceirização levaria à precarização
dos direitos dos trabalhadores.
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Eu admito que esse debate foi criado sem a correta ponderação na visão dos trabalhadores, principalmente no tocante à defesa dos Direitos Fundamentais,
cravados e inscritos em nossa chamada Constituição
Republicana.
Recordo, antes mesmo desse tempo, quando o
Presidente Lula assumiu seu primeiro mandato e cumpriu uma promessa que foi a retirada de um projeto
que flexibilizava, na época, a CLT. Do mesmo modo, ele
sustou o desenvolvimento da terceirização proposta via
Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que altera o dispositivo da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e,
também, sobre a relação de trabalho nas empresas
prestadoras de serviços a terceiros.
Sr. Presidente, lamentavelmente, não foi possível
extinguir esse projeto que se manteve em tramitação –
e tramita até hoje – na Câmara dos Deputados. Mas,
vamos aos fatos mais recentes.
A proposta atual, ou seja, o PL nº 6.007, apresentado em 18 de julho de 2013, procura assegurar o
pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos trabalhadores terceirizados, o que eu
considero um avanço.
Hoje, tramitam no Congresso Nacional cerca de 60
proposições que tratam, mesmo indiretamente, sobre
o tema terceirização. Em muitas delas presenciamos
o caráter precarizante da relação de trabalho para os
trabalhadores terceirizados.
A redução de encargos e custos das empresas
aparece como pauta nem sempre subliminar em detrimento da correção quanto à folha de pagamento dos
trabalhadores. Enfim, tomar partido é uma expressão
que, nesse caso, assume sentido amplo e verdadeiro.
Duas correntes aguerridas se firmaram: uma defendendo a terceirização a todo custo; e outra corrente
oposta cerrando fileiras para impedir que esses projetos de terceirização possam avançar, ou seja, possam
ser aprovados.
É inegável que a quantidade de projetos com
problemas técnicos é alta, sendo até muitos inconstitucionais; provavelmente, o maior dos problemas.
A insegurança jurídica imposta aos trabalhadores por alguns deles é notória. No entanto, aceito que
eles serviram de disparadores para que tivéssemos
um processo de discussão nacional sobre o estado
da arte da terceirização no País.
Enfim, como eu dizia, nos tempos atuais, o tempo
de lutar a boa luta chegou. É imperativo que pensemos, e também a sociedade civil, em um marco legal
para a área, de modo que não abdiquemos da justiça
social, da segurança jurídica dos trabalhadores, nem
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das cláusulas pétreas relativas ao trabalho estimuladas pela nossa Constituição.
A Justiça do Trabalho revela que as ações judiciais
envolvendo a terceirização e seus contornos ou limites
têm-se tornado um gargalo praticamente intransponível.
Isso não tem a ver somente com o grande volume de
processos, mas também com a dificuldade na cobrança
daquilo que é devido aos trabalhadores. Tais empresas
terceirizadas, infelizmente, desaparecem, evaporam, e
as dívidas não se resolvem, com prejuízo, infelizmente,
para a parte mais frágil, ou seja, o trabalhador.
É o famoso “gato”, que, simplesmente, fecha as
portas. Já aconteceu, inclusive, aqui no Senado: a
empresa terceirizada fecha as portas, some, e, aí, a
polêmica fica entre a empresa que contratou a terceirizada e a chamada responsabilidade solidária, a que
sou favorável. O agente que emprega uma terceirizada,
o titular, tem de saber quem está contratando, porque,
senão, no meu entendimento, ele vai ter assumir a responsabilidade, a chamada responsabilidade solidária.
E, note-se, a dívida trabalhista, por exemplo,
muitas vezes chega a ser de cunho alimentar. O salário subtraído ao trabalhador pagaria a alimentação
e a sobrevivência de sua família, que está em xeque.
A questão, para a Justiça do Trabalho, é tão relevante, que a primeira audiência pública da história do
TST (Tribunal Superior do Trabalho) tratou justamente
da terceirização, ou seja, da precarização dos direitos
dos trabalhadores dos serviços terceirizados.
Somente no TST correm cerca de cinco mil recursos, além de outros milhares de processos que adentram, continuamente, os foros trabalhistas do Brasil,
sobre esse tema.
N��������������������������������������������
inguém pode discordar de que número tão elevado de ações, que valem muitos milhões de reais, poderia ser minorado por uma legislação que garantisse
corretamente os direitos do trabalhador terceirizado e
responsabilizasse o gestor ou o empresário que terceiriza, o que evitaria a ida do trabalhador à Justiça. Ou
seja, aqui de novo, repito, a responsabilidade solidária.
A questão da terceirização está imbricada a diversos aspectos econômicos importantes, como o
desenvolvimento global do comércio e a produção em
escala competitiva.
Este aspecto aponta, em tese, para a terceirizaçao como elemento propiciador, segundo alguns, de
condições que melhoram a competitividade.
Aponta também, Sr. Presidente, para o fato de
que há países, nossos competidores, em que os direitos trabalhistas não se desenvolveram como no Brasil,
permitindo assim a precarização máxima do trabalho
em prol de um certo, abro aspas, “bem-estar nacional”,
noção sociológica consubstanciada em um ideário que
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dificilmente um brasileiro ou brasileira aceitaria. É o
nosso caso, não aceitamos.
No entanto, a condição humana é distinta como
é distinta a geografia. No Vietnã, no Camboja, na China, em Bangladesh, onde se produz muito pagando-se
muito pouco, sem direitos trabalhistas e previdenciários
assegurados, os valores humanos refletem a cultura
local e não podemos efetivar um julgamento de valor
absoluto sobre essas nações.
O fato, porém, é que, nas condições de produção vigentes nesses países, não temos nós, aqui no
Brasil, condições de fazer um bom debate e combate
no campo da competição.
É importante registrar, mediante esses sim não e
as controvérsias, que a Anamtra (Associação Nacional
dos Magistrados do Trabalho) tem reiterado sua posição contrária à terceirização como forma de precarização dos direitos dos trabalhadores, segundo os juízes.
Diz a Anamatra: vamos trabalhar – e anunciamos
a todos – no sentido da rejeição do PL 4.330, de 2004,
que vai nesse sentido.
O aspecto global não é muito explorado, Sr. Presidente, na discussão da terceirização, mas ele também faz parte do composto em que devemos pensar
a terceirização.
Naturalmente, não desconhecemos que a especialização é necessária para que se aumente a produção. ��������������������������������������������
Existem princípios que tratam de como produzir mais, contra o cronômetro e contra a própria vida.
O serviço especializado custa mais caro e pode
ser vendido por mais dinheiro, mas exige formação
específica.
No Brasil, a terceirização está regulamentada para
vigilantes e para empresas dedicadas a conservação
e limpeza, como dispõe a Súmula 331, do Tribunal
Superior do Trabalho. Nessas áreas, a especialização
não é uma exigência de anos, mas de poucos meses
ou semanas. Por isso, temos de dividir os alcances da
terceirização.
Há uma terceirização mais imediata, se podemos
dizer isso, que representa o segmento de serviços que
demandam pouco investimento formativo, enquanto há
uma especialização mais exigente, que exige cursos
superiores em áreas de engenharia, de administração,
e por aí vai. Demandam mais tempo e, geralmente,
o conhecimento das famosas línguas, como inglês,
francês, ou línguas estrangeiras; especialização, normalmente, voltada às atividades fim.
No nosso entendimento, o projeto de terceirização deve ficar apenas com as atividades meio. Nas
atividades fim, para aquilo que a empresa se propõe
a produzir, o que deve haver é a contratação direta, via
CLT, como o TST deixa claro em sua última súmula.
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A Índia, por exemplo, país em que a terceirização representa um mercado de US$69 bilhões, fornece serviços de call center aos Estados Unidos por
um custo cerca de 60% menor do que se pagaria no
próprio território norte-americano.
A internacionalização de contratos de prestação
de serviços é uma vertente distinta da terceirização,
distinta daquilo que realizamos em território nacional,
localmente, mas também precisa levar em conta, de
modo geral, que a empresa estrangeira que contrata
o serviço deve também ser responsabilizada. Repito:
responsabilidade solidária. Se isso não ocorrer, estaremos participando em lucros para os quais podemos não ter contrapartida, ou seja, lá fora, se ganha,
e ganha muito, e o Brasil, os trabalhadores, no caso,
é que perdem.
Diversas empresas estrangeiras já exploram mão
de obra brasileira superqualificada, como no caso de
programadores em linguagens de programação chamadas Java e Cobol. Queremos saber em que condições isso está sendo feito.
Também tendo a entender, a dialogar, sem maiores problemas, na linha daqueles que dizem que a terceirização, na atividade meio, é inevitável, é um produto
dos tempos, ou é uma das multivariadas formas com o
que se disfarçam e sobrevivem aqueles que não querem cumprir o que manda a CLT.
Não é o Estado mínimo que retira de si parte
das incumbências, delegando poderes e, sobretudo,
responsabilidades? As empresas que não querem
se preocupar com a vigilância do seu patrimônio ou
que não têm interesse em possuir funcionários para
limpeza, conservação, encontram na terceirização de
serviço uma forma de se dedicarem exclusivamente
a seu produto final. Se as empresas de terceirização
mantêm-se distantes dessa atividade final, dizemos que
exerce uma atividade meio, que não se confunde com
o fornecimento de mão de obra especializada para a
atividade fim dessas empresas. Essa distinção, vamos
encontrá-la dentro da discussão ora travada aqui no
Congresso Nacional.
Deve-se terceirizar apenas as atividades meio ou
é possível terceirizar as atividades fim, igualmente?
Claro que não. Só podemos terceirizar, pela própria
Súmula do TST, repito, a atividade meio, e, ainda, repito, com responsabilidade solidária.
A polêmica em torno do assunto surge com o
aparecimento da própria terceirização no País, na
década de 1970, na onda da chamada terceira revolução industrial.
Com a globalização e seus encantos, a terceirização só cresceu. Era uma tendência mundial que
indicava maior produtividade e maior qualidade de
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serviços e produtos, com redução de custos no processo de produção, conforme alguns. Eu acho que a
terceirização não leva à melhor qualidade.
Com o tempo, descobrimos facetas de terceirização que são alarmantes. Vamos aos dados: em somente uma reunião da Comissão de Direitos Humanos
do Senado, na época em que lá eu era Presidente, em
2012, soube, por um dos convidados, com horror, que
os acidentes de trabalho entre os empregados das
empresas terceirizadas constituem 80% dos acidentes
totais. De cada dez acidentes, oito são de empresas
terceirizadas, inclusive na Petrobras.
O percentual de mortes também é altíssimo: de
cada cinco mortos em acidente de trabalho, quatro
são em empresas terceirizadas. Significa o quê? No
debate que fizemos hoje na Comissão na parte da
manhã, foi dito que os trabalhadores de empresas
terceirizadas não têm as mesmas condições de segurança do trabalho do que aqueles contratados pela
CLT. É lastimável, é uma discriminação hedionda com
aqueles que ganham praticamente a metade do que
ganha um celetista.
Pode-se dizer que a desproteção ao trabalhador
terceirizado, pode-se dizer, é absoluta. Não queremos
que uma liberação geral de terceirização torne esses
números uma marca de mercado do trabalho brasileiro, em desrespeito total ao que diz a Convenção 155
da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que
impõe a responsabilização solidária – de que tenho
falado tanto aqui – na saúde e na segurança dos trabalhadores da empresa-mãe, da empresa mater, aquela
que contrata a empresa que está terceirizando para
a atividade meio.
Estudo recente de 2011 das Centrais Sindicais
e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) vem demonstrando
que o trabalhador terceirizado fica 2,6 anos a menos
no emprego, tem uma jornada de três horas a mais,
semanalmente, e ganha, como eu dizia antes, pouco
mais da metade do que um que não é terceirizado, ou
seja, em torno de 60%.
Os dados coligidos mostram que a terceirização
precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo
trabalhista, dispersa a organização dos trabalhadores
e reduz, efetivamente, seus direitos no setor público e
no setor privado. Digo e repito: no setor público e também no setor privado.
Por isso, Sr. Presidente, acredita-se que a aprovação do PL 4.330, de 2004, ensejará a terceirização
desmedida e sem responsabilidade social, esvaziando
a eficácia dos direitos dos trabalhadores e construindo,
assim, a mais rigorosa reforma flexibilizadora dos di-
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reitos trabalhistas pós-Constituição de 1988. Por isso,
somos contra.
Segundo o texto do abaixo-assinado do próprio
Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, esse
projeto trará um retrocesso enorme nas relações capital-trabalho no Brasil.
Repito uma pergunta impactante que foi formulada por um dos convidados em uma das audiências
públicas sobre o tema que presidi na Comissão de
Direitos Humanos:
Como a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal pode abraçar uma legislação que, sabidamente,
levará a mais mortes, mais acidentes, precarização e,
ainda, sequelas que deixarão marcas para toda vida
entre os trabalhadores – quando não morrerem devido
a essa falta de acompanhamento e de instrumentos
que lhe deem segurança no trabalho?
É bom para o País ou as pessoas? Claro que
não. É bom para que haja mais acidentes do trabalho?
Claro que não. Quem paga a conta?
Já está comprovado, Sr. Presidente, com dados
oficiais, que o Brasil gasta em torno de R$75 bilhões
por ano devido aos acidentes no trabalho. Essa conta, Sr. Presidente – estou indo agora para o final –,
naturalmente, quem paga somos nós, quem paga é a
sociedade brasileira, mas quem perde, primeiro, é o
trabalhador, que perdeu devido às sequelas ou à morte.
O PL n° 4.330, que virá para o Senado, precisará, sim, ser discutido com muito cuidado para que
a balança da vida vença a balança da morte que ele
representa. O PL n° 4.330, de 2004, representa o lado
forte da morte. Afinal, os trabalhadores têm de ser mais
que meros apêndices de carne numa máquina de aço.
Outro aspecto que temos de discutir no Senado
é a questão do trabalho escravo. Há situações lamentáveis vistas em todo o País.
Cito, sobretudo, a facilidade de uma empresa
terceirizada contratar outra empresa terceirizada, e
assim por diante, como recentemente vimos em São
Paulo, no setor têxtil, o que provoca, ao fim e ao cabo,
diluição de responsabilidades.
A subcontratação engana o trabalhador, que não
sabe a quem demandar.
Os números do mundo do trabalho terceirizado
impressionam: o Brasil deve possuir dez ou onze milhões de terceirizados, o equivalente a 31% dos cerca
de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com
carteira assinada no País.
Então, meus amigos, a luta envolve muitas almas,
naturalmente corações e mentes. Queremos, todos
nós, trabalhar para que, se for regulamentada a terceirização, ocorra na linha de assegurar todos os direitos
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celetistas a esses trabalhadores e, naturalmente, que
lhes estejam asseguradas condições dignas de trabalho.
Vamos buscar essas regras, sem esquecer que
temos uma Constituição que possui posição firme contra qualquer tipo de atuação que ofenda a dignidade
da pessoa humana e o valor social do trabalho.
Não vamos esquecer que a mais alta Corte da
Justiça Trabalhista do País possui posição firmada no
assunto, conforme citamos, a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho.
Em resumo, muito há para discutir. Os pontos
básicos que empregados e empregadores se devem
perguntar são os seguintes:
1) A terceirização valerá para atividades meio?
Para atividades fim? Não. Só para atividades meio.
2) Como fica a responsabilidade da empresa contratante em relação às suas obrigações trabalhistas?
Ela será considerada solidária? Se depender de mim,
claro que será considerada solidária.
3) E quanto aos direitos trabalhistas dos terceirizados? As vantagens do trabalhador não terceirizado lhes serão estendidas? Se depender de mim, sim,
inclusive a representação sindical.
4) Como fica a terceirização no serviço público?
Se depender de mim, o serviço público deve contratar
todos pela CLT.
Por fim, o ambiente de trabalho, a terceirização
como meio de evasão fiscal, os bancários, a organização do Estado brasileiro, a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição previdenciária, a rotatividade,
a questão de gênero nas empresas, o assédio moral
e sexual, a discriminação racial, a qualificação e a especialização no trabalho, a responsabilidade solidária,
os benefícios, como convênio médico e alimentação, a
representação sindical, a questão do transporte gratuito, a questão do vale alimentação. São muitos temas
que nós vamos ter de tratar.
Por muito tempo esperei esse momento. O dia
escolhido para a votação do PL n° 4.330, de 2004, na
Câmara, não poderia nos trazer maior preocupação,
afinal foi escolhido, agora, o mês de agosto.
Eu tenho uma inabalável vontade, Sr. Presidente,
de defender o trabalhador e a trabalhadora brasileiros
para que não aconteça o que está sendo apontado no
horizonte.
Tomarei como norte a indicação da ANAMATRA
(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho) que apresentou uma legislação que seja
máxima na responsabilidade de todos, a empresa tomadora da mão de obra e a empresa prestadora de
serviços, e mínima na autorização da terceirização.
Máxima responsabilidade e mínima na autorização. Pode parecer duro, mas se não houver um núcleo
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bom e firme nesse projeto, para ser submetido à sanção
presidencial, o risco de voltar à situação de desordem,
de desarmonia vai prevalecer.
A terceirização, atualmente, não está gerando emprego, mas trabalho precário, o que é bem diferente. O
que gera emprego é o crescimento econômico, e este
tem de ser pensado em termos macroeconômicos, no
ganho social, com responsabilidade inclusive ambiental. Responsabilidade ambiental e social.
Muito mais que olhar com a visão do lucro, que
é uma visão egoísta, temos de pensar nas vidas, sem
que isso implique necessariamente trazer prejuízo à
economia do País, ao desenvolvimento sustentável.
Nós podemos combater a precarização e apostar no
desenvolvimento sustentável da economia do País.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra o meu
pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a terceirização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
abordar hoje um tema polêmico, mas é um debate que
precisa ser enfrentado.
Falo da terceirização do trabalho no panorama
brasileiro, principalmente quanto à atuação legislativa
do Congresso Nacional.
Acompanho essa discussão com enorme interesse desde a época em que atuava na Câmara dos
Deputados.
Na verdade, a discussão sobre terceirização e
a tentativa de flexibilizar os direitos do trabalhador, foi
um dos motivos que me trouxeram ao Senado Federal.
Mas mesmo quando era deputado, e tinha que
enfrentar as forças existentes na Câmara, tanto na época como agora, com cerca de 250 deputados – quase
metade daquela Casa – com ligações com o universo
empresarial, eu sempre quis levar adiante a batalha
contra o projeto de terceirização.
Na época, eles queriam emplacar um projeto que
permitiria que o negociado estivesse acima do legislado.
Ele foi criado sem a correta ponderação da situação dos trabalhadores, principalmente no tocante
à defesa de seus direitos fundamentais, inscritos na
nossa Constituição republicana.
Recordo, antes mesmo desse tempo, quando o
Presidente Lula, ao assumir seu primeiro mandato,
cumprindo promessa de campanha, solicitou a retirada de projeto que flexibilizava a CLT (Consolidação
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das Leis do Trabalho), já aprovado na Câmara e em
discussão no Senado.
Do mesmo modo, ele sustou o desenvolvimento
da terceirização proposta pelo Poder Executivo no Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que altera o dispositivo
da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e
dispõe também sobre a relação de trabalho nas empresas prestadoras de serviços a terceiros.
Lamentavelmente não foi possível extinguir esse
projeto, que se manteve em tramitação e ainda existe
na Câmara dos Deputados.
A proposta mais recente, o PL nº 6.007, apresentado em 18 de julho de 2013, procura assegurar o
pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos trabalhadores terceirizados.
Hoje tramitam no Congresso Nacional cerca de
sessenta proposições que tratam, mesmo indiretamente, sobre o tema.
Em muitas delas, presenciamos o caráter precarizante da relação de trabalho para os trabalhadores
terceirizados.
A redução de encargos e custos das empresas
aparece como pauta nem sempre subliminar, em detrimento da correção quanto à folha de pagamento
dos operários.
“Tomar partido” é uma expressão que, neste caso,
assume sentido amplo e verdadeiro. Duas correntes
aguerridas se firmaram, uma defendendo a terceirização a todo custo e a outra, corrente oposta, cerrando
fileiras para impedir que projetos irresponsáveis sobre
terceirização, que feriam e ferem o processo legislativo e o Direito do Trabalho, fossem levados adiante.
É inegável que a quantidade de projetos com problemas técnicos é alta, sendo a inconstitucionalidade
provavelmente o maior desses problemas.
A insegurança jurídica imposta aos trabalhadores, por alguns deles, é notória. No entanto, aceito
que eles serviram de “disparadores” de um processo
de discussão nacional sobre o estado da arte da terceirização no País.
O tempo de lutar a boa luta chegou. É imperativo que pensemos – e também a sociedade civil – em
um marco legal para a área, de modo que não abdiquemos da justiça social, da segurança jurídica dos
trabalhadores, nem das cláusulas pétreas relativas ao
trabalho estipuladas pela nossa Constituição Federal.
A Justiça do Trabalho revela que as ações judiciais envolvendo a terceirização e seus contornos
ou limites têm se tornado um gargalo praticamente
intransponível...
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Isso não tem a ver somente com o grande volume de processos, mas também com a dificuldade
na cobrança daquilo que é devido aos trabalhadores.
Tais empresas terceirizadas desaparecem, “evaporam”, e as dívidas não se resolvem, com prejuízo
para a parte mais frágil, o trabalhador.
E, note-se, a dívida trabalhista é de cunho alimentar. O salário subtraído ao trabalhador pagaria a
alimentação e a sobrevivência da sua família.
A questão, para a Justiça do Trabalho, é tão relevante que a primeira audiência pública da história do
TST (Tribunal Superior do Trabalho) tratou justamente
da “terceirização”.
Somente no TST correm cerca de 5 mil recursos,
além de outros milhares de processos que adentram
continuamente os fóruns trabalhistas do Brasil.
Ninguém pode discordar de que o número tão
elevado de ações, que valem muitos milhões de reais,
poderia ser minorado por uma legislação que garantisse corretamente os direitos do trabalhador terceirizado e responsabilizasse o gestor ou o empresário que
terceiriza, o que evitaria a ida do trabalhador à justiça.
A questão da terceirização está imbricada com
diversos aspectos econômicos importantes, como o do
desenvolvimento global do comércio e o da produção
em escala competitiva...
Este aspecto aponta, em tese, para a terceirização como elemento propiciador de condições ótimas
para a competitividade.
Aponta também, Senhor Presidente, para o fato
de que há países, nossos competidores, em que os
direitos trabalhistas não se desenvolveram como no
Brasil, permitindo a precarização máxima do trabalho
em prol de um certo bem-estar nacional, noção sociológica consubstanciada em um ideário que dificilmente
um brasileiro ou brasileira aceitaria.
No entanto, a condição humana é distinta como
é distinta a geografia. No Vietnã, no Camboja, na China, em Bangladesh, onde se produz muito pagando-se
muito pouco, sem direitos trabalhistas e previdenciários
assegurados, os valores humanos refletem a cultura
local, e não podemos efetivar um julgamento de valor
absoluto sobre essas nações.
O fato, porém, é que, nas condições de produção
vigentes nesses países, não temos nós, aqui no Brasil,
condições de opor-lhes competição em alguns produtos.
É importante registrar que a ANAMATRA tem
reiterado sua posição contrária à terceirização como
forma de precarização dos direitos dos trabalhadores.
Ela irá trabalhar como já anunciou em audiência
pública que promovemos, a rejeição do PL 4.330/2004.
Sr. Presidente, o aspecto global não é muito explorado na discussão da terceirização, mas ele tam-
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bém faz parte do composto em que devemos pensar
a terceirização.
Naturalmente não desconhecemos que a especialização é necessária para que se aumente a produção.
Existem princípios que tratam de como produzir mais,
contra o cronômetro e contra a própria vida.
O serviço especializado custa mais caro – e pode
ser vendido por mais dinheiro – mas exige formação
específica.
No Brasil a terceirização está regulamentada para
vigilantes e para empresas dedicadas à conservação
e limpeza, como dispõe a Súmula nº 331 do TST.
Nessas áreas a especialização não é uma exigência de anos, mas de poucos meses ou semanas.
Por isso, temos de dividir os alcances da terceirização.
Há uma terceirização mais imediata, se podemos
dizer isso, que representa o segmento de serviços que
demandam pouco investimento formativo, enquanto há
uma especialização mais exigente, que exige cursos
superiores em áreas de engenharia, de administração,
etc., que, por sua vez, demandam mais tempo e geralmente o conhecimento do inglês ou de outra língua
estrangeira, especialização normalmente voltada às
atividades-fim.
No nosso entendimento, o projeto da terceirização
deve atender apenas as atividades-meio...
Nas atividades-fim, para aquilo que a empresa
se propõe produzir, o que deve haver é contratação
direta, como o TST deixa a entender em sua Súmula.
A Índia, por exemplo, país em que a terceirização representa um mercado de 69 bilhões de dólares,
fornece serviços de call center (telefonia) aos Estados
Unidos por um custo cerca de 60% menor do que se
pagaria em território americano.
A internacionalização de contratos de prestação
de serviços é uma vertente distinta da terceirização,
distinta daquela que realizamos em território nacional,
localmente, mas também precisa levar em conta – de
modo legal – a empresa estrangeira que contrata o
serviço.
Se isso não ocorrer, estaremos participando em
lucros para os quais podemos não ter contrapartida.
Diversas empresas estrangeiras já exploram mão
de obra brasileira superqualificada, como no caso de
programadores em linguagem de programação Java
e Cobol.
Queremos saber em que condições isso está
sendo feito.
Também tendo a aceitar, sem maiores problemas, que a terceirização é inevitável. É um produto
dos tempos.
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Ou é uma das multivariadas formas com que se
disfarça e sobrevive o capitalismo. O próprio Estado
atual faz coisa similar.
Não é o Estado Mínimo que retira de si parte das
incumbências antigas, delegando poderes e, sobretudo, responsabilidades?
As empresas que não querem se preocupar com a
vigilância de seu patrimônio, ou que não têm interesse
em possuir funcionários para a limpeza e conservação
de suas dependências, encontram na terceirização
desses serviços uma forma de se dedicarem exclusivamente ao seu produto final.
Se as empresas de terceirização mantêm-se
distantes dessa atividade final, dizemos que exercem uma atividade-meio, que não se confunde com
o fornecimento de mão de obra especializada para a
atividade-fim de determinada empresa.
Essa distinção, vamos encontrá-la dentro da discussão ora travada no Congresso Nacional.
Deve-se terceirizar apenas as atividades-meio
ou é possível terceirizar as atividades-fim igualmente?
A polêmica em torno do assunto surgiu com o
aparecimento da própria terceirização no País, na
década de 1970, na onda da chamada “terceira revolução industrial”.
Com a globalização, e seus encantos, a terceirização só cresceu. Era uma “tendência” mundial que
indicava maior produtividade e maior qualidade de
serviços e produtos, com redução de custos no processo de produção.
Com o tempo descobrimos facetas da terceirização que são alarmantes. Em uma sessão da Comissão
de Direitos Humanos do Senado, presidida por mim,
em 2012, soube por um dos convidados – com horror,
confesso – que os acidentes de trabalho entre os empregados de empresas terceirizadas constituíam 80%
dos acidentes totais.
O percentual de mortes também é este: de cada
cinco mortos, quatro estão em empresas terceirizadas.
A desproteção ao trabalhador terceirizado, pode-se dizer, é absoluta. Não queremos que uma liberação
geral de terceirizações torne esses números uma marca
do mercado de trabalho brasileiro, em desrespeito à
Convenção n º 155, da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), que impõe a responsabilização solidária
na saúde e na segurança dos trabalhadores.
Estudo recente, de 2011, da CUT (Central Única
dos Trabalhadores) e do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos)
tem demonstrado que o trabalhador terceirizado fica
2,6 anos a menos no emprego, tem uma jornada de
três horas a mais semanalmente e ganha 27% menos. Por quê?
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Os dados coligidos mostram que a terceirização
precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo
trabalhista, dispersa a organização dos trabalhadores
e reduz efetivamente seus direitos, seja no setor público ou privado.
Por isso, acredita-se que a aprovação do PL nº
4.330, de 2004, “ensejará a terceirização desmedida
e sem responsabilidade social, esvaziando a eficácia
dos direitos dos trabalhadores e constituindo, assim,
a mais rigorosa reforma flexibilizadora de direitos trabalhistas pós Constituição de 1988”, segundo texto do
abaixo-assinado do Ministério Público do Trabalho, de
Minas Gerais.
Repito uma pergunta impactante que foi formulada por um dos convidados em uma das audiências
públicas que requeri, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, para discutir a terceirização
– como a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal pode abraçar uma legislação que sabidamente
levará a mais acidentes e mortes?
É bom para o País as pessoas morrerem? É bom
que haja mais acidentes do trabalho? Quem paga
essa conta?
– Essa conta, naturalmente, quem paga somos
nós e não os empresários de empresas terceirizadas.
E o PL nº 4.330, de 2004, como virá ao Senado,
precisará ser rediscutido para que a balança da vida
vença a balança da morte...
Afinal, os trabalhadores têm de ser mais que meros apêndices de carne numa máquina de aço.
Outro aspecto que temos de discutir no Senado
é a questão do trabalho escravo. Há situações, flagradas pela fiscalização trabalhista, que mostram que a
terceirização também mantém liames estruturais com
o trabalho escravo.
Cito sobretudo a facilidade de uma empresa terceirizada contratar outra empresa terceirizada e assim
por diante, o que provoca, ao fim e ao cabo, diluição
de responsabilidades. A subcontratação engana o trabalhador que não sabe a quem demandar.
Os números do mundo do trabalho terceirizado
impressionam: o Brasil deve possuir 10 ou 11 milhões
de terceirizados, o equivalente a 31% dos 33,9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira
assinada no País.
Então, meus caros ouvintes, a luta envolve muitas
almas e muitos corpos. Queremos, todos nós, regras
melhores, que melhorem a vida desses milhões de
brasileiros, que partilham a mesma nação, que podemos chamar de irmãos.
Vamos buscar essas regras, sem esquecer que
temos uma Constituição Federal que possui posição
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firme quanto à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho.
Não vamos esquecer que a mais alta corte de
justiça trabalhista do País possui posição firmada no
assunto, conforme citamos [Súmula nº 331/TST].
Em resumo, muito há para discutir. Os pontos
básicos que empregados e empregadores se devem
perguntar são os seguintes:
1) a terceirização valerá para atividades-meio e
para atividades-fim?;
2) como fica a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas? ela será
considerada solidária? a empresa poderá escolher o
regime de contratação – solidária ou não-solidária?;
3) e quanto aos direitos trabalhistas dos terceirizados? as vantagens do trabalhador não terceirizado
lhes serão estendidas? como fica a representação
sindical?; e
4) como fica a terceirização no serviço público?
Outras questões – o ambiente de trabalho, a terceirização como meio de evasão fiscal, os bancários,
a organização do Estado brasileiro, a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição previdenciária,
a rotatividade, a questão de gênero nas empresas
terceirizadas, o assédio moral e sexual, a qualificação
e a especialização no trabalho, a responsabilidade
solidária, os benefícios, como convênio médico e alimentação, a representação sindical – também serão
atacadas, garanto-lhes.
Por muito tempo esperei este momento. O dia
escolhido para a votação do PL nº 4.330, de 2004, na
Câmara dos Deputados, não poderia nos trazer maior
indício de vitória, afinal foi escolhido o dia 13 de agosto.
Srªs e Srs. Senadores, eu tenho uma inabalável
vontade de defender o trabalhador e a trabalhadora
brasileiros na discussão da terceirização, participando do debate, propondo soluções, afastando propostas viciosas.
Tomarei como norte a indicação que a ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho) apresentou: uma legislação que seja máxima na responsabilidade de todos, empresa tomadora
de mão de obra e empresa prestadora de serviços, e
mínima na autorização da terceirização.
Máxima responsabilidade e mínima autorização.
Pode parecer duro, mas se não houver um núcleo bom
nesse projeto, para ser submetido à sanção presidencial, o risco de voltar à situação atual, de desordem,
de quase anomia, prevalecerá.
A terceirização, atualmente, não está gerando
emprego, mas trabalho precário, o que é bem diferente.
O que gera emprego é o crescimento econômico,
e este tem de ser pensado em termos macroeconô-
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micos, no ganho social, muito mais que em termos de
empresários que querem lucrar de forma egoísta com a
terceirização, sem que isso implique necessariamente
desenvolvimento econômico para o País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido na
forma do Regimento, Senador Paim.
Gostaria de pedir a V. Exª, Senador Paulo Paim,
que presida a sessão, já que eu sou o próximo orador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que presidiu
a sessão até o momento. S. Exª é o segundo orador
inscrito, pois a minha inscrição foi uma troca com o
Senador Cristovam Buarque.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Presidente Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, está muito em discussão,
inclusive na imprensa, o chamado orçamento impositivo.
Eu já começaria a discordar do termo impositivo.
Eu preferiria um termo um pouco mais suave a obrigatório, pois o que é impositivo é imposto.
Na verdade, o nosso Orçamento atual deveria
ser todo ele impositivo. Aliás, quando presidia este
Senado, o Senador Antonio Carlos Magalhães apresentou uma proposta de ser todo o orçamento de fato
impositivo. Isto é, se a União, depois de aprovado o
Orçamento, resolve remanejar ou acrescentar alguma
coisa, manda uma mensagem para o Congresso, onde
este assunto será discutido.
Fico tentando compreender por que dizem assim:
“São R$10 milhões que cada Parlamentar deverá colocar no Orçamento!”; isso para atender os Municípios,
as universidades federais, como é o caso lá de Roraima, e tantas outras obras que não são muitas vezes
específicas, mas elas são o reflexo das demandas que
recebemos dos Municípios, das instituições de ensino
e de várias outras instituições.
Esses R$10 milhões parece que é um valor estrondoso se comparado com outra coisa, mas se compararmos os R$10 milhões para cada Parlamentar
nós teremos um valor que não chega a 1% da receita
líquida e a 3% do orçamento bruto.
Para termos um exemplo, no ano passado, o Orçamento da União foi R$2 trilhões 225 bilhões, e veja
quanto foi liberado de emendas para os Parlamentares. E o que é pior: do jeito que está o Orçamento, ele
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não é obrigatório, ele não é impositivo, ele é objeto de
barganha, que submete o Congresso aos caprichos
do Presidente de plantão, dos Ministros de plantão.
Então temos que, de fato, até para que nós possamos ser, como diz a Constituição, um poder independente e harmônico com o Executivo, neste caso,
temos de ter o direito de realmente colocar no orçamento, uma vez que é praticamente isso que se faz.
Porque praticamente não se reforma o Orçamento que
vem do Governo.
É bom lembrar que a origem do Parlamento ocorreu justamente na época dos reis, para controlar os
gastos dos impostos que os reis usavam para seus
banquetes, para os seus palácios, para construir, enfim, e manter a corte numa situação nababesca, enquanto que a plebe vivia na miséria e só com o direito
de pagar imposto.
Na verdade, o papel do Poder Legislativo, talvez
o mais importante, é justamente debruçar-se sobre
orçamento, aprovar ou rejeitar algum item e incluir
aquelas demandas dos Municípios, que não são os
técnicos de nenhum Ministério que vai a Município algum saber quais são as demandas daquele Município.
São os técnicos e burocratas dos Ministérios que são
capazes de avaliar que essa ou aquela necessidade
de um Município ou de um Estado é maior do que a
que eles pensam atrás das suas escrivaninhas.
Então, acho que esse orçamento que já se votou
em primeiro turno na Câmara e que, em breve, deve
ser votado em segundo turno tem aqui no Senado um
apoio maciço, porque aqui nós, Senadores, representamos igualmente todos os Estados da Federação. Aqui
o menor Estado tem três Senadores e o maior Estado
tem também três Senadores.
É inconcebível que nós estejamos no século XXI
com um tipo de orçamento em que as emendas que
você coloca para os seus Estados e Municípios são
liberadas ao bel-prazer do Ministro, da Presidente da
República, porque, dependendo de como se comporta o Parlamentar – se ele é mais alinhado ou menos
alinhado, se ele é da base de apoio ou da oposição –,
ele tem um tratamento diferenciado. Isso não é democrático. Isso não é constitucional.
Portanto, quero aqui fazer a defesa até antecipada, Senador Aloysio, dessa emenda que está na
Câmara e que já foi votada em primeiro turno, para
que nós, de fato, este ano ainda, possamos tornar o
Congresso Nacional, o Parlamento Nacional um Parlamento de fato independente e harmônico.
É evidente que, pela minha experiência, o mais
sério é que o Parlamentar, por exemplo, coloque o
recurso para construir uma escola em um Município
X do interior e aí o burocrata do Ministério acha que
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aquele Município, por ter tantos mil habitantes, não
precisa de uma escola. Para dar um exemplo importante de uma escola; assim como um posto médico,
uma unidade mista.
Resultado: se as emendas parlamentares representam menos de 1% da receita líquida do Orçamento,
não vejo nenhum absurdo que tenhamos estabelecido, já no Orçamento, a obrigatoriedade de o Poder
Executivo liberar as emendas, liberar e fiscalizar. E aí
é um papel que cabe muito mais ao Poder Executivo,
por meio dos órgãos de fiscalização – dos Tribunais
de Contas dos Municípios, que alguns Estados têm;
do Tribunal de Contas dos Estados, que todos os Estados têm; e do Tribunal de Contas da União –, que
fazem relativamente um trabalho bom.
O que é mais importante é que haja isso, ou seja,
que se libere a emenda, porque ela é fruto, efetivamente do trabalho parlamentar, daquele parlamentar
que teve o cuidado de ouvir os prefeitos, os vereadores, ou ainda, a reitoria de uma universidade ou de
um instituto federal de ensino tecnológico. O que não
pode é simplesmente porque fulano de tal tem uma
atitude independente, ele tem liberada parte de suas
emendas; se ele é um opositor firme, ele também vai
ter só parte, se tiver, de suas emendas liberada. Isso
não condiz com um Estado moderno, no século XXI,
numa democracia de que nós nos gabamos de estar
trilhando há algumas décadas.
É preciso, de fato, aperfeiçoarmos esses mecanismos tanto legislativos quanto dos órgãos executivos
de fiscalização. Inclusive, a própria União tem a sua
Controladoria-Geral, que tem feito um trabalho bom.
Então, além do Tribunal de Contas da União, há a
Controladoria, que se debruça sobre esses convênios.
É muito importante que, ao liberar o recurso, de
fato, os Ministérios acompanhem o desenrolar da aplicação do orçamento. Aqui ninguém está pretendendo
fazer emendas... Eu, pelo menos, Senador Paim, nunca
coloquei uma emenda para festas; nunca coloquei uma
emenda para uma coisa que não fosse, de fato, para
obras de infraestrutura, de saneamento, de promoção
da educação ou da saúde, porque, de fato, não há
como pensar o trabalho... E o pior, Senador Aloysio, é
que o trabalho legislativo, muitas vezes, é medido pela
população do município pela quantidade de recursos
que aquele parlamentar leva para o município; não é
medido pela atuação do parlamentar de fiscalizar, de
denunciar, de apresentar projetos. Então, pelo lado da
população do município, a avaliação é sempre mensurada pelo quanto o parlamentar trouxe de dinheiro
para o município, e pronto! Aí, alguns abençoados, que
são chegados ao círculo íntimo do governo, têm suas
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emendas aprovadas na íntegra, enquanto alguns sofrem essas mutilações nas suas pretensões.
Portanto, o meu pronunciamento não é contra a
Presidente da República, não é contra, especificamente, o ministro a, b ou c; é contra o modelo. O modelo
está errado! O modelo está completamente errado ao
querer punir os parlamentares por essa ou aquela posição e, ao mesmo tempo, premiar alguns que ficam,
digamos, no círculo mais íntimo do Poder.
Então eu queria aqui, como disse, fazer este registro. Ainda vai haver o segundo turno na Câmara,
mas que nós, desde já, possamos nos conscientizar,
analisando essa questão, porque de há muito – de há
muito mesmo –, o Parlamento já tentou várias vezes
fazer com que o Orçamento todo fosse impositivo ou
obrigatório, o que, aliás, seria o ideal. Nos países desenvolvidos todo orçamento é impositivo.
Aqui, o que se está tentando, com essa proposta
que tramita na Câmara, é apenas tornar obrigatórias
as emendas que os parlamentares aprovaram na Comissão Mista do Orçamento.
Costuma-se dizer que nós temos, realmente,
como orçamento uma peça de ficção. Nós trabalhamos
duro para aprovar o Orçamento, e, depois, o governo o
executa como quer, da forma que quer, até mesmo a
parte que não diz respeito às emendas parlamentares.
Então, encerro, Senador Paim, dizendo que é
uma missão muito importante que têm a Câmara dos
Deputados e o Senado, qual seja, a de colocar ordem,
diria até, limpar dessa operação de liberação de verbas,
os conchavos e, como se diz no popular, o “toma lá
dá cá”, para que possamos ter, de fato, tanto o Poder
Executivo quanto o Poder Legislativo, independentes,
harmônicos e, sobretudo, criteriosos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Convido o Senador Mozarildo
Cavalcanti para assumir a presidência dos trabalhos.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB
de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
venho à tribuna, nesta segunda-feira, para expressar
a minha profunda indignação diante de declarações
do Ministro Gilberto Carvalho, publicadas no jornal O
Estado de S. Paulo na sua edição de domingo.
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O Ministro Gilberto Carvalho, numa curta declaração a respeito do veto aposto pela Presidente da
República ao projeto de lei que punha fim à cobrança,
hoje abusiva, de um adicional de 10% sobre a multa
devida pelos empregadores no caso de dispensa imotivada, multa esta aplicada sobre o saldo do FGTS,
declara algo que, no meu entender, é um insulto ao
Congresso Nacional ou, pelo menos, à grande maioria
dos membros do Congresso Nacional.
Li estarrecido essa declaração, que, provavelmente, atinge também V. Exª, Sr. Presidente, bem
como o Senador Alvaro Dias e todos os Senadores
que participaram da votação dessa matéria no Senado, onde, por unanimidade, pelo voto favorável de 62
Senadores, portanto sem nenhum voto ou nenhuma
abstenção, todos os Senadores que participaram da
votação dessa matéria votaram em pôr fim à multa de
10% do FGTS – todos! repito.
E o que disse o Sr. Gilberto Carvalho? Disse que
os 62 Senadores que votaram pelo fim da multa de
10% sobre o FGTS o fizeram para atender aos seus
financiadores de campanha. Eu não sei se V. Exª teve
ocasião de ler. Eu li e fiquei estarrecido com a grosseria, com a capacidade de insultar, talvez mesmo até
sem ter consciência de que está insultando. Afinal de
contas, essa história de financiamento de campanha,
no governo atual, ocupa, hoje, páginas da imprensa por
conta de episódio nebuloso, que precisa ser esclarecido, revelado por uma entrevista de um lobista à revista
Época, que afirma ter sido concluído um negócio da
Petrobras na Argentina – a venda de uma refinaria a
um amigo dos Kirchner –, mediante uma contribuição
de R$8 milhões para a campanha do PT quando a
Presidente Dilma era candidata.
Então, talvez, essa afirmação de que se vota
assim ou assado, de que se faz isso ou aquilo para
atender os interesses de financiadores de campanha
não seja um insulto aos olhos do Ministro Gilberto Carvalho, sendo pratica de seu partido. Aos meus olhos,
é; aos meus olhos é!
O Sr. Gilberto Carvalho insultou, igualmente, os
315 Deputados Federais que votaram pelo fim dessa
multa na Câmara dos Deputados. Trezentos e quinze
Deputados Federais votaram pelo fim dessa multa para
atender aos seus financiadores de campanha? Será
que o Sr. Gilberto Carvalho não desistirá de medir os
outros pela sua própria régua? Será que ele não entende que essa multa do FGTS, esse adicional sobre
a multa do FGTS, aos olhos da imensa maioria daqueles que acompanham as finanças públicas, daqueles
que têm o mínimo de conhecimento sobre os fatos que
geraram a lei que instituiu essa multa, daqueles que
sabem que esse ônus adicional ao setor produtivo é
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custo Brasil, é uma dificuldade a mais para as nossas
empresas, no momento de uma conjuntura econômica,
por si mesma, adversa; e que, portanto, tudo levaria
a sua extinção?
Lembro àqueles que nos ouvem que esse adicional foi instituído no momento em que, por uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, abriu-se um rombo no
patrimônio do FGTS; uma daquelas ações do Supremo
Tribunal Federal julgando a constitucionalidade de leis
que implementaram os sucessivos planos econômicos
que tentaram debelar a inflação; todos eles sem sucesso até o advento do Plano Real.
Foi criada essa contribuição com a finalidade
específica de cobrir esse rombo financeiro, mediante
uma negociação, conduzida pelo então Ministro do
Trabalho, hoje Senador, Francisco Dornelles, com o
setor empresarial, com os sindicatos, com o Congresso
Nacional, com a condição de que, tão logo esse déficit
fosse zerado, a contribuição seria extinta. E foi isso o
que aconteceu.
Não há mais rombo, não há mais esse buraco;
logo, não há mais a necessidade de uma contribuição
criada para tapar o rombo, para fechar o buraco.
Hoje, é puramente ônus para o custo Brasil; hoje,
é puramente carga tributária num país onde os brasileiros carregam o imenso peso de um aparelho de
Estado que consome 35% das riquezas produzidas
no nosso País.
Ouço o aparte do ilustre Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Aloysio V. Exª diz bem: querem continuar
recebendo uma conta que já receberam e praticando
o desvio de finalidade. Isso basta; isso resume o significado dessa decisão do governo de vetar a proposta
aprovada no Congresso Nacional. Agora, quanto às
ofensas, nós temos que devolvê-las. O governo acaba,
segundo o jornal Folha de S.Paulo, de liberar um lote
recorde de emendas parlamentares na tentativa de
preservar os seus vetos. O trator está desgovernado,
é verdade, como disse o Josias, há poucos dias, em
seu blog, mas o governo lança mão desse expediente
da barganha, da picaretagem política para fazer valer
as suas posições. E, quando agride, usando desse
subterfúgio de ameaçar parlamentares com acusações
dessa natureza, ele o faz exatamente por temer que o
trator desgovernado possa desatender as pretensões
do governo. O que nós não queremos que ocorra é que
o Presidente do Senado retire esse veto da pauta de
deliberação para amanhã. Fala-se que nós não deliberaremos amanhã sobre esse veto aos 10% do FGTS.
Seria lamentável! Creio que é urgente essa deliberação, e nós aguardamos a oportunidade de tomá-la. V.
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Exª, com muita competência, aborda essa questão e
tem o nosso integral apoio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado Senador Alvaro Dias.
V. Exª sabe que eu tenho dúvida se é o caso de
devolver o insulto, porque, talvez, o Ministro Gilberto
Carvalho não tenha consciência, repito, de estar nos
insultando. Afinal de contas, repito, o tema de retribuições, mediante ações de governo, a financiadores de
campanha deve ser um tema bastante familiar ao Ministro Gilberto Carvalho e ao seu partido, o PT.
Se ele pudesse ouvir um conselho meu, o aconselharia a não falar mais em financiamento de campanha enquanto o Governo não esclarecesse essa
denúncia veiculada pela revista Época, de que a venda de uma refinaria na Argentina pela Petrobras a um
grupo econômico próximo à Presidente Kirchner teve
como contrapartida a contribuição de R$8 milhões para
a campanha do PT.
Mas além do insulto, ou da leviandade – prefiro
dizer “leviandade” – àqueles que votaram segundo a
sua consciência, há também – aí sim – um insulto à
inteligência dos brasileiros. Dizer que o fim dessa multa
vai acabar com o programa, ou ameaçar o programa
Minha Casa, Minha Vida é um insulto à inteligência
dos brasileiros. É um grande insulto.
Essa contribuição, vejamos, destina, ao ano, em
torno de R$3 bilhões ao programa Minha Casa, Minha
Vida. É o que o FGTS recolhe e destina ao programa
Minha Casa, Minha Vida. Os senhores sabem qual é o
patrimônio líquido do FGTS hoje? R$54 bilhões. “Mas
vai fazer falta.” Vai fazer falta? Por que não lançar mão
de uma pequena fração da imensa receita tributária
de que dispõe o Governo – R$1,5 trilhão? Então, são
esses R$3 bilhões que vão acabar com o programa
Minha Casa, Minha Vida? Isso é um escárnio.
A Caixa Econômica cobra do FGTS um spread,
uma espécie de comissão, para gerenciar esse programa Minha Casa, Minha Vida. Sabem V. Exas quanto custa para o FGTS, quanto o FGTS tem de pagar
à Caixa para valer-se do seu serviço para financiar o
Minha Casa, Minha Vida? Mais ou menos o mesmo
montante dessa multa. A Caixa cobrou a título de spread, em 2012, R$3,7 bilhões, contra um número razoavelmente semelhante que o FGTS recebe a título do
adicional de multa.
Então, aquilo que sai do FGTS e que é pago à
Caixa Econômica para operar o programa Minha Casa,
Minha Vida é mais ou menos equivalente àquilo que
o FGTS recebe da multa que nós queremos extinguir.
Ora, bastava reduzir esse spread da Caixa e nós já
teríamos aí pelo menos metade desse dinheiro absorvido. Agora, falar que o Governo vai fazer economia

54818 Terça-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

deste montante, dizendo que a sua falta põe em risco
a existência do programa, é também um insulto, se nós
levarmos em conta o enorme desperdício de dinheiro
público levado a efeito por esse Governo por incompetência, por pura e simples incompetência, ou por uma
opção, a opção pelos mais ricos: a bolsa empresário.
Fala-se em bolsa a pescador, fala-se em Bolsa Família, em Bolsa Geladeira e em diferentes bolsas que o
Governo cria para transferência direta de renda. Ora,
há uma forma de transferência de recursos do Tesouro – recursos do Tesouro são recursos do contribuinte
– para alguns empresários selecionados a dedo entre
os amigos do Governo, via operação Tesouro-BNDES,
recursos que advêm de um subsídio, de um empréstimo a custo privilegiado. O Governo abre mão, no ano
passado, o Governo despendeu R$24 bilhões – R$24
bilhões, Sr. Presidente! O Governo também decidiu,
com barulho de fanfarras e grande estardalhaço publicitário, reduzir a conta de energia elétrica, medida que
só merece aplauso. Mas mereceria aplauso maior se
não tivesse sido tomada num contexto de precipitação
e de autoritarismo que excluiu da possibilidade de renovação antecipada de investimentos algumas grandes empresas geradoras, que não concordavam com
os cálculos do Governo. Com isso, o programa ficou
caro, muito mais caro do que o Governo previa. E o
Governo decidiu reduzir a tarifa de energia exatamente
num momento em que os reservatórios, estando num
nível baixo, foi preciso acionar a energia térmica, que é
muito mais cara que a energia hidrelétrica. O programa
já custou, por causa dessa falta de planejamento e do
autoritarismo com que foi implementado, R$17 bilhões.
E este Governo vem falar em economia?
Veja, eu, há poucos dias, ocupei a tribuna para
apontar mais um dos absurdos cometidos pelo Governo por falta de planejamento, por imprevidência e
por incompetência. Vinte e oito usinas eólicas foram
construídas, estão prontas para funcionar, prontas para
gerar energia, só que elas não podem distribuir energia,
porque o Governo se esqueceu de casar o calendário
da construção das usinas com o calendário da construção das linhas de transmissão. Com isso, essas 28
usinas eólicas estão prontas, gerando energia, mas não
podem distribuir um megawatt de energia, um quilowatt
de energia, por falta de linha de transmissão. Mas elas
estão sendo pagas, claro, porque o empresário construiu e quer receber o seu pagamento. Isso está sendo
pago pelo consumidor brasileiro, pelo consumidor de
energia. Só em 2012, foram R$750 milhões.
Por isso tudo e tantas coisas mais, o Sr. Gilberto
Carvalho não pode dar lições ao Congresso Nacional
de escolha de prioridades no gasto público. Não pode
ou pelo desperdício de recursos, ou pelo direcionamen-
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to de recursos públicos para um pequeno número de
privilegiados que recebem a chamada bolsa empresário, sem nenhuma prestação de contas, sem que se
saiba, nem de longe, qual foi o benefício social auferido
desses financiamentos.
O que se sabe é que a Friboi, por exemplo, tornou-se um campeão mundial. Agora, para o consumidor
brasileiro, o que isso melhorou? O que melhorou para
o consumidor brasileiro, por exemplo, a constituição
de um verdadeiro monopólio, com um frigorífico numa
condição de monopolista em relação ao mercado de
carne? Isso nunca foi esclarecido, mas é sentido.
Então, Sr. Ministro, prepare-se, porque o Congresso Nacional não vai se dobrar à sua intimidação.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Nós haveremos de reafirmar, na
votação do veto, a mesma posição que o Congresso
– Senado e Câmara – teve quando votou pelo fim do
adicional da multa do FGTS, uma excrescência, algo
que hoje é apenas custo que torna a produção brasileira ainda menos competitiva do que ela já o é em razão
de tantas outras variáveis de uma política econômica
absolutamente desastrosa.
Então, Sr. Ministro Gilberto Carvalho, nós não lhe
devolveremos o insulto, nós responderemos com nosso
voto na sessão do Congresso Nacional de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Alvaro Dias por permuta com a Senadora
Vanessa Grazziotin.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti; Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, primeiramente, um registro rápido. A
Presidente Dilma já fez a escolha, no último final de
semana, do Procurador Rodrigo Janot para o cargo de
Procurador-Geral da República no lugar do Dr. Roberto
Gurgel no biênio de 2013/2015. Eu considero a escolha
acertada sempre que o mais votado é escolhido. Por
isso, dessa feita, concordo com a indicação da Presidente em razão de ter respeitado exatamente aqueles
que o elegeram no âmbito do Ministério Público.
[Dr.] Roberto Gurgel sempre exerceu suas
funções com sobriedade, [o que merece nossas homenagens. Sobriedade], retidão e espírito público, virtudes que sempre o guiaram
em suas atividades perante esta Corte como
chefe do Ministério Público.
Disse o Presidente do Supremo, Joaquim Barbosa.
Eu destaco a importância do Dr. Roberto Gurgel
nesse julgamento do mensalão. Certamente, sua parti-
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cipação foi essencial, com elevado grau de independência (com absoluta independência). Com competência,
ousadia, muita coragem mesmo, o Dr. Roberto Gurgel
cumpriu seu dever e possibilitou esse julgamento memorável do mensalão agora em sua fase final.
Disse o Ministro Celso de Mello:
Na realidade, o Dr. Gurgel, no desempenho
de suas atribuições como Procurador-Geral
da República, revelou o significado que deve
ter, para a vida do País e para a vida de seus
cidadãos, bem assim para a preservação da
integridade do regime democrático, a prática
responsável e independente das altíssimas
funções institucionais do Ministério Público.
Disse isso o Ministro Celso de Mello, o decano
da Suprema Corte.
Em abril passado, os procuradores da República de todo o País foram às urnas para escolher o seu
chefe, o chefe do Ministério Público Federal, e o Dr.
Rodrigo foi o primeiro colocado nessa eleição. Por isso,
a sua indicação é coerente com a vontade do próprio
Ministério Público Federal.
Registro, também, Sr. Presidente, um lamentável
episódio ocorrido no Paraguai.
O Paraguai presenciou, no último sábado, uma
chacina:
[...] cinco pessoas morreram na noite de sábado, após um ataque do grupo Exército do
Povo Paraguaio a uma fazenda de Tacuatí, a
400km de Assunção. Segundo o jornal [paraguaio] Última Hora, a propriedade pertence ao
brasileiro Renato Rezende Barbosa. [Seriam
cinco brasileiros as vítimas dessa chacina.]
[...] É o primeiro ataque [desse] grupo após
a posse do presidente Horacio Cartes [...]. A
guerrilha atua nos departamentos de San Pedro e Concepción, os mais pobres do país. Este
último faz fronteira com o Mato Grosso do Sul.
Segundo a polícia, o ataque ocorreu no início
da noite, quando um dos funcionários da fazenda, seu chefe de segurança e outros quatro
guardas foram cercados e rendidos por 10 ou
12 homens armados e vestidos com uniforme
camuflado.
Eu faço este registro, Sr. Presidente, para alertar o
Governo brasileiro. Nós imaginamos que possa ser uma
espécie de revide à posse do novo presidente eleito.
Desde a posse do presidente Federico, depois
do impeachment de Lugo, tivemos tranquilidade para
os brasileiros no Paraguai. Os chamados “brasiguaios”
se relacionavam de forma excepcional com o então
presidente e, nesse período, nesse interstício desde o
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impeachment até a posse, no último final de semana,
nós tivemos um período de paz e de tranquilidade para
que os “brasiguaios” trabalhassem e produzissem no
país vizinho. Agora, esse primeiro episódio.
É bom que o Governo brasileiro tenha consciência da sua responsabilidade em relação a esse fato
e atue com rigor, para impedir que outros brasileiros
possam ser vítimas de chacinas dessa natureza, que
nós lamentamos profundamente, porque o objetivo
dos dois países deve ser a relação pacífica, cordial,
diplomática e produtiva, sobretudo, já que temos interesses comuns no plano econômico.
Era esse o registro que queria fazer em relação
a essa questão, Sr. Presidente.
Mas abordo questão da maior importância para
o Poder Legislativo.
Faz tempo que o Governo vem usando e abusando, de forma não republicana, do instrumento da medida
provisória. Esse é um assunto cansativo. Além de as
medidas provisórias saírem da origem com vícios de
inconstitucionalidade, por tratarem de temas diversos,
elas são usadas no Congresso Nacional para atender
aos interesses do Governo.
Há algum tempo, apresentamos, desta tribuna, um
balanço sobre as medidas provisórias em tramitação.
Mais uma vez, gostaria, Sr. Presidente, de apresentar
aqueles números para ilustrar, ilustrar bem, em que se
transformou esse instrumento da medida provisória.
Os números evidenciam a banalização. Durante
o Governo Dilma, foram editadas 102 medidas provisórias, tratando dos mais diversos temas, urgentes
ou não, relevantes ou não – a maior parte tratou de
inúmeros assuntos desconexos no mesmo texto. Enfim, desse total de 102 medidas provisórias, 67 foram
convertidas em lei, e uma delas foi revogada; 18 delas
tiveram sua vigência encerrada, ou seja, caducaram –
aliás, um número expressivo que pode ilustrar bem a
total falta de urgência e relevância das matérias, pois,
se assim fossem, o Governo teria minimamente se
esforçado para vê-las aprovadas –; 12 medidas provisórias ainda encontram-se em tramitação; 4 foram
declaradas prejudicadas – outro número que reflete
bem a banalização da medida provisória, pois foram
prejudicadas por terem sido absorvidas pelos relatórios de outras em tramitação;
Aproximadamente 20% das medidas editadas
no Governo Dilma perderam a validade. Esse número
evidencia a banalização generalizada. É o caminho
mais curto escolhido pelo Governo para legislar. É a
banalização desenfreada desse instrumento autoritário.
Mandar para o Congresso é uma decisão que
não obedece ao menor espírito público, ao entendimento político, ou ao critério técnico. Muitas delas são
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editadas alterando outra medida provisória que sequer
foi aprovada pelo Congresso, criando instabilidades e
inseguranças jurídicas na legislação do País.
Em resumo, as modificações legislativas promovidas por essa intensa sucessão de medidas provisórias são tantas, tão frequentes e tão súbitas, que fica
difícil entender, com clareza, as políticas que o atual
Governo pretende executar. Sem contar que a desorganização contamina o ambiente de negócios do
País – ou você acha que alguém vai investir no Brasil
nessas condições?
O Governo encaminha a medida provisória e não
tem a menor ideia de como ela sairá daqui, mesmo
dispondo dessa ampla base aliada nas duas Casas do
Congresso Nacional. Nem o Governo sabe o que sai
do miolo de uma medida provisória.
Sr. Presidente, isso é reflexo do sistema que vigora
no Brasil. Estamos sob a égide de um presidencialismo
forte, e é inegável que reformas de profundidade só
ocorrerão quando tivermos um presidente moderno,
mudancista, com a ousadia necessária para promover
mudanças, retirando-nos desse estágio de atraso em
que nos encontramos institucionalmente.
Estamos amarrados a estruturas superadas, porque, desde o Plano Real, não se deu um passo à frente,
não se fez uma reforma de profundidade. As medidas
provisórias significam exatamente esse cenário de
supremacia do Poder Executivo sobre o Legislativo,
em um período em que o Congresso brasileiro vive o
maior desequilíbrio da representação popular de toda
a nossa história. Existe um sistema promíscuo de cooptação dos partidos políticos para a Base de Apoio
ao Governo, de cooptação de todos os políticos suscetíveis às luzes da ribalta, ou seja, a esse chamariz
que é o Tesouro Nacional, na distribuição de recursos,
não apenas através de emendas parlamentares, mas
também através dos favores, das concessões, das benesses oferecidas pelo aparelhamento do Estado, com
o loteamento dos cargos entre aqueles que se tornam
apaniguados, porque há a sombra do poder no País.
Esse sistema é a causa deste lastimável cenário em que o Executivo se impõe através das medidas
provisórias e as reformas não acontecem. Não acontecem porque não há interesse; não há interesse porque prevalece o imediatismo, o oportunismo de quem
governa e que não enxerga além do horizonte temporal do seu próprio mandato, porque, se tivesse visão
estratégica de futuro, certamente reformas ocorreriam
como a tributária.
Se o sistema federativo promove o maior desequilíbrio entre os entes federados, um desequilíbrio que
sacrifica especialmente os Municípios brasileiros. Se
esse sistema federativo está desequilibrado, é inegável
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que este novo Pacto Federativo passaria também por
uma reforma tributária que viesse a estabelecer justiça fiscal e justiça distributiva, com os recursos sendo
distribuídos, proporcionalmente, às missões que são
impostas a todas as unidades da Federação, fato que
não ocorre atualmente.
Repito: nesse sistema de presidencialismo forte,
cabe à Presidência da República assumir a parcela
maior de responsabilidade pelas reformas urgentes no
País. E, lamentavelmente, a Presidência da República
não tem demonstrado interesse em promover reformas.
Concedo à Senadora Ana Amélia o aparte, com
grande satisfação.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro
Senador Alvaro Dias, estou acompanhando seu pronunciamento, mas volto ao tema do Paraguai, porque
tive a honra, juntamente com o Senador Roberto Requião e o Senador Luiz Henrique da Silveira, em nome
da Comissão de Relações Exteriores, de acompanhar,
na quinta-feira, a posse do novo Presidente Horacio
Cartes. Nessa ocasião, o discurso do Presidente foi
enfático em relação às questões de segurança jurídica e à previsibilidade. E isso realmente acontece dois
dias depois da posse, quando ele declarou guerra
não apenas à pobreza, mas também ao crime organizado. Quem mata e sequestra é criminoso; não dá
para dizer outra coisa, é bandido mesmo. Isso é um
terrorismo condenável sob todos os aspectos. Cria-se
um ambiente também para saber se essas pessoas,
esses trabalhadores que sofreram eram brasileiros ou
“brasiguaios”. V. Exª acompanhou muito esse trabalho,
e os representantes lá também continuam apostando
que haja paz no campo. Por outro lado, o Presidente e
os dirigentes que trabalham nas cooperativas que são
de brasileiros e “brasiguaios” estão muito interessados.
Veja só que coisa, Senador Alvaro Dias: o Brasil e a
nossa Embrapa, uma empresa de referência mundial,
fazem acordos com países africanos, que estão muito
longe de nós, apesar de, claro, merecerem esse apoio,
e o Paraguai, que está aqui do nosso lado e que integrava, até há pouco, o Mercosul, não recebe o mesmo apoio. Então, nós vamos solicitar – e espero que
V. Exª também nos ajude – à Embrapa que crie uma
parceria, porque eles têm uma grande necessidade de
conhecimento na área da biotecnologia, na produção
de grãos de todas as áreas. O Paraguai, hoje, é um
grande protagonista nesse setor; é também um país
exportador e usa os portos do seu Estado, o Paraná,
para fazer essa exportação. Concordo com V. Exª que
é preciso apurar as responsabilidades disso para não
voltarem os conflitos que nós, V. Exª e outros Senadores, acompanhamos dramaticamente aqui no Senado
Federal, dando voz e vez a esses representantes dos
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“brasiguaios”. Essa é uma situação muito delicada, e
esperamos que o Governo brasileiro também ajude o
novo governo a encontrar uma solução para esse grave conflito, que pode ter proporções maiores do que
as que já vimos e que são de todo condenáveis. Muito
obrigada, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Obrigado a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A nossa preocupação em alertar o Governo brasileiro é exatamente para evitar os equívocos diplomáticos cometidos pelo Brasil, sobretudo em relação ao
Paraguai. São inúmeros os equívocos diplomáticos dos
últimos anos, mas, em relação ao Paraguai, extrapolamos os limites do bom senso.
Na semana passada, li, desta tribuna, um artigo
de Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington,
ex-diplomata, sobre exatamente os equívocos da diplomacia brasileira, com foco especial nos erros cometidos nesse relacionamento com esse país vizinho,
o Paraguai.
O erro crucial foi exatamente o de tentar intervir
num processo interno, afrontando a soberania paraguaia quando aquele país, com apoio popular, inclusive da Suprema Corte, decretou o impeachment do
Presidente Lugo.
Na esteira desse processo de impeachment, o
Brasil e outros países da América Latina expulsaram
o Paraguai do Mercosul para proporcionar o ingresso
da Venezuela, de Hugo Chávez. Foi outro equívoco
brutal do Governo brasileiro em relação à política externa voltada para o Paraguai.
Outro equívoco que nós apontamos aqui, há mais
tempo, foi quando o Governo brasileiro se dispôs a pagar mais pela energia paraguaia da binacional Itaipu.
Aliás, em seu artigo, Rubens Barbosa também não
entende como o Governo brasileiro, depois de afirmar
taxativamente que não havia razão para o reajuste das
tarifas, porque, tecnicamente, o que se fazia era o correto – e nós sabemos que existiram outros interesses
não revelados, interesses clandestinos que o motivaram –, mudou de posição naquela ocasião.
São erros que se sucedem. Mas agora nós estamos diante desse fato, Senador Cristovam Buarque,
que exige uma presença competente do Governo
brasileiro, evidentemente sem invadir a competência,
sem orientar a conduta que deve seguir o governo
paraguaio, mas na defesa dos nacionais, na defesa
dos “brasiguaios” que possam ser alvo predileto para
novas chacinas praticadas pelo grupo denominado
Exército do Povo Paraguaio. Certamente, nesse caso,
um sinal de alerta ao novo Presidente ao tomar posse
no governo do país vizinho.
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Eu concedo, Senador Cristovam, o aparte que V.
Exa solicita, com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Alvaro, eu sempre, quando estive
no Parlamento do Mercosul, fui favorável à entrada da
Venezuela. Sempre achei que o Estado venezuelano
estava acima do seu governo e que, por isso, era importante para a economia.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Mas a maneira como a Venezuela entrou
é um processo golpista e que traz grandes desvantagens pela quebra das regras e, inclusive, porque, de
certa maneira, a Venezuela entrou de forma ilegal,
conforme os regimentos anteriores e, por isso, fica
numa posição incômoda, a ponto de o novo Governo do Paraguai – e eu até entendo, do ponto de vista legal, o que eles estão querendo fazer – dizer que
só volta ao Mercosul depois da saída da Venezuela,
para que se discuta com o Paraguai, e os quatro que
ficarem decidam trazer a Venezuela. Ou seja, criou-se
um impasse, por conta da má administração naquele
momento, porque, se achamos que a Venezuela está
muito acima do governo daquele momento e de qualquer outro, tínhamos que ver que o Paraguai também
estava bem acima do governo daquele momento, que
veio de um processo de impeachment. Tinham que ter
respeitado o Paraguai como entidade diferente do seu
governo anterior, até mesmo porque não houve uma
ruptura da ordem, foi dentro da ordem estabelecida
constitucionalmente. Foi um grande erro. O que me
preocupa, Senador Mozarildo, é que, aparentemente,
não é o único erro e não é, também, além de erro e
acerto, a mesma falta de uma estratégia mais longa
na política externa brasileira. Durante os 16 anos de
Fernando Henrique Cardoso e Lula, pôde-se perceber
um aumento muito grande da presença do Brasil no
exterior. Houve a abertura, graças a Fernando Henrique
Cardoso, de uma posição mais respeitada do Brasil, e
ninguém pode deixar de reconhecer que no Governo
Lula, graças a sua personalidade e à competência do
seu Ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim,
foi possível o Brasil estar presente, em muitos momentos, ampliando o número de Embaixadas, ampliando
os discursos nos diversos fóruns. Lamentavelmente,
nesses últimos dois anos, nós temos visto um recuo
da presença brasileira.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Aparentemente a Presidenta não tem
sensibilidade e não tem gosto, apetite para a parte de
política externa. Aparentemente, quem olha de fora,
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como nós, ela não tem gosto disso e relegou, e o Ministério passou a ter menos força, menos influência
sobre ela, como tinha Celso Amorim com o Presidente
Lula quando era preciso. Isso faz com que estejamos
passando por um retrocesso da presença brasileira
no exterior. Além dos erros e acertos, sobretudo erros
cometidos especificamente como no caso do Paraguai,
tem havido um retrocesso estratégico. O Brasil hoje é
um país menos presente, menos respeitado do que
era há três anos no cenário internacional.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Cristovam. V. Exª sempre,
com muita lucidez, aborda questões importantes que
dizem respeito aos momentos que estamos vivendo
no Brasil.
Concluindo, Sr. Presidente, espero que providências sejam adotadas urgentemente para restabelecer
a tranquilidade e a segurança entre os brasileiros que
vivem no Paraguai.
Repito que tivemos um período de paz, de tranquilidade, de segurança jurídica para que os brasileiros
lá produzissem, que foi exatamente no interstício entre
o impeachment do Presidente Lugo e a posse agora
do Presidente Cartes.
Esperamos que o Governo brasileiro possa rever
também a sua posição em relação ao Mercosul, uma
vez que considero correta a atitude do novo presidente
paraguaio ao impor determinadas exigências para o
retorno do seu país ao bloco econômico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, à Senadora Ana Amélia, do PP do Rio
Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós
começamos uma semana de trabalhos preocupados
– o Senador Cristovam Buarque e outros Senadores
já falaram há pouco sobre esse assunto – com a situação de certa instabilidade na área cambial.
Entendo ser a área cambial uma espécie de termômetro para medir a febre da economia. O câmbio é
a área mais sensível porque está relacionada diretamente às questões de confiança na política econômica.
A intensa pressão no mercado de câmbio doméstico, especialmente na última semana, quando a
cotação do dólar superou os R$2,30, por cinco dias
consecutivos, as maiores cotações desde março de
2009, exige das autoridades, especialmente do Banco
Central, atenção redobrada. A rápida desvalorização
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da nossa moeda frente ao dólar é uma ameaça ao
desenvolvimento do País e aos fundamentos da economia brasileira, com impactos na balança comercial
e no mercado interno. Porque, quando exportamos,
tudo bem, mas quando importamos vamos pagar mais
caro e estamos dependendo de uma série de produtos que chegam aqui do exterior inclusive da área de
confecções.
Pode ser pressão especulativa o que está acontecendo, que aparece sempre quando a confiança na
política econômica perde força. Precisa, portanto, ser
enfrentada pela equipe econômica – esta crise cambial – de modo a preservar a estabilidade e o equilíbrio
entre os diferentes agentes do mercado.
É preciso destacar que o real foi a moeda que
mais se desvalorizou nesse ano entre os países emergentes, segundo análises de especialistas em mercado de câmbio e dados de agências de risco, do Banco
Central do Brasil e do Fundo Monetário internacional
(FMI). Enquanto as desvalorizações das moedas da
Argentina e do México, em relação ao dólar, foram de
10,9% e 0,6%, respectivamente, a queda do real, no
mesmo período, em relação à moeda norte-americana, alcançou 17,6%. Na Índia, a rúpia se desvalorizou
12,2%, em relação ao dólar, e a rand da África do Sul
apresentou queda de 15,9%. Portanto, entre os emergentes, estamos com uma desvalorização superior à
dos demais países que integram esse bloco.
São variações no câmbio que preocupam! É importante lembrar que o Brasil tem apresentado baixo
crescimento econômico e a falta de confiança de alguns investidores internacionais.
No caso específico da agricultura, o meu Estado,
o Rio Grande do Sul, tem uma participação ativa e protagonista nessa área, é um setor altamente competitivo
no Brasil, as variações excessivas no câmbio causam
enormes estragos. Se por um lado beneficia quem exporta e, aí, temos as nossas commodities, como soja,
por exemplo, e também a área de carnes, por outro
lado o dólar mais forte afeta os custos dos insumos da
produção agrícola, porque somos dependentes ainda
da importação desses insumos, como é o caso de
fertilizantes, que têm aproximadamente uma concentração de apenas dois fornecedores, e de defensivos
agrícolas, que respondem, aproximadamente – os dois
no conjunto –, por 70% dos gastos dos agricultores.
Os preços desses produtos são atrelados ao dólar
e, por isso mesmo, aumentam as chances de custos
mais altos aos agricultores, como também o endividamento das empresas que tomam empréstimos no exterior. São mais barreiras ao desenvolvimento sustentável
de uma atividade que tem contribuído enormemente
para o crescimento do nosso Produto Interno Bruto.
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O câmbio desvalorizado agrava também a situação de outros setores da economia, pois aumenta as
dúvidas sobre o custo de vida e de produção no Brasil – a velha inflação batendo à nossa porta. Qualquer
um que for ao supermercado nota que os preços dos
alimentos estão bem mais altos. E, claro, com o dólar
valorizado por tempo indeterminado em relação ao
real, as dificuldades para controlar a inflação tendem
a aumentar, porque, no médio e longo prazos, o câmbio muito valorizado em relação ao real gera aumento
de preços, inclusive dos combustíveis. Isso se torna
mais um problema para o controle da inflação e limita
a melhor gestão da economia do País.
Na manhã de hoje, a moeda estrangeira superou o patamar de R$2,40 – portanto, abriu a semana
em alta –, depois de ter alcançado R$2,39 na última
sexta-feira. O Banco Central teve que injetar mais US$2
bilhões em contratos de dólar no mercado futuro, chamados de swap cambial, para tentar conter a alta da
cotação do dólar.
Vale lembrar também que nem mesmo a atuação
do Banco Central, que injetou mais de US$3 bilhões
no mercado futuro na semana passada, evitou que a
moeda americana encerrasse a semana com cotação
próxima a R$2,40.
A conjuntura internacional também não está favorável. A crise política no Egito, que tem feito subir os
preços do petróleo, e as dúvidas sobre a continuidade da política mensal de estímulos do Banco Central
dos Estados Unidos, o famoso FED, Federal Reserve,
aumentam as incertezas. Por isso, nos momentos de
dúvida, quanto mais claras forem as políticas econômicas e mais firmes e confiáveis, menos espaços serão
abertos para especulações ou prejuízos à economia.
Pessimismo não se combate com marketing,
propaganda – o mesmo se diz para credibilidade e
confiança.
Não sou economista, mas a história mostra que
ações reais na economia real trazem mais benefícios
que prejuízos.
Aliás, no domingo, o editorial do jornal O Globo
inclui uma avaliação pertinente sobre o papel do câmbio
como um importante termômetro para antecipar tendências ou prever movimentos na economia nacional.
Segundo o editorial, há razões, Senador Cristovam Buarque, de ordem interna que podem justificar
a desvalorização do real frente ao dólar. Há uma mudança de conjuntura se aproximando, o que obriga o
Brasil a enfrentar a realidade que o Governo antes
imaginava que seria possível contornar. Enfrentar a
inflação sem uma forte contribuição da política fiscal,
com maior controle sobre as despesas de custeio, é
algo cada vez mais inviável porque a eleição está to-
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mando conta das prioridades do Governo. Do mesmo
modo, Senador Cristovam, não dá mais para postergar
a prioridade para a realização de investimentos em
infraestrutura, e isso exigirá, de fato, o abandono da
visão preconceituosa quanto à participação do setor
privado na área pública, com as famosas parcerias
público-privadas.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora Ana Amélia, mais uma vez
estamos nós aqui falando de economia. Por muitas
vezes aqui, a senhora, eu e alguns outros alertamos
o Governo de que a economia estava bem, mas não
ia bem. Eu repeti, bati, não me contentei em falar, escrevi, publiquei mostrando que, embora a economia
naquele momento – falando de dois anos e meio atrás
– estivesse com uma chance de crescer, estivesse com
grandes reservas, estivesse com superávit, estivesse
com a inflação baixa, estivesse com um câmbio sólido,
as coisas não iam bem, e eu mostrava cada um dos
problemas que poderiam vir adiante, um deles era o
câmbio, que trazia embutido dois tipos de problemas:
se ficasse naquela taxa, dava problema à indústria; se
desvalorizasse, trazia problema para a inflação. Aquela
era a hora, quando havia uma estabilidade monetária,
de fazer os ajustes para que a taxa de câmbio retomasse um incentivo às nossas exportações. Não foi
feito, agora fica numa posição atabalhoada porque já
passou do ponto que se queria, e o Governo e o Banco Central – veja que um dos problemas é essa mistura: Governo e Banco Central, não deviam nem ser
misturados, mas misturam-se; o Presidente do Banco
Central é Ministro, é uma coisa estranha isso –, pois
bem, estão vendendo reservas, e mais reservas, e
mais reservas. Aparentemente é um saco sem fundo,
que pode trazer algo mais grave, que é uma queda
no índice de confiança do Brasil no exterior. Se as reservas chegam abaixo de certo ponto, imediatamente baixa a nota de confiança que o Brasil tem lá fora.
Aí cai a vinda de dinheiro, cai ainda mais o dólar, e a
inflação aumenta. Não foi feito na hora. Não foi feito
também, como a senhora disse, a redução dos gastos. Tinha que ter sido feito isso. Em alguns momentos, medidas difíceis vão exigir de nós posições sérias
aqui dentro desta Casa, porque o Governo, sozinho,
não consegue fazer isso. Um dos itens que coloquei
como entrave para a economia, nos anos futuros, é que
nós temos amarras constitucionais que dificultam em
certos momentos de crise. Alguém pode dizer: ainda
bem, porque, com isso, segura alguns dos benefícios
que nós temos. Mas esses benefícios acabam se o
conjunto não funcionar bem. Escolhemos – o Governo
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– o caminho de segurar a inflação controlando o preço através das isenções. Não é o caminho certo. Isso,
depois, cobra um preço muito maior no futuro, como já
se viu em todos os lugares, como se está vendo agora
na Venezuela e já se viu no Chile. Nós entramos num
período de muita turbulência na economia, porque o
que era para ser feito certo não foi feito no momento
certo. Agora, para se fazer o certo no momento errado, os custos são muito maiores e os riscos são muito
grandes. Some-se a isso que o pacto social, que fez
a sociedade brasileira funcionar bem apesar da desigualdade, apesar de privilégios, apesar de ineficiência,
esse pacto se rompeu. Esse pacto se rompeu quando
caiu a ficha das pessoas, ao perceberem que não vão
ter o futuro prometido. Quem comprou carro fica preso no trânsito e preso no crediário para pagar. Caiu a
ficha das pessoas. Quem conseguiu entrar na universidade descobriu que sai sem conhecimento suficiente
para obter um bom emprego. Caiu a ficha. Quem não
tem condição de receber um bom tratamento médico
percebe que uma parcela da população, inclusive nós
aqui dentro, tem privilégios de sistemas de saúde tão
bons ou melhores do que os dos países mais ricos.
Caiu a ficha. A ficha foi caindo, mas some-se a essas
fichas caindo a descoberta do poder que o computador
dá a cada jovem. Cada jovem hoje tem uma trincheira
de luta em casa. Ele consegue fazer uma guerrinha.
Ele não consegue botar 10 mil pessoas na rua, nem
5 mil, nem 2 mil. Mas com duzentas pessoas, para-se
uma avenida. Com cinquenta, não vai demorar, invade-se um hospital para conseguir que seja recebido
um ente querido que está doente e que um hospital
público não conseguiu receber, Senador Mozarildo. O
tecido social, com a informática e a ruptura do pacto,
é muito instável. Somem-se a isso os que vão surfar
nas manifestações para quebrar vidraças, o que vai
irritar todo mundo, todos nós. A gente não pode tolerar isso. Mas eles vão surfar nas manifestações de
reivindicação. O despreparo da polícia, porque é um
momento novo. Eles não sabem o que fazer, porque
pipocam em cada lugar as coisas. E por coisas pequenas. Eu conversava há pouco, Senador Mozarildo,
com a Senadora Ana Amélia, que em Recife, na minha
cidade, está havendo uma verdadeira rebelião porque
morreu um papagaio no Ibama. Ou seja, uma coisinha
menor. Eu, aliás, dei muitos exemplos aqui de que um
cachorro sendo atropelado por um carro da polícia ia
provocar uma rebelião convocada pela Internet. Não
foi nem cachorro, foi um papagaio. Está lá o povo na
rua, protestando contra o Ibama. Isso vai pipocar em
todo tempo. Já houve a tentativa de invadir, digamos
assim, o hospital Sírio Libanês. Hoje, houve uma manifestação na frente de um casamento de jovens ricos.
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O povo foi para frente, vaiaram o casamento num hotel.
Então, nós estamos num momento de crise econômica
com um momento de instabilidade política. Para completar, temos eleição daqui a poucos meses, o que nos
amarra a todos, porque cada um fica tomando decisões não pensando no País, mas nos votos que vai ter;
não pensando numa nova geração, mas pensando no
resultado da eleição. A situação é muito perigosa, e o
que me assusta – e aí eu concluo com tantos pontos
perigosos – é que, apesar disso, isto aqui tem estado
vazio. Quinta-feira à tarde – quinta-feira, não falo sexta
nem segunda –, terminamos a sessão às 4 horas por
falta de pessoas querendo falar. Quinta-feira, às 4 horas. Às três – o Senador Mozarildo, acho que estava
presidindo –, eu pedi a palavra aqui, em vez de falar
na tribuna, eu levantei uma questão de ordem para
dizer isso, e aí chegou o Senador Aloysio, que falou
um pouquinho. E já que ele tinha falado, eu falei, mas
às 4 horas terminou. Nós deveríamos estar reunidos
aqui discutindo esta crise que nós estamos atravessando. Enquanto isso, estamos fechando os olhos. As
manifestações contra o Governador Cabral são contra
todos nós. Hoje é ele, amanhã vão ser os outros. Nós
tínhamos que entender isso. Ele simboliza, hoje, o que
nós somos para a opinião pública. E não estamos discutindo como se resolve isso. É o momento de muita
preocupação, sobretudo porque parece que não há
preocupação. Até me lembro de que, dos 15 pontos de
perigo da economia, Senador Suplicy, o último era a
euforia. A euforia cega. E nós fomos cegos pela euforia
de que as coisas estavam indo bem quando tudo ali já
mostrava que, mais dia, menos dia, ia mal. Chegou o
momento, e nós não estamos nem preparados nem,
aparentemente, com apetite de enfrentar o problema,
encontrando soluções, que não vão ser reprimir com
a polícia, embora seja preciso também. Vai ser refazer
o pacto social brasileiro, que não é mais aceito como
era: com privilégios, de um lado, e exclusão, de outro.
Não dá mais! E nós não estamos discutindo como refazer o pacto social brasileiro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cristovam, eu fico muito honrada com esse
aparte, que completa o meu raciocínio. Eu gostaria,
inclusive, que fosse incluído, nos Anais, esse aparte
do Senador Cristovam como parte deste meu pronunciamento.
Nós, Senador Cristovam, temos atuado em muitas questões com independência em relação ao Governo. Nossos partidos são da Base do Governo, mas
temos atuado com independência. Isso é um ato de
responsabilidade. E aquele ditado popular diz muito
bem: “Quem avisa amigo é.”. Não foi por falta de aviso de V. Exª, que quantas vezes ocupou esta tribuna.
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Temos falado, alertado sobre algumas questões que
são importantes, estruturalmente falando, do ponto de
vista das necessidades do nosso País.
Na medida em que você faz economia apagando incêndios – foco, agora, no câmbio; foco, depois,
na questão da infraestrutura, foco, depois, na falta de
crédito; foco, depois, no problema da inflação –, não
há uma política de continuidade para haver a confiança nessas reverências.
Ademais, V. Exª se refere à questão das nossas
reservas cambiais. Estão torrando as nossas reservas.
E, quando abaixar o nível delas, haverá uma redução
também desse risco Brasil. E aí, a situação se estende
não apenas aos títulos públicos, mas à própria credibilidade no conjunto da economia para os investidores
que têm grandes investimentos em nosso País.
Além do mais, nós também não temos, como
V. Exª se referiu à Venezuela, petróleo para exportar.
A Venezuela pode se dar ao luxo de fazer algumas
tropelias e algumas irresponsabilidades, porque está
sentada em cima de poço de petróleo. Nós não temos
isso para dispor dessa riqueza. Então, é mais um fator
a exigir das autoridades, especialmente das autoridades da área financeira, fiscal e econômica, uma atenção redobrada em relação a isso, que hoje se discute.
Para terminar, mas não menos importante, modestamente entendo, Senador Cristovam – e V. Exª
referiu com muita maestria o ponto –, que nós tivemos
de parte do Governo a imprudência, para não dizer
irresponsabilidade, de antecipar um debate e uma
campanha eleitoral em 18 meses, dois anos. Isso tudo
contamina o processo econômico. Não há dúvida de
que isso acontece.
E muito das razões dessa instabilidade se justificam na raiz da antecipação das eleições. Acho que
esse foi um ato que o País não poderia estar vivendo
agora. Criou-se uma insegurança e uma instabilidade
desnecessária por ato impensado do Governo. Como
disse V. Exª, em vez de se pensar na futura geração,
pensou-se apenas na reeleição de 2014.
Mas eu agradeço imensamente a contribuição
valiosa que V. Exª deu.
Eu queria pedir ao Presidente, lembrando que
estamos vendo essas questões todas e já vamos ver,
inclusive nas próximas licitações para a concessão de
aeroportos, ferrovias, portos, assim como do campo de
petróleo de Libra, na camada do pré-sal, oportunidades
que restam para o País demonstrar que está ajustando, de fato, o rumo da política econômica. Portanto, é
preciso muita clareza e muita segurança sobre isso.
Como é que o senhor vai dar garantia aos investidores, se não há segurança, a chamada previsibilidade?
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Esse mesmo ajuste de rota é o que está programado para amanhã, nesta Casa, com o exame dos
vetos presidenciais. E já alteramos, por meio de projeto de resolução, no último dia 11 de julho, artigos do
Regimento Comum do Congresso. Assim que os vetos
forem comunicados ao Presidente do Senado, Renan
Calheiros, o Congresso terá 72 horas para criar a comissão mista e definir o calendário de votação do veto,
como os previstos para amanhã.
Aliás, a Senadora Vanessa Grazziotin trabalhou
intensamente nessa matéria.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Esse novo cronograma de trabalho vale para os vetos
publicados a partir de 1º de julho de 2013. Será oportunidade rara para cobrarmos do Governo o cumprimento de acordos assumidos que resultem em políticas transformadoras e condizentes com os anseios
dos eleitores. Não podemos mais aceitar propaganda
como solução para os problemas reais do nosso País.
Cito casos concretos, como o veto da Presidente
da República ao Projeto de Lei nº 200, de 2012, que
acaba com a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, nas demissões sem justa causa.
Não é o direito pétreo do trabalhador aos 40%. Nada a
ver. Aquilo permanece intocável. É cláusula pétrea de
uma garantia e de um direito dos trabalhadores constituído na Carta de 1988.
Estou falando de um adicional aos 40% que ficou 50%, mas que esses 10% não vão para o bolso
do trabalhador, ficam no Tesouro; os 10% vão direto
para o Tesouro. E o motivo da criação dessa sobretaxa, dessa multa, foi para cobrir os rombos de planos
econômicos. As dívidas e os passivos desses planos
econômicos foram encerrados, e aí, pelo que estava
acordado, suspender-se-ia a cobrança desse adicional. Continuaram cobrando. E agora nós colocamos
isso para que houvesse uma mudança, a suspensão
disso. Mas é hábito descumprir acordos, e manteve-se a cobrança dos 10%. Sobre isso, haverá também
uma decisão, amanhã, do veto. Ela foi criada em 2001
e tinha o objetivo exatamente de zerar esses planos. A
cobrança adicional, que aumenta os custos das empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no mercado de trabalho, deveria ter acabado no ano passado,
mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo
após a decisão do Congresso Nacional, no último dia
3 de julho, que aprovou o fim dos 10%.
Antes do veto da Presidente, a maioria do Plenário da Câmara, 315 Deputados Federais, disseram
“não” à cobrança adicional, 95 Deputados insistiram
em manter a cobrança e apenas 1 se absteve de vo-
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tar, No Senado, o fim da cobrança foi aprovado no
ano passado,
O Governo Federal, ao contrário, insiste em dizer “sim” para mais esse peso que recai sobre o caixa
das empresas, retirando a competitividade do setor
empresarial e barrando o crescimento econômico. É
preciso esclarecer que, além dos 10% adicionais, os
empregadores já são obrigados a pagar 40% – que eu
registrei – de multa do FGTS, quando a demissão é
sem justa causa. Isso é um direito dos trabalhadores.
É uma multa justa prevista em lei, uma conquista dos
trabalhadores, que deve ser mantida e vai ser mantida.
A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um
grave problema para as empresas que precisam de estímulos, especialmente agora, para continuar gerando
emprego e renda no atual momento econômico do país.
Não bastassem as limitações de infraestrutura –
estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados –, que encarecem os produtos e serviços
no Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos,
pequenos, médios ou grandes, estão sendo obrigados
a arcar com mais esse custo.
Como integrante da Subcomissão do FGTS, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, não concordo com essa prorrogação. A manutenção da multa
tira da economia e dos planos de investimentos das
empresas mais de R$3 bilhões, segundo dados do
setor industrial.
É volume de recursos que está indo para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o
destino dos recursos provenientes da multa de 10%
tem sido outro: ajudar o Governo a arrumar a bagunça
e o descontrole das contas públicas. É o velho costume
de fazer cortesia com o chapéu alheio!
Queria também só lembrar, Sr. Presidente, que há
uma outra questão aqui que o Governo ficou devendo
– estou encerrando, vou apenas fazer a leitura de um
tema a que nós nos ativemos muito aqui:
Vou apenas fazer a leitura de um tema a que nós
nos ativemos muito aqui:
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados manifesta sua preocupação em relação
à competitividade da indústria nacional com a
possibilidade de extinção, no final do corrente
ano, do legítimo retorno dos impostos cobrados ao longo da cadeia produtiva e que atualmente são restituídos pelo estabelecido no
chamado Reintegra.
Assim, entendemos que o veto da Presidente
da República ao período estabelecido na lei
decorrente da MP no 610, na prática, (...)
(Soa a campainha.)
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A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
(...) já provoca sério dano às negociações que
os exportadores [especialmente de calçados] vêm promovendo, pelo fato de que os embarques decorrentes
ocorrem a partir de dezembro deste ano.
Assim, eu queria também, em relação ao Reintegra, dizer que é uma medida importantíssima, especialmente para um setor altamente empregador de
mão de obra, que é o setor calçadista, muito importante
para a economia do meu Estado. Então, penso que nós
devemos, amanhã, ter uma atenção redobrada, não só
sobre a multa adicional de 10%, mas também sobre a
manutenção do Reintegra para os setores empregadores de mão de obra e exportadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia,
gostaria de convidar V. Exa para presidir um pouquinho,
ao mesmo tempo em que chamo, para fazer uso da
palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB
do Amazonas.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sra Presidenta, Ana Amélia.
Pela ordem, se me permite.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, eu queria informar e convidar a todos
os Srs. Senadores e Sras Senadoras para a audiência
pública que ocorrerá hoje, às 18h30, na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, em homenagem a Sérgio Vieira de Mello, nosso diplomata que era
Alto Comissário das Nações Unidas e que, quando
representante da ONU no Iraque, em Bagdá, há dez
anos, exatamente na data de hoje, 19 de agosto, foi
morto quando uma bomba estourou ali no hotel que
era sede da ONU em Bagdá, matando 22 pessoas,
inclusive Sérgio Vieira de Mello.
Gostaria de informar que são convidados para
participar dessa audiência pública a Profª Carolina
Larriera, que era companheira dele à época; Alberto
Fonseca, Chefe da Divisão de Segurança Alimentar,
Desenvolvimento e Paz, representando o Ministério
de Relações Exteriores; a Srª Julia Barros Shirmer,
Chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República; o Sr.
Carlos Mussi, representando a ONU, ele que é diretor da Cepal, Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe.
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Teremos a oportunidade de fazer uma reflexão e
uma homenagem a Sérgio Vieira de Mello. Assim, gostaria de convidar a todos para participarem, na CRE,
às seis e meia da tarde, Srª Presidenta. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Está registrado, Senador Eduardo Suplicy.
Queria aproveitar para cumprimentá-lo por esta justa
e oportuna iniciativa de homenagear um cidadão brasileiro que teve um papel muito importante no plano
da política externa, especialmente na questão das
negociações de paz, e ele morreu em nome da paz
naquela explosão referida por V. Exª.
Cumprimento-o pela iniciativa.
Convido a Senadora Vanessa Grazziotin para
fazer uso da palavra, como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia, que dirige a sessão neste momento; Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, na última sexta-feira, salvo engano,
o jornal The Washington Post publicou uma matéria
trazendo mais informações, novos detalhes sobre as
ações da agência nacional de segurança dos Estados
Unidos, a NSA, relativas à espionagem, notícia essa
que foi divulgada para o Brasil e para o mundo inteiro
recentemente pelo jornalista Glenn Greenwald e que
mostrou que o Brasil, diante das ações, que podemos
falar de inescrupulosas, da agência de segurança norte-americana, foi, ou tem sido um dos alvos preferenciais
na espionagem. E nós, aqui, do Congresso Nacional,
do Senado especialmente – e falo Congresso porque
o Presidente da Comissão de Relações Exteriores
tem feito reuniões conjuntas da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara – temos procurado ouvir
inúmeras autoridades para entender melhor o que os
Estados Unidos vêm promovendo não contra os países, mas contra os povos do mundo inteiro, visto que,
com constância, tem violado a privacidade de pessoas
em diversos países do mundo.
Ouvimos Ministros de Estado, o Ministro das
Relações Exteriores, o Ministro das Comunicações, o
da Segurança Institucional, enfim. Ouvimos o próprio
jornalista que foi o autor de todas as matérias que têm
sido publicadas até o momento. Na última reunião, foram
ouvidos representantes de empresas ligadas à Internet,
entre elas, a Google, a Microsoft, além do Facebook.
Na última audiência, os próprios representantes
dessas empresas confirmaram o fato de que, com frequência, são solicitados a repassar informações ao
governo norte-americano, possivelmente a NSA, que,
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repito, é a agência de segurança nacional dos Estados
Unidos da América do Norte.
A notícia da última sexta feira do jornal The Washington Post mostra que a agência nacional de segurança dos Estados Unidos não só tem violado, de forma
reiterada, as informações de pessoas e de governos,
mas tem violado a legislação norte-americana, ou seja,
as próprias leis de privacidade existentes nos Estados
Unidos, como forma de vigiar pessoas e vigiar países
também, Srª Presidente, de acordo com matéria anterior. Matérias publicadas em revistas de nosso País
mostraram que, próximo a reuniões das Nações Unidas, membros da diplomacia brasileira foram alvo de
escuta, alvo de espionagem por parte dos americanos.
Então, o jornal The Washington Post mostra que,
desde 2008, segundo documentos, certamente repassados por Snowden, a agência de segurança americana
vem sendo flagrada em pelo menos 2.776 infrações à
lei, nas quais interceptou, armazenou e distribuiu correios e chamadas telefônicas protegidas, e o fez de
forma, repito, ilegal, Srª Presidente.
Nós vimos, ontem à noite, a notícia da detenção,
da prisão do brasileiro chamado David Miranda, que é
o companheiro do jornalista Glenn Greenwald e que
mora no Rio de Janeiro. Ele foi detido.
Passava por Londres, pelo Reino Unido, Inglaterra, apenas para fazer uma conexão, uma vez que
vinha da Alemanha, onde se encontrou com uma documentarista que, junto com Glenn Greenwald, ouviu
Snowden e recebeu dele uma série de documentos.
Ele estava na Alemanha, em Berlim, durante uma
semana, onde teve reuniões com Laura Poitras, que
é documentarista – repito – e que também trabalhava
com Glenn Greenwald para o jornal inglês The Guardian. Passava e apenas fazia conexão em Londres,
quando foi detido por agentes ingleses, sob o argumento de que estava sendo detido com base em uma
lei inglesa antiterror.
Ora, Srª Presidente, não havia, como não há,
efetivamente, nenhum indício, nenhum indicativo, absolutamente nada, que pudesse ligar o brasileiro David
Miranda a qualquer ato ou a qualquer ação terrorista.
Não há dúvida de que a lei inglesa determina, permite a detenção tão somente por nove horas, e ele ficou
detido, segundo as informações que temos, exatas
oito horas e cinquenta e cinco minutos. Ou seja, cinco
minutos antes do tempo máximo permitido pela lei inglesa, ele foi liberado.
Entretanto, a partir do momento em que foi liberado, comunicou – o que foi confirmado em sua chegada
hoje, pela manhã, no Brasil – que não sofreu qualquer
tipo de violência, mas que teve seus objetos pessoais,
seus bens pessoais confiscados pelo governo britâni-
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co, Srª Presidente, o que caracteriza uma ilegalidade.
Laptop, telefone, computador, e-mails, armazenados
em pen drive e outros dispositivos de que dispunha
foram apreendidos.
Não há dúvida nenhuma de que essa ação do
governo inglês, possivelmente articulado com o governo americano, tenha o objetivo de intimidar o jornalista
americano que trabalha para o The Guardian e vive
no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa ação tenta intimidar
o jornalista Glenn para que não continue a divulgar o
material passado por Snowden.
E aí eu quero mais uma vez cumprimentar o
jornalista, Senador Suplicy. Eu vi a entrevista que ele
concedeu à imprensa hoje pela manhã. Ele disse que,
se o objetivo for esse, o resultado será exatamente o
inverso e que, agora sim, ele divulgará todos os documentos de que dispõe e que envolvem não apenas
os americanos, mas, possivelmente, o governo inglês.
Aliás, eu relembro que ele disse, na nossa presença, em debate na Comissão de Relações Exteriores, que tudo que foi divulgado até agora é muito
pouco do que existe; que as informações divulgadas
até agora são muito poucas diante do quantitativo de
informações de que ele dispõe e que foram repassadas por Snowden.
Penso que a situação dele e do seu companheiro
merece do Brasil uma atenção especial. E quero cumprimentar o Governo brasileiro, que, imediatamente,
divulgou uma nota condenando a ação do governo
britânico. Imediatamente! O Governo brasileiro não titubeou, porque se trata de um cidadão brasileiro que
passava por Londres, pelo Reino Unido, pela Inglaterra,
numa conexão, e foi detido por quase nove horas, tendo os seus bens pessoais confiscados, sem nenhuma
justificativa legal.
Da mesma forma como fez o Itamaraty, a Ministra de Direitos Humanos também se pronunciou, condenando o tratamento recebido por David Miranda na
Inglaterra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Vou conceder um aparte a V.
Exª, mas comunico que estou tomando providências,
iniciativas no sentido de apresentar requerimento ao
Plenário, requerimento à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que sejam solicitadas
informações e feito convite ao Embaixador da Inglaterra para vir até o Parlamento brasileiro e trazer as
explicações devidas; que seja solicitado do Governo
brasileiro que contribua com o jornalista e com o seu
companheiro David na sua segurança pessoal, que,
em minha opinião, está em risco. Está em risco porque
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vejam o que fizeram o governo americano e alguns
países, como Inglaterra, Portugal e Espanha com o
presidente boliviano, que teve negado o pedido de autorização para pousar e reabastecer no solo desses
países que acabo de citar, porque havia uma dúvida
sobre se Snowden estava ou não no avião do presidente da Bolívia, e por isso ele teve negado o pedido
de pousar para reabastecer sua aeronave, colocando-se, assim, sua vida em risco.
Eu concedo o aparte a V. Exª, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quero cumprimentá-la, Senadora Vanessa, por
essa palavra de solidariedade ao jornalista brasileiro
David Miranda, companheiro do jornalista americano
Glenn Greenwald, que, conforme tivemos oportunidade
de ouvir aqui, no meu entendimento, prestou um serviço à humanidade, inclusive a nós, brasileiros, quando
revelou a forma como uma agência ligada ao governo
dos Estados Unidos se utilizava de instrumentos para
averiguar, conhecer e analisar as comunicações telefônicas, por e-mail e por outras formas pela internet e
de uma maneira que fere aquilo que está previsto no
art. 5º de nossa Constituição, que observa, salvo por
decisão da Justiça, serem invioláveis as comunicações
entre as pessoas, órgãos, empresas e assim por diante.
Portanto também aqui expresso a minha solidariedade
ao Itamaraty, à Ministra dos Direitos Humanos, quando censuraram a atitude das autoridades britânicas
ao observarem tratar-se de medida injustificável por
envolver indivíduo contra quem não pesam quaisquer
acusações que possam legitimar o uso de uma legislação que não é para deter indivíduos ali no aeroporto
de Heathrow. Assim, considero importante a iniciativa
de V. Exª, com a qual me solidarizo inteiramente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço e acolho o aparte
de V. Exª, Senador Suplicy. Agradeço muitíssimo e peço
que seja integrado ao meu pronunciamento.
Senador Suplicy, como nós, além do Itamaraty,
da Ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos,
várias outras instituições e organismos se pronunciaram em relação ao fato. A Anistia Internacional, ouvida
que foi pela imprensa brasileira, além de condenar a
atitude, afirmou estar claro que legislações antiterror
têm sido utilizadas ultimamente com objetivos mesquinhos e vingativos.
Não há dúvida de que ela foi utilizada, não diria
com objetivos mesquinhos e vingativos, mas com objetivos ilegais, condenáveis porque nada, absolutamente nada existe que possa ligar o Sr. David Miranda a
qualquer ação de terror ou qualquer ação que pudesse
ser caracterizada como terrorismo. Pelo contrário, Srª
Presidente, ele estava em missão, segundo informa-
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ções do próprio Glenn Greenwald, jornalista, seu companheiro, numa viagem paga pelo The Guardian, um
organismo da imprensa da Inglaterra. E, fazendo o que
fez o governo inglês, não podemos nós ficar calados.
E, aí, quero apenas reforçar: temos um pedido
de CPI já aprovado nesta Casa; faltando apenas um
ou dois blocos partidários indicarem os nomes para
compor essa CPI; e espero que tenhamos condições
de, já nesta semana, instalar a CPI.
A Comissão de Relações Exteriores tem se ocupado muito com esse assunto nas últimas semanas,
entendendo a gravidade e a importância, mas, sem
dúvida alguma, uma comissão parlamentar de inquérito
terá maiores e melhores condições de analisar o fato,
visto que não é apenas o Brasil vítima de uma ação de
espionagem, mas há direitos individuais sendo violados, grandes empresas tendo as suas informações, os
seus dados, possivelmente, acessados de forma ilegal,
o que pode comprometer, muitas vezes, concorrências
internacionais. Mas nós precisamos também analisar a
capacidade de o Brasil, como Estado, de se defender
diante dessas ações.
Então, é muito importante que instalemos, ainda esta semana – e creio que teremos essas condições –, essa CPI para que possamos nos aprofundar
mais na investigação e ver até que ponto, até onde foi
essa espionagem, essa bisbilhotagem praticada pelos americanos contra vários países, especialmente
contra o Brasil.
E, aqui lembro o que disse o jornalista perante
os membros da Comissão de Relações Exteriores
desta Casa, e o repetiu, hoje pela manhã, à imprensa
brasileira: existem muitos, mas muitos documentos e
informações que não foram divulgados ainda. E ele se
disponibilizou para passar tudo, absolutamente tudo, à
comissão parlamentar de inquérito que, possivelmente,
será instalada nesta Casa.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora, independentemente das
outras partes da sua fala, acho que a Comissão de
Relações Exteriores, na quinta-feira próxima, deve dedicar uma parte da nossa agenda para debater esse
assunto, mas debater com profundidade. Um cidadão
brasileiro – isso já é grave – teve seus direitos atrapalhados. Se ele fosse suspeito de terrorismo, se houvesse suspeita de que ele estava carregando armas,
bombas, tudo bem, porque a polícia tem a obrigação,
até em defesa dos outros passageiros dos aviões,
de levá-lo e detê-lo para verificar. Mas nada disso foi
motivo a acusação. A acusação é de que ele é amigo
de uma pessoa que nada tem a ver com terrorismo,
até porque o Sr. Snowden não praticou nenhum ato
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de terrorismo, não tem nenhuma ligação com o terror.
Ele apenas prestou um serviço a nós todos ao dizer:
“vocês estão sendo bisbilhotados”. Não vou dizer que
aplaudam a ele, como, aliás, um dia, é capaz de darem a ele o prêmio Nobel da Paz, por ter feito abrir a
caixa preta dessa máquina de espionagem, de bisbilhotagem mais ainda. Está bom; que não o aplaudam,
mas prender um jornalista porque é amigo do amigo
dele, daquele que denunciou? É um ato extremamente
grave e que merece a nossa análise, o nosso repúdio.
Hoje, se vir as notícias, Senadora, o Parlamento inglês
está sendo mais duro com a sua polícia de fronteira do
que nós. O Parlamento inglês debateu a questão lá,
em Londres, e tomou posições duras, fez críticas ao
Ministério por isso. O nosso governo e nós estamos
muito tímidos diante disso. Contudo, para não precipitar
as coisas, pelo menos um bom debate precisamos ter
na quinta-feira: o que fazer diante do tratamento que
foi dado a um o cidadão brasileiro. Mas, além disso,
diante do problema geral, como a gente vem discutindo, desde que arrebentou o escândalo do Snowden, o
que podemos fazer para que a nossa privacidade seja
resguardada e não aberta, conforme os interesses de
alguns burocratas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio ao
Governo/PCdoB – AM) – Também agradeço muitíssimo o aparte de V. Exª, Senador, e quero dizer que,
quando da vinda do jornalista Glenn aqui, ao Senado,
ele confirmou que, logo depois das primeiras matérias
divulgadas, o seu companheiro teve a sua residência
furtada, invadida, e furtaram o computador do seu companheiro. Todavia, ele foi tão equilibrado que não quis,
em momento algum, confirmar ou relacionar o caso do
furto do computador de David Miranda, que foi detido
ilegalmente em Londres, com as reportagens e com
as matérias que ele havia divulgado recentemente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio ao
Governo/PCdoB – AM) – Vejam como se trata de uma
pessoa extremamente sensata. Não estabeleceu essa
relação porque não tinha provas; entretanto, disse que
estranhou muito o fato de que nada havia sido revirado
e que a única coisa levada ter sido aquele computador.
E, além da prisão ilegal, Senador Cristovam,
houve o confisco de todos os materiais de David Miranda, pelo governo inglês: computador, pen drive,
tudo, absolutamente tudo, foi confiscado. Ele diz que
não sofreu nenhuma agressão, mas que suas posses,
foram confiscadas.
Amanhã, quando teremos sessão deliberativa,
Senador, penso que devemos debater isso para além
da Comissão de Relações Exteriores; temos que apro-
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var aqui a moção; temos que aprovar, na Comissão, a
vinda do embaixador, até porque, desde que as matérias foram divulgadas, além de outros fatos – e não
são poucos, são muitos fatos –, pelo menos dois fatos
gravíssimos, em nível internacional, ocorreram: um foi
contra o Presidente da Bolívia...
(Interrupção de som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... e países não titubearam
em desrespeitar acordos internacionais, negando ao
Presidente da Bolívia a possibilidade de abastecer o
seu avião em solo – e, aqui, eu me refiro, como todos
sabem, a Espanha, Portugal e França. E, agora, vem
este outro episódio: um brasileiro detido com base em
uma lei inglesa antiterrorismo, como V. Exª mesmo lembra, de 2000, já muito criticada na Inglaterra. Com essa
justificativa, ele foi detido por oito horas e cinquenta e
cinco minutos e teve seus bens confiscados.
Concordo com V. Exª, Senador: temos de ser duros e precisamos buscar novas informações, porque,
além de tudo, essas informações não são falsas, tanto
assim que os Estados Unidos nunca questionaram a
sua veracidade...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... porque são documentos
legais, são documentos cuja veracidade, repito, não
se questiona.
Essa última matéria a que me referi aqui, publicada no jornal The Washington Post, mostra que mais de
2.770 infrações foram cometidas contra a lei, de 2008
para cá. Isso é muito grave e atinge a todos nós. Qual
é mesmo a nossa capacidade de defesa, dos cidadãos,
do governo e das empresas? Qual é a capacidade?
Precisamos debater.
Repito: penso que a melhor resposta que poderíamos dar, Senador, seria, nesta semana ainda,
instalarmos essa comissão parlamentar de inquérito,
porque temos muito que verificar e, principalmente,
porque temos já o compromisso de uma colaboração
por parte do jornalista Glenn de ajudar...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... vítima desse ato ilegal cometido pelos americanos. Agora, dizem – vamos ver
se há veracidade – que, possivelmente, haja a participação até mesmo do governo inglês. Vamos esperar
para ver se há ou não essa confirmação.
Agradeço V. Exª, Senadora Ana Amélia, pela
bondade de me garantir um tempo maior.
Muito obrigada.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O assunto merece atenção, Senadora
Vanessa Grazziotin, e, além das providências e das
notas do governo brasileiro, a nossa Comissão de Relações Exteriores também fará isso.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 14 de agosto de 2013, e publicou, no dia 15
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 624,
de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de
encargos financeiros da União e de transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios no valor de R$
1.648.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta
e oito milhões de reais), para os fins que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
O calendário de tramitação da Medida Provisória
será publicado.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no Diário Oficial da União: 158-2013
– Emendas: até 21-8-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: A Comissão Mista deve,
obrigatoriamente, emitir parecer antes de a matéria ser submetida aos Plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal (art. 62, §
9º – CF / Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4.029 – DOU de 16/3/2012).
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 11-92013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal:
11-9-2013
– Prazo no Senado Federal: de 12-9-2013 a
25-9-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados:
25-9-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 26-9-2013 a 28-9-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 29-9-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-10-2013
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem
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nº 81, de 2013 (nº 346, de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidenta da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$45,270 milhões (quarenta e cinco milhões
e duzentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre o Estado da Bahia e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada ao financiamento parcial do Programa de
Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do
Estado da Bahia – Profisco.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com a palavra, o Senador Cristovam
Buarque, pela Liderança do PDT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de informar, Srª Presidente, que, como o nosso
Líder, Senador Wellington Dias, vai ter um compromisso, eu vou inverter a minha ordem de fala com S. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Perfeitamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Entretanto, eu gostaria de, pela ordem,
aqui fazer uma brevíssima comunicação, um estímulo a
um pedido de desculpas do Ministro Joaquim Barbosa.
Srª Presidente, na semana passada, durante a
votação de embargos infringentes, apostos em face da
decisão do Colegiado do Supremo Tribunal Federal na
Ação Penal nº 470, o Presidente do Tribunal, Ministro
Joaquim Barbosa, qualificou de “chicana” determinada
interpretação que teria sido feita pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, um homem de extraordinário currículo
e respeitado por todos os brasileiros, sobretudo no
meio jurídico.
Não obstante a opinião assentada de que os embargos infringentes somente podem ser aceitos contra
decisões não unânimes no processo penal, para que
o processo seja devolvido a um órgão colegiado mais
amplo, é direito das partes que os embargos declaratórios sejam considerados e discutidos, mesmo que
não se prestem à rediscussão da causa.
Assim, avalio que seria muito oportuno que o
Ministro Joaquim Barbosa, primeiro magistrado afrodescendente a assumir a Presidência do STF, pelo
que tem, obviamente, um mérito extraordinário, venha
a reconsiderar sua fala com um pedido de desculpas
ao Ministro Ricardo Lewandowski, para a imagem de
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serenidade, tão necessária à nossa mais alta Corte,
bem como pela importância que todos nós creditamos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, pois
se trata da mais alta Corte de Justiça do nosso País,
onde é importante que os 11 ministros dêem exemplo
de civilidade e de respeito mútuo.
Assim, caro Presidente e Ministro Joaquim Barbosa, como, aliás, muitos membros do corpo de advogados brasileiros, magistrados, o Presidente da Associação de Magistrados do Brasil, jornalistas, como Elio
Gaspari, que tratou do tema ainda hoje na Folha e no
jornal O Globo, e dezenas de pessoas estão dizendo
por toda parte, será oportuno que V. Exª, Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do STF, peça desculpas esta
semana, em plenário, no mesmo lugar onde houve a
sua palavra que muitos consideraram para além da
conta – e eu próprio me assustei –; que V. Exª peça
desculpas e que aja um tratamento mais civilizado e
respeitoso entre todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com a palavra...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Senador Cícero, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, apenas uma curta fala sobre um fato que
aconteceu nestes dias, que foi a vitória do Brasil na
Copa Social.
Até aí podem achar que estou falando de uma
coisa sem importância, embora eu ache que é importante. A cada dois anos, Senador, há 22 anos – ou seja,
é a décima primeira vez em 22 anos –, uma copa de
futebol dos excluídos, dos jogadores moradores de rua,
dos jogadores pobres, desempregados. Há 22 anos,
a cada dois anos, eles fazem uma copa, organizada
por um grupo inglês.
Este ano, o Brasil ganhou. Mas, Senador Cícero,
o País que está gastando R$50 bilhões na Copa não
deu um real para que a equipe brasileira fosse.
É um esporte praticado com oito jogadores, quatro em campo e quatro no banco de reservas. Eles se
substituem muito rapidamente, sobretudo porque são
muitos jogos, um atrás do outro. O Brasil só conseguiu
levar quatro; não levou os oito. O único país que não
levou os oito, Senador Suplicy. Mais do que isso: são
oito homens e oito mulheres, e as meninas não foram.
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O Brasil, País que gasta R$50 bilhões, não gastou
R$40 mil, porque é o que custou levá-los, valor pago
por um empréstimo bancário feito pelo técnico Pupo
Fernandes. O técnico, triste pelo treinamento repetido
desses meninos e meninas, decidiu levantar R$40 mil
no banco e pagou a viagem deles e dos que os ajudam. Lá eles foram campeões e um jogador brasileiro
foi considerado o melhor de todos. Na entrega da taça,
Senador Cícero, no chão eles colocaram 12 camisas
dos colegas que não puderam ir porque o Governo
brasileiro não deu nenhuma ajuda.
E eu, que conheço isso, conheço o movimento,
conheço as pessoas, fiz algo que eu não faço jamais,
que é ligar para ministro tentando sugerir qualquer
coisa. Liguei para o Ministro Aldo Rebelo e disse para
ele que o que estava acontecendo era algo muito negativo para o Brasil, como foi, porque saiu nos blogs
lá da Europa. Falei que seria muito negativo o Brasil,
que faz a Copa do Mundo, que fez essa Copa, com
o apoio do Presidente Lula, há dois anos, no Rio de
Janeiro, não mandar uma equipe nesse ano da Copa.
O Ministro Aldo foi extremamente gentil comigo,
mas não deu nada, não apoiou nada, não fez nada,
Senador Wellington. E mandou para a CBF. Os organizadores do evento foram à CBF, que disse que não é
casa de ajuda, que não está aí para ajudar em coisas
desse tipo. Resultado: o Brasil passa ao povo brasileiro
a alegria de termos sido campeões nessa chamada
Copa Social e o Governo brasileiro passa a vergonha,
o constrangimento de gastar R$50 bilhões com a Copa
da FIFA e não aceitar dar uma contribuição mínima
para a realização do projeto da Copa Social. que já
vinha sendo realizado há 22 anos.
É uma copa que mobiliza, em cada país, milhares
de jovens das camadas pobres, que não têm patrocinadores e que treinam até que se chega a um grupo
deles, de oito meninos e oito meninas, que vão para
essa Copa Social. A anterior foi no Brasil, a última foi
no México e esta foi na Polônia.
Eu não consigo entender a insensibilidade de um
governo que gasta R$50 bilhões numa copa, R$1,6
bilhão só na arena de Brasília, como eles chamam
hoje, que se chamava estádio no meu tempo, e não
é capaz de dar um dinheirinho desse tamanho para
participar de um evento paralelo ao da FIFA. Medo de
concorrência não pode ser. Eu acho que a palavra que
explica isso é insensibilidade. Falta de dinheiro não é.
É insensibilidade.
Eu vim aqui manifestar essa minha reclamação
pela insensibilidade do Governo da Presidenta Dilma
no que se refere a participar, apoiar, ajudar jovens brasileiros das camadas mais pobres a participarem da
sua copa de futebol, a Copa Social, um programa que
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já é de sucesso no mundo, que já tem duas décadas,
que já foi realizado no Brasil, onde – é preciso lembrar
– contou com o apoio do Presidente Lula, e agora não
teve nada de sensibilidade do Governo Dilma, dos seus
ministérios, nem, também, da CBF, para onde o Ministro Aldo sugeriu que fosse levado o pedido.
Agradeço a gentileza do Ministro Aldo, sempre
gentil, por ter recebido o meu telefonema e, depois, ter
me ligado para dizer que não iria poder ajudar e que
tinha mandado para a CBF.
Na CBF não houve a menor possibilidade e o Brasil ia ficar de fora completamente. Graças ao esforço
desse Sr. Fernandes, que levantou o dinheiro e agora
está em dívida com o banco, nós estivemos lá, mesmo
capengas, como se diz, pois, em vez de dezesseis, oito
meninos e oito meninas, mandamos só quatro.
Nossos jogadores jogaram mais que todos os
outros, porque os outros se revezavam e os nossos
jogaram o tempo todo, e mesmo assim conseguiram
ser campeões.
Meus parabéns não apenas aos atletas, mas,
principalmente, a esse Sr. Pupo Fernandes, que não conheço, mas que foi técnico e patrocinador, com empréstimo bancário, da presença do Brasil na Copa Social.
Quero dizer que isso é uma vergonha, Senador
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu me somo a V. Exª, Senador
Cristovam Buarque, lamentando profundamente que,
como o senhor bem disse, um País que está gastando
bilhões com a organização da Copa para a entidade
CBF, tenha uma reação, um procedimento com um
evento que tem o seu significado. Prova disso é que o
Brasil já o sediou e teve apoio para isso. Infelizmente,
estamos falando do País da Copa e das Olimpíadas,
mas que está esquecendo aquilo que é mais importante,
que são os nossos atletas. Tenha certeza de que isso
não é um caso isolado, para nossa tristeza e para a
comprovação da injustiça que ainda existe neste País.
Com a palavra o Senador...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu também gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... dizer ao Senador Cristovam Buarque
que avalio que seria importante que o Ministro Aldo
Rebello possa considerar as observações do Senador
Cristovam Buarque – eu não conhecia bem essa competição, a Copa Social –, para que possa, pelo menos,
da próxima vez, dar o apoio devido a este evento. Meus
cumprimentos, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª havia permutado com o Senador Wellington
Dias, mas o Senador Wellington Dias não se encontra.
Então, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Cícero
Lucena, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para
registrar a passagem, triste, dos dez anos de falecimento de Sérgio Vieira de Mello, ocorrido em Bagdá,
capital do Iraque.
Carismático, empreendedor, otimista, Sérgio Vieira de Mello, um apóstolo da busca da justiça, para que,
então, possa acontecer a paz, foi um Alto Comissário
das Nações Unidas para os Direitos Humanos que dedicou a vida ao trabalho em prol de uma solução para
situações de genocídio, êxodos e todo tipo de conflitos.
Enviado ao Iraque com uma equipe de especialistas, a missão de Sérgio consistia em desenvolver e
planejar a forma de reconstruir o país e devolver a soberania ao povo, tarefa que cumpriu com grande sucesso.
Em 19 de agosto de 2003, houve um ataque à
sede da ONU em Bagdá. Nesse dia, Sérgio, gravemente ferido, colocou a vida dos outros antes da dele,
pedindo aos homens do resgate para salvar outros feridos antes dele, vindo a falecer entre os escombros.
Sérgio Vieira de Mello foi um dos melhores representantes da ONU para promoção de soluções multilaterais para as inúmeras crises mundiais. Tornou-se
um exemplo para muitos.
Como negociador da ONU, atuou em alguns dos
principais conflitos mundiais – Bangladesh, Camboja, Líbano, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Ruanda e
Timor-Leste – entre os anos 1999 e 2002 e, por fim,
no Iraque, onde foi morto durante o ataque suicida ao
Hotel Canal, com a explosão provocada por um caminhão-bomba. O Hotel Canal era usado como sede da
ONU em Bagdá há mais de uma década. Vieira de Mello
obteve êxito e visibilidade no cenário internacional por
sua atividade profissional. Até a sua trágica morte, esteve dedicado a apoiar a reconstrução de comunidades
afetadas por guerras e violências extremas.
Vou ler aqui um pequeno trecho do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, de extraordinária
qualidade, da jornalista norte-americana Samantha
Power, também professora da Universidade de Harvard. É uma biografia de Sérgio Vieira de Mello. O Homem que Queria Salvar o Mundo, uma biografia. Tive
a oportunidade de acompanhar a palestra de Saman-
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tha Power na Bienal do Livro, em agosto de 2008, na
Livraria Cultura. Ela estava acompanhada de Carolina
Larriera, que também falou a respeito de Sérgio Vieira de Mello. Para se ter uma idéia da qualidade desse
livro, eis um trecho:
Às quinze para as nove da manhã de uma
terça-feira, 19 de agosto de 2003, cinco meses
após a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, Sergio Vieira de Mello chegou de
carro ao quartel-general das Nações Unidas
em Bagdá. Mantivera-se anormalmente calado no percurso até lá, e seus guarda-costas
acharam que estivesse exibindo sinais de tensão gerada por uma presença cada vez menos
relevante da ONU no País e pelo colapso da
situação de segurança.
Funcionário da ONU durante toda a sua vida
adulta, Vieira de Mello, um brasileiro de 55
anos, acumulara bastante experiência com a
frustração. Em seus 34 anos de serviço, conheceu todos os lugares que apareciam nas
manchetes dos jornais: trabalhara em Bangladesh, no Sudão, no Chipre, em Moçambique,
no Líbano, no Camboja, na Bósnia, em Ruanda,
no Congo, no Kosovo e no Timor Leste. Falava
português, inglês, francês, italiano e espanhol
fluentemente e arranhava várias outras línguas.
Havia sido recompensado por seus talentos
com a atribuição mais difícil de sua carreira:
enviado da ONU ao Iraque.
Ele era talhado para o cargo não por falar
árabe – ele não falava, mas, pela experiência
acumulada, [para tentar justamente evitar que
houvesse maior violência ou que pudesse terminar a guerra em locais caracterizados pela
violência] – talvez pudesse mostrar aos norte-americanos o que fazer e o que não fazer. Havia muito tempo deixara de acreditar que traria
soluções para as desgraças de um lugar, no
entanto se tornara exímio em formular perguntas que ajudavam a revelar ideias construtivas.
O trabalho sempre fora para ele um local de
refúgio e, ao adentrar a base da ONU em Bagdá, no Hotel do Canal, subiu as escadas até
seu escritório no terceiro andar, cumprimentando os funcionários no caminho. Passou a
manhã lendo os telegramas mais recentes
da sede das Nações Unidas em Nova York
e respondendo aos e-mails. No final da manhã, seus seguranças prepararam comboio
para levá-lo à Zona Verde, o distrito fortificado
onde os administradores, a Coalizão Norte-Americana e Britânica, haviam instalado sua
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base, nos palácios abandonados de Saddam
Hussein. Tinha uma reunião marcada com L.
Paul Bremer, o administrador norte-americano
do Iraque, e uma delegação de legisladores
norte-americanos de Washington.
Ao meio-dia, seu sedã blindado estava pronto
para partir, mas naquele momento ligaram do
escritório de Bremer. O voo que trazia a delegação de congressistas norte-americanos do
Kuwait para Bagdá se atrasara, e o almoço
teria que ser cancelado. Ele telefonou para
Carolina Larriera, sua companheira, uma economista da missão. “Escapei do almoço”, ele
disse. “Vamos comer um sanduíche juntos?”
Larriera respondeu que não podia porque tinha
que enviar convites para uma conferência às
cinco da tarde. Ele disse que estava contanto
os dias – faltavam 42 – para passar um mês
de férias com ela no Brasil.
Os dirigentes da ONU não esperavam desempenhar um papel político significativo no
Iraque. Nos dias que antecederam a guerra, a
Casa Branca desprezara as Nações Unidas,
comparando-a à ineficaz Liga das Nações. O
vice-presidente Dick Cheney disse que a ONU
se mostrara incapaz de lidar com a ameaça
que Saddam Hussein representa, incapaz de
impor suas próprias resoluções, incapaz de
enfrentar o desafio com que nos defrontamos
no século XXI.
Contudo, nas semanas que se seguiram à
derrubada da estátua de Saddam Hussein
em Bagdá, tornara-se claro que os soldados
norte-americanos precisariam de ajuda. Os
ataques de homens-bomba ainda não haviam
começado, mas o saque generalizado, sim; e
aqueles que tão facilmente expulsaram o ditador iraquiano pareciam cada vez mais perdidos
quando se tratava de administrar o legado de
seu domínio. (...)Vieira de Mello foi escolhido
para encabeçar essa equipe devido à sua vasta
experiência, mas igualmente, porque, poucas
semanas antes da invasão norte-americana
do Iraque, fizera algo que poucos dirigentes
da ONU antes dele conseguiram: encantou
George W. Bush. Em uma reunião no Salão
Oval, Vieira de Mello criticara as políticas de
detenção norte-americanas em Guantánamo
e no Afeganistão e pressionara o Presidente
a renunciar à tortura. (...)
Às três da tarde, encontrou-se com dois altos
funcionários do Fundo Monetário Internacio-

Agosto de 2013

nal para discutirem a pressa da Coalizão em
privatizar as empresas iraquianas. (...)
Logo depois que o grupo ocupou seus assentos, uma explosão ensurdecedora soou,
e um clarão branco tomou conta do céu. Uma
testemunha comparou a luz a um milhão de
flashes acendendo de uma vez.
As janelas se estilhaçaram, lançando milhares
de lascas de vidro pelo escritório. O teto, as
paredes e o chão cederam, depois desmoronaram como uma panqueca sobre os andares
inferiores.
Ele é como um cruzamento de James Bond
com Bobby Kennedy – foi assim que um colega jornalista descreveu Sérgio Vieira de Mello
para Kennedy. ‘Foi assim que um colega jornalista descreveu Sergio Vieira de Mello para
mim [diz Samantha Power] na véspera de meu
primeiro encontro com ele’. Era abril de 1994.
Eu era uma repórter novata na ex-Iugoslávia, e
ele tinha a fama de ser a figura mais dinâmica
e politicamente hábil da missão da ONU ali.
Tínhamos amigos em comum, e ele concordou em me dar informações sobre o conflito
durante uma refeição em Zagreb, a capital
croata, no dia 15 daquele mês.
Sergio Vieira de Mello sempre pautou seu trabalho
no sentido de mitigar o sofrimento da população dos
países em que atuou como Comissário dos Direitos
Humanos das Nações Unidas, bem como para contribuir
para o desenvolvimento de instituições democráticas
e para a promoção e respeito pelos direitos humanos.
Sr. Presidente Cícero Lucena, quando Sergio
Vieira de Mello foi designado para a sua função de Alto
Comissário para os Direitos Humanos no Iraque, eu lhe
escrevi um e-mail, em 26 de maio de 2003, sugerindo
que os iraquianos seguissem o exemplo do sistema
de Dividendos do Fundo Permanente do Alasca, uma
experiência pioneira e bem-sucedida da Renda Básica
de Cidadania. Com as grandes reservas de petróleo do
país, o Iraque poderia seguir esse caminho.
Quatro dias depois, em 30 de maio de 2003, Sergio Vieira de Mello me respondeu que considerava positiva a proposta e que a encaminharia à consideração
das instâncias decisórias que na época administravam
o Iraque. Na sequência dos fatos, em 23 de junho daquele ano de 2003, durante a Cúpula de Reconciliação
de Chefes de Estado em Omã, o Embaixador J. Paul
Bremer III, responsável pela administração do Iraque
após a queda de Saddam Hussein, disse que os iraquianos poderiam seguir o exemplo do Alasca, de forma
que todos pudessem participar da riqueza da nação.
Em 1º de agosto de 2003, Sergio Vieira de Mello me
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telefonou de Bagdá. Eu me lembro perfeitamente. Eu
estava no gabinete do então Prefeito de São Bernardo
do Campo e pedi uma pausa para ouvir Sergio Vieira
de Mello. Ele me disse que a proposta de instituição de
uma Renda Básica de Cidadania no Iraque havia sido
considerada positiva por muitos, pela administração do
país, e inclusive foi expresso pela missão do Banco
Mundial ali presente que era factível. Eu fiquei muito
otimista. Infelizmente, exatamente há dez anos, em 19
de agosto de 2013 – portanto, dezoito dias depois de
nossa conversa –, veio o fatídico ataque terrorista ao
escritório das Nações Unidas em Bagdá, que vitimou
Sergio Vieira de Mello, Alto Comissário para os Direitos Humanos, e mais 21 pessoas.
Com o cruel desaparecimento de Sergio Vieira de
Mello, o mundo perdeu não só um ardoroso defensor
da paz e dos direitos humanos, como também um líder
humanitário incansável. É importante que os seus feitos
sejam divulgados em nosso País, pois tudo que ele fez
em prol da humanidade muito nos orgulha. Um brasileiro notável. É importante que a juventude de nosso
País conheça tudo o que fez Sergio Vieira de Mello. É
muito importante que a sociedade brasileira reconheça
em Sergio Vieira de Mello um exemplo contemporâneo
do herói nacional, protagonista de uma luta incansável
pela realização de justiça e consequentemente da paz
em nosso País.
A vida de Sergio Vieira de Mello é um exemplo
de pessoa de extraordinário valor, e eu aqui ressalto
alguns pontos do que aconteceu, interagindo com as
instituições mais importantes do Planeta Terra.
Em janeiro de 1942, conforme a cronologia de
Samantha Power, em Washington, DC, representantes
de 26 países em luta contra as potências do Eixo assinam uma declaração das Nações Unidas, em apoio
à Carta do Atlântico, que foi firmada pelo Presidente
Franklin Roosevelt e pelo Primeiro-Ministro Winston
Churchill, em agosto de 41. Foi o primeiro uso oficial
do termo “Nações Unidas”, sugerido por Roosevelt.
Em 1945, a Alemanha rendeu-se em 7 de maio;
e o Japão, em 15 de agosto, encerrando a Segunda
Guerra Mundial. Mais de seis milhões de judeus e outros cinco milhões de pessoas foram exterminados no
holocausto e naquela Segunda Guerra Mundial.
Em 1946, a primeira Assembleia Geral da ONU,
que congregava 51 nações na época, reúne-se em
Westminster, em Londres, e a ONU se instala em Nova
York no final deste ano. O Tribunal de Nuremberg condena 22 dos 24 líderes nazistas, acusados de crimes
de guerra, de crimes contra a humanidade, de crimes
contra a paz.
Em 15 de março de 1948, nasce Sergio Vieira de
Mello, no Rio de Janeiro, no Brasil.
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Em junho de 1950, os soviéticos boicotam o Conselho de Segurança, que apela aos Estados-membros,
a fim de que enviem tropas para proteger a Coreia de
uma invasão do Norte. O Presidente norte-americano
Harry Truman declara: “Não podemos desapontar a
ONU.” E envia 50 mil soldados para a guerra da Coreia, que termina com armistício em 1953.
Em novembro de 1956, a primeira sessão especial
de emergência da Assembleia Geral da ONU reage à
captura britânica e francesa no Canal de Suez e envia
ao Egito a primeira força de paz da história das Nações Unidas, e o Egito até hoje está com o seu povo
procurando a paz.
Em setembro de 1960, no maior aumento de
membros em um único ano, 17 Estados recém-independentes – 16 da África – aderem à Organização.
Em março de 1964, os militares dão um golpe no
Brasil e iniciam 20 anos de regime militar.
De 1966 a 1969, após concluir o ensino médio
no Liceu Franco-Brasileiro, no Rio, e após um breve
período na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Vieira de Mello muda-se para a Europa. Estuda Filosofia na Universidade de Friburgo e, em seguida, na
Sorbonne, em Paris.
Em maio de 1968, estudantes e trabalhadores
realizam manifestações de massa em Paris, onde
Vieira de Mello, que participa ativamente, é espancado pela polícia.
Em 1969, o pai de Vieira de Mello é forçado a se
aposentar do serviço diplomático brasileiro.
Após graduar-se pela Sorbonne, Sergio Vieira
de Mello ingressa no escritório do Alto Comissariado
das Nações para os Refugiados (Acnur), em Genebra,
onde se torna editor assistente na sede da agência.
1969 a 1974 – Enquanto trabalha no Acnur, Vieira
de Mello conclui seu doutorado em Filosofia (Doctorat
Troisième Cycle en Philosophie) na Sorbonne.
1971 a 1972 – Ele serve como funcionário de
campo do Acnur em Daca, antigo Paquistão Oriental,
atual Bangladesh.
2 de junho de 1973 – Vieira de Mello casa-se
com Annie Personnaz, perto da casa dos pais dela,
na França.
12 de junho de 1973 – Arnaldo Vieira de Mello
morre subitamente no Rio de Janeiro.
1973 a 1974 – Sergio Vieira de Mello trabalha no
Acnur como gerente da Missão Associada em Cartum
e Juba, no Sudão.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se V. Exª considerar que eu possa
ter mais cinco minutos, agradeço.
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Dezembro de 1974 – Thomas Jamieson, ex-Diretor de Operações do Acnur morre subitamente
em Genebra.
1974 a 1975 – Vieira de Mello serve como gerente da missão e representante assistente do Acnur
em Nicósia, no Chipre.
Abril de 1975 – O brutal Khmer Vermelho toma
o poder no Camboja. As últimas forças dos Estados
Unidos partem do Vietnã.
1975 a 1977 – Vieira de Mello serve como Delegado Substituto do Acnur em Maputo, Moçambique.
1978 a 1980 – Annie Vieira de Mello dá a luz a
dois filhos: Laurent (1978) e Adrien (1980). Vieira de
Mello trabalha como representante regional do Acnur
no norte da América do Sul, em Lima, Peru.
1978 a 1985 – Ele completa o prestigioso doutorado Doctorat d’État ès Lettres et Sciences Humaines,
na Sorbonne.
1981 a 1983 – Licencia-se do Acnur para servir
como Conselheiro Político Sênior da Força Interina das
Nações Unidas no Líbano, sigla em inglês para United
Nations Interim Force in Lebanon, em Naqoura, Líbano.
1982 – Em protesto às incursões palestinas no
norte de Israel, forças israelenses invadem o Líbano,
onde permanecem até o ano 2000.
Outubro de 1983 – Em Beirute, Líbano, homens
bomba islâmicos lançam caminhões contra os alojamentos dos marines norte-americanos e do exército francês,
matando 241 soldados americanos e 58 franceses.
1983 a 1985 – Vieira de Mello trabalha como subordinado a Kofi Annan, como Sub-Chefe de Serviço
de Pessoal do Acnur, em Genebra.
1986 a 1988 – Mikhail Gorbachev, que havia se
tornado premiê soviético em 1985, introduz a Glasnost (abertura) e a Perestroika (reconstrução). Vieira
de Mello trabalha como Chefe do Estado Maior do Alto
Comissariado das Nações Unidas, para refugiados,
Jean-Pierre Hocké.
1988 a 1990 – Vieira de Mello dirige o escritório
da Acnur na Ásia, enquanto atua como Presidente do
Comitê Geral da Conferência Internacional sobre os
Refugiados Indochineses.
Junho de 1989 – Cerca de 70 governos se reúnem em Genebra, para assinar um plano de ação
abrangente, com o propósito de facilitar o regresso e
o reassentamento dos refugiados indochineses.
Novembro de 1989 – Cai o muro de Berlim, marcando o início do fim da Guerra Fria.
1990 a 1993 – Sérgio Vieira de Mello serve como
Diretor de Relações Externas do Acnur, ajudando a
arrecadar recursos e a supervisionar o sistema de
comunicações.
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1991 – A União Soviética desmorona sob o peso
do mau desempenho econômico e de nacionalismo
nascente.
Em janeiro de 1992, a Rússia assumirá o assento soviético no Conselho de Segurança da ONU. Uma
coalizão, liderada pelos Estados Unidos e apoiada pela
ONU, derrota as forças iraquianas na Guerra do Golfo
Pérsico, forçando Saddam Hussein a sair do Kuwait.
Com o incentivo do Presidente George Walker Bush,
xiitas e curdos iraquianos rebelam-se contra o regime
do Iraque, mas são esmagados.
Em abril, os Estados Unidos, o Reino Unido e a
França lançam a operação Fornecer Conforto no norte
do Iraque, a fim de facilitar o regresso de meio milhão
de curdos aos seus lares.
Junho de 1991 – A Croácia e a Eslovênia declaram independência, fato que desencadeia a guerra
na Iugoslávia.
Outubro de 1991 – As quatro principais facções
do Camboja assinam acordo de paz em Paris, por meio
do qual aceitam desmilitarizar e permitir o retorno de
refugiados e promover eleições livres.
1992 – A Autoridade Transitória das Nações Unidas no Camboja (Untac). Uma missão de paz de 22
mil soldados e civis será enviada ao Camboja, para
manter a paz, e Vieira de Mello serve como enviado
especial do Acnur...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP)  ... no Camboja e Diretor de Repatriação
da Untac. Também assumiu o papel de Diretor Interino
do Centro Cambojano.
1993 a 1994  Licencia-se do Acnur, para ingressar na Força de Proteção da ONU na Bósnia. Inicialmente, serve como o mais alto dirigente civil da ONU
em Sarajevo. Depois se torna chefe de assuntos civis,
baseado em Zagreb.
Em abril de 1994, na Bósnia, depois de Gorazde
declarada área de segurança pela ONU, sofre um ataque sérvio. Vieira de Mello lidera uma pequena equipe
até o enclave, para avaliar o cumprimento sérvio do
ultimato da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
1995 a 1996 – Serve como Diretor de Plano de
Políticas de Operações do Acnur baseado em Genebra.
Novembro de 1996 – Vieira de Mello é nomeado
Coordenador Humanitário da Região dos Grandes Lagos, na África. Ele e o governo tanzaniano...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... negociam um acordo para fechar
os campos do Acnur que abrigam refugiados hutus ao
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longo da fronteira ruandesa. O anúncio resulta num
êxodo de mais de 450 mil pessoas dos campos.
1998 e 1999 – Deixa a Acnur e se transfere para
a sede da ONU, em Nova Iorque, onde serve como
Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários, Coordenador da Ajuda Humanitária de Emergência.
Maio de 1999 – Lidera pequena equipe de interagências da ONU, em missão de avaliação em Kosovo, para verificar os danos colaterais da Otan e da
limpeza étnica sérvia.
Em 1999, após a rendição da Sérvia, é nomeado
Representante Especial Interino do Secretário-Geral em
Kosovo, governando a província antes de entregá-la ao
administrador permanente da ONU, Bernard Kouchner.
Em novembro de 1999, serve como Representante Especial do Secretário-Geral da Administração
Transitória da ONU no Timor Leste, Uma das mais
importantes missões...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ainda hoje, Sr. Presidente, o Prêmio Nobel da Paz, como Presidente do Timor Leste, há alguns
anos está no Rio de Janeiro. Está ali, na cerimônia de
apoio e homenagem a Sérgio Vieira de Mello.
Em setembro de 2002, Vieira de Mello torna-se
Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, em Genebra.
Em 2003, Vieira de Mello encontra-se, na Casa
Branca, com o Presidente Bush e conselheiros da Segurança Nacional, a Conselheira de Segurança Nacional Condoleezza Rice.
Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos e
o Reino Unido lideram a invasão do Iraque.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em abril de 2003, celebram a queda de
Saddam Hussein.
Em junho de 2003, Vieira de Mello torna-se Representante Especial do Secretário-Geral do Iraque e
dirige equipe pequena em Bagdá.
Infelizmente, em 19 de agosto de 2003, um homem bomba lança um caminhão contra o Quartel-General da ONU em Bagdá, provocando a morte de
Vieira de Mello e vinte outras pessoas.
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Eu peço inclusive que as notas taquigráficas considerem as partes que pulei dessa cronologia.
E gostaria de convidar, Presidente Cícero Lucena,
V. Exª e todos os Senadores e Senadoras, para estarem presentes, assim como a Srª Carolina Larriera e
representantes ...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... da ONU e do Itamaraty, às 18h30...
Estarão presentes hoje no Itamaraty o Ministro
Antonio Patriota, o ex-Presidente do Timor Leste, José
Ramos Horta, e a Srª Carolina Larriera, que estará aqui
às 6h30 da tarde. Todos estiveram prestando a devida
homenagem, na sede do Itamaraty no Rio de Janeiro,
a Sergio Vieira de Mello.
Quero expressar à Dona Gilda, sua mãe, a seus
filhos, à Srª Carolina Larriera e a todos os entes queridos a nossa homenagem a esse extraordinário brasileiro, Sergio Vieira de Mello.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Solicito, Sr. Presidente, que seja
transcrito nos Anais o artigo de Carolina Larriera, hoje
publicado no O Globo, sobre a vida de Sergio Vieira de
Mello, como complemento desta minha fala.
Muito obrigado, Presidente Cícero Lucena, inclusive por sua tolerância com o meu tempo de fala.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Suplicy, parabenizo V.
Exª por trazer essa rápida homenagem a esse brasileiro que nos honrou em todos os momentos da sua
carreira e da sua vida pública. Então, eu me somo...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu peço que seja transcrita também a
entrevista dada por Carolina Larriera hoje ao jornal O
Estado de S. Paulo.
Muito obrigado.
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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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – V. Exª será atendido, conforme o
Regimento.
Srªs e Srs. Senadores, há poucos instantes, nós
ouvimos o Senador Cristovam Buarque falar sobre a
injustiça do não financiamento da participação do Brasil na Copa Social. Eu aproveito também este instante
para registrar, Senador Suplicy, a minha alegria de, na
semana passada, na Comissão de Infraestrutura, uma
emenda nossa ter sido aprovada no sentido de corrigir
uma das maiores injustiças cometidas contra o nosso
pequeno Estado da Paraíba. No planejamento inicial,
a Paraíba estava excluída do projeto da Transnordes-

Terça-feira 20

54849

tina. E nós conseguimos apresentar uma emenda que
foi acatada e aprovada pela Comissão de Infraestrutura – acatada pelo Relator, o Senador Dornelles, cujo
acatamento eu agradeço. Esse é um pequeno passo
para que nós possamos começar a resgatar a dívida
histórica do Governo Federal com o Estado da Paraíba,
com o seu desenvolvimento e com a sua justiça social.
Portanto, esperamos que esse tenha sido o primeiro passo para que isso possa ocorrer.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – As matérias vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência designa o Deputado Andre Moura, em substituição ao Deputado Lucio
Vieira Lima, para integrar a Comissão Mista destinada
a emitir relatório sobre o Veto Parcial nº 26, de 2013,
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de
2013 (oriundo da Medida Provisória nº 610, de 2013),
conforme o Ofício no 1.706, de 2013, do Presidente
da Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 1.706/2013/SGM/P
Brasília, 16 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membros para compor Comissão Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício nº 1.531/2013/SGM/P,
de 1º de agosto de 2013, tenho a honra de comunicar
a Vossa Excelência que designei o Senhor Deputado
André Moura (PSC), em substituição ao Senhor Deputado Lucio Vieira Lima (PMDB), para compor a Comissão Mista incumbida de relatar o veto parcial ao Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2013 (MPV nº 610, de
2013), que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra
para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos
em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a
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pequenos criadores, nos termos que especifica; institui
medidas de estímulo à liquidação ou regularização de
dívidas originárias de operações de crédito rural; altera
as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras – REINTEGRA e para alterar o regime de desoneração da folha de pagamentos,
nºs 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.931, de 2
de agosto de 2004, 12.431, de 24 de junho de 2011,
12.249, de 11 de junho de 2010, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.218,
de 29 de agosto de 1991, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, 12.715, de 17 de setembro
de 2012, 11.727, de 23 de junho de 2008, 12.468, de
26 de agosto de 2011, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 12.512, de 14 de outubro de 2011, 9.718, de 27
de novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho de 2004,
11.775, de 17 de setembro de 2008, e 12.716, de 21
de setembro de 2012, a Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e o Decreto nº 70.235, de
6 de março de 1972; dispõe sobre a comprovação de
regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra,
venda e transporte de ouro; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
Aviso nº 980-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.681 (SF), de 9-8-2012,
cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 025.352/2012-1, na Sessão Ordinária de 7-8-2013, acompanhado do Relatório
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.

Terça-feira 20

55115

Aviso nº 983-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 032.348/2012/6,
na Sessão Ordinária de 7-8-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Os Avisos nºs 42 e 43, de 2013,
apensados, respectivamente, aos processados das
Resoluções nºs 32 e 40, de 2012, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 347, de 2013, na origem, da Senhora
Presidente da República, que restitui os autógrafos do
Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa
da CPI – ECAD, que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99
e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B,
100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão
coletiva de direitos autorais, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 12.853, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu da Câmara
dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº
180, de 2013 (nº 910/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão
Costa Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Projeto de Decreto Legislativo
nº 180, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, será apreciado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica às Senhoras
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e aos Senhores Parlamentares que está convocada
sessão conjunta solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 14 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada a homenagear o centenário de nascimento
de Vinícius de Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 201, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
391, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 201/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 391 de
2012, que “altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, para permitir a dedução no Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica de direito privado, que empregue
pessoa portadora de necessidades especiais e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 201,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 391,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício nº
231, de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 479, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 231/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 479, de 2011, que “Altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro
de Aeronáutica), para autorizar o Poder Público a definir padrões mínimos de salubridade e conforto nos
vôos comerciais”, de autoria do Senador Cyro Miranda.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 231,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 479,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 198 e 203, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 355 e 402, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 198/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 355 de 2012,
que “Aumenta o limite para vendas isentas de tributos
em lojas francas”, com a Emenda nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 203/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 402 de 2012, que
“Altera os arts. 5º, 13 e 15 da Lei nº 6.729, de 28 de
novembro de 1979, para promover a concorrência de
preços e condições de atendimento pós-venda na comercialização de veículos automotores de via terrestre”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência aos Ofícios nºs
198 e 203, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei
do Senado nºs 355 e 402, de 2012, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 199, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 325, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 199/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 325 de 2010, que “Altera o
parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738, de 16 de
julho de 2008, que institui o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica, para introduzir critério de reajuste
anual de seu valor”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 199,
de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Ofício nº 200, de 2013, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
208, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 200/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 208 de 2010,
que “Estabelece regime especial de parcelamento de
tributos federais para a empresa nascente”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 200,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
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Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 17 de agosto do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 608,
de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em
28 de junho de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 18 de agosto do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 607,
de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em
19 de junho de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Não havendo mais nada a tratar,
a Presidência vai encerrar os trabalhos lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
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– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 2013
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 911, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº
2.729/2011, na Casa de origem, do Deputado
Mendonça Filho), que dispõe sobre a redução
a 0% (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte municipal local.
Pendente de pareceres das Comissões de
Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Ecônomicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial – Requerimento
nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013
(nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Coopera-
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ção Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia,
celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 837, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013
(nº 333/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 838, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Aníbal Diniz.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
14
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
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108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 12 minutos.)
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