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SUMÁRIO
1 – ATA DA 136ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 21 DE AGOSTO DE 2013..........
1.1 – ABERTURA.........................................
1.2 – EXPEDIENTE......................................
1.2.1 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 1.004/2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.157/2013, proferido nos autos
do processo TC 009.058/2013-3, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam................
Nº 1.364/2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.054/2013, proferido nos autos
do processo TC 013.716/2012-3, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam................
1.2.2 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 336/2013, de
autoria do Senador Vital do Rêgo, que autoriza a
criação do Fundo de Aval para Investimentos em
Inovação de Micro, Pequenas e Médias Empresas
(InovaMPES), e dá outras providências. ...............
Projeto de Lei do Senado nº 337/2013, de
autoria da Senadora Angela Portela, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
instituir o direito de não comparecimento ao trabalho para a realização de exames médicos..............
Projeto de Lei do Senado nº 338/2013, de
autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para excluir
da relação de gastos eleitorais a remuneração ou
gratificação de qualquer espécie a pessoal encarregado de atividades de divulgação e propaganda
por meio de contato direto com os eleitores. .........
Projeto de Lei do Senado nº 339/2013, de
autoria do Senador Sérgio Souza, que altera a Lei
nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre o serviço voluntário, para prever o aproveitamento de serviços prestados a esse título como
créditos acadêmicos de cursos de nível superior...
1.2.3 – Leitura de requerimentos
Nº 938/2013, de autoria do Senador Cyro
Miranda, solicitando autorização para desempenho
de missão parlamentar em 29 e 30 do corrente. ...
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Nº 939/2013, de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 34/2011. Deferido.
Nº 940/2013, de autoria do Senador Cícero
Lucena, solicitando voto de aplauso à cidade de
Cajazeiras-PB.........................................................
1.2.4 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 39/2013, tendo como primeira signatária a
Senadora Ana Amélia, que altera a redação do art.
159 da Constituição Federal, para aumentar em dois
pontos percentuais o repasse do IR e do IPI para o
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)........
1.2.5 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 150/2010 e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 63 e 202/2010, 121/2011, e
20 e 294/2012.........................................................
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação
de emendas, perante a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, aos Substitutivos aos Projetos
de Lei do Senado nºs 344/2012 e 217/2009 (Ofícios nºs 152 e 153/2013-CE).................................
1.2.6 – Avisos do Ministro de Estado de
Minas e Energia
Nº 171/2013, solicitando dilatação do prazo para
prestar informações em resposta ao Requerimento nº
585/2013, de autoria do Senador Jarder Barbalho....
Nºs 172 e 173/2013, encaminhando informações em resposta aos Requerimentos nºs 408
e 409/2013, respectivamente, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin. .......................................
Nº 175/2013, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 441/2013, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira. ......................
1.2.7 – Ofício do Ministro de Estado Chefe
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República
Nº 58/2013, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 681/2013, de autoria
do Senador Aécio Neves. ......................................
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1.2.8 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Comentários sobre projeto, apresentado por S. Exª,
que modifica os parâmetros de obrigatoriedade de
manutenção de creche no ambiente de trabalho....
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Angústia com a demora no julgamento dos
processos de cassação de mandatos eletivos.......
SENADOR HUMBERTO COSTA – Comemoração pelos impactos positivos causados pelo
Programa Bolsa Família no índice de mortalidade
infantil do País........................................................
SENADOR PAULO PAIM – Leitura de trechos
de documentação encaminhada por entidades nacionais solicitando mais recursos para a educação;
e outros assuntos. .................................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Considerações sobre anteprojeto de lei de iniciativa popular, mobilizado pelo movimento “Saúde +10”, que
estabelece destinação de 10% da receita bruta da
União para o SUS...................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Críticas à manutenção dos vetos presidenciais a
projetos; e outro assunto........................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Reflexão
acerca da importância da manutenção das APAEs;
e outro assunto.......................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Considerações
sobre o fortalecimento do Poder Legislativo com a
apreciação de vetos presidenciais; e outro assunto...
SENADOR WALTER PINHEIRO – Preocupação com as dificuldades enfrentadas pelos portadores de necessidades especiais........................
SENADOR JORGE VIANA – Satisfação com
a aprovação, na CI, de parecer de S. Exª sobre o
projeto de lei que dispõe acerca da redução de impostos sobre as receitas decorrentes da atividade
de transporte municipal local..................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA –
Preocupação com o atraso na votação do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias em virtude da
não apreciação de vetos presidenciais...................
SENADOR ALVARO DIAS – Insatisfação pela
manutenção de veto presidencial ao projeto de lei que
dispõe sobre critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal; e outro assunto.......
1.2.9 – Falas da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Manutenção dos Vetos Parciais nºs 22 a 25/2013
e publicação da respectiva Ata de Apuração. ..............
Deferimento da prorrogação do prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Reforma
do Código Penal.....................................................
1.2.10 – Mensagem da Presidente da República
Nº 82/2013 (nº 352/2013, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
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Sr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS para
exercer o cargo de Procurador-Geral da República. .
1.3 – ORDEM DO DIA..................................
1.3.1 – Item 2 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 46/2013 (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. Aprovado, após leitura do Parecer
nº 921/2013-CI, e Parecer nº 922/2013-PLEN, proferido pelo Senador Jorge Viana, em substituição à
Comissão de Assuntos Econômicos, tendo usado
da palavra os Senadores Clésio Andrade, Jorge
Viana (Relator), Romero Jucá, Eduardo Braga,
Jayme Campos, Eunício Oliveira e Vital do Rêgo.
À sanção.................................................................
1.3.2 – Leitura de requerimento
Nº 941/2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado nº
245/2011. Aprovado..............................................
1.3.3 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 63/2013 (nº 304/2013, na origem), da Presidente da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
ANDRÉ ARANHA CORRÊA DO LAGO, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Japão. Aprovada,
nos termos do Parecer nº 923/2013-CRE (votação
nominal)..................................................................
1.3.5 – ORDEM DO DIA (continuação)......
1.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 742/2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº
30/2013 (nº 215/2013, na origem), do Supremo Tribunal Federal, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação da Srª DEBORAH CIOCCI para
compor o Conselho Nacional de Justiça. Aprovado.
(votação nominal)...................................................
1.3.7 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 636/2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº
25/2013 (nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. FLÁVIO PORTINHO SIRÂNGELO para compor o Conselho Nacional de Justiça. Aprovado. (votação nominal)....
1.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 635/2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº
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24/2013 (nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. RUBENS CURADO SILVEIRA para compor o Conselho Nacional de
Justiça. Aprovado. (votação nominal)....................
1.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 31/2013 (nº 179/2013, na origem), da Presidente da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
PIRAGIBE DOS SANTOS TARRAGÔ, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino dos
Países Baixos. Aprovada, nos termos do Parecer
nº 924/2013-CRE (votação nominal)......................
1.3.10 – Item 7 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2013,
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. Não houve oradores na quinta sessão de discussão em
primeiro turno.......................................................
1.3.11 – Item 13 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 31/2011, de autoria
do Senador Luiz Henrique, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega, e dá outras providências.
Aprovado. À promulgação.....................................
1.3.12 – Item 14 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 835/2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento
do Projeto de Lei do Senado nº 137/2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385/2003, 68/2004,
145/2005, 208, 463, 581 e 586/2007, 301/2008, 466
e 539/2009, 303 e 326/2010, 16, 35, 69, 157, 214,
328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663/2011, 91
e 390/2012, a fim de que tenha tramitação autônoma. Apreciação sobrestada por falta de acordo
de Lideranças.......................................................
1.3.13 – Item 15 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 836/2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137/2011, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 108 e 385/2003, 68/2004,
145/2005, 208, 463, 581 e 586/2007, 301/2008, 466
e 539/2009, 303 e 326/2010, 16, 35, 69, 157, 214,
328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663/2011, 91
e 390/2012, a fim de que tenha tramitação autônoma. Apreciação sobrestada por falta de acordo
de Lideranças.......................................................
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1.3.14 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária....................................................................
56052
56046
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1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA....................
1.4.1 – Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 237/2013, comunicando o envio à sanção
do Projeto de Lei do Senado nº 612/1999. ............
1.4.2 – Leitura de requerimentos
Nº 942/2013, de autoria do Senador Eduardo
Braga, solicitando licença para desempenho de missão parlamentar no período de 3 a 10 de setembro
próximo. .................................................................
Nº 943/2013, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Defesa. .................................................
Nº 944/2013, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Teodoro Lalor de Lima. ................
Nº 945/2013, de autoria do Senador Sérgio
Souza, solicitando licença para desempenho de missão parlamentar em 8 e 9 de setembro próximo. ....
Nº 946/2013, de autoria do Senador Randolfe
Rodrigues, solicitando a retirada do Requerimento
nº 877/2013. Deferido............................................
1.4.3 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 40/2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Fernando Collor, que acrescenta § 3º ao
art. 50 da Constituição Federal, para estender ao
Procurador-Geral da República, ao Presidente do
Tribunal de Contas da União e aos Diretores Gerais
das Agências Reguladoras regras previstas no caput
e no § 2º do artigo, nas hipóteses que especifica. ..
1.4.4 – Leitura de projeto
Projeto de Resolução nº 64/2013, de autoria do
Senador Aécio Neves, que altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento Interno do
Senado Federal, acrescentando o §3º ao art. 99, para
disciplinar o comparecimento semestral do Presidente
da Petrobras à Comissão de Assuntos Econômicos,
em audiência pública, para prestar contas das atividades da empresa, avaliar a sua política de preços,
discutir as diretrizes, implementação, perspectivas
futuras de seus planos de investimento e produção. .
1.4.5 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução nº 64/2013...........................
1.4.6 – Leitura de projeto
Projeto de Decreto Legislativo nº 181/2013, de
autoria dos Senadores Ricardo Ferraço e Walter Pinheiro, que disciplina as relações jurídicas decorrentes da
Medida Provisória nº 612, de 2 de abril de 2013..........
1.4.7 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nºs 1.365 a 1.367/2013, na origem, registrando recebimento do autógrafo das Resoluções nºs
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36 a 38/2013, do Senado Federal, e informando
o número de autuação do referido expediente e a
unidade daquela Casa à qual foi despachado. ......
Nº 45/2013 (nº 1.008/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.170/2013, proferido nos autos do processo TC 026.037/2012-2,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 33/2012.......
Nº 46/2013 (nº 1.015/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.178/2013, proferido nos autos do processo TC 033.019/2012-6,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 38/2012. .....
1.4.8 – Parecer
Nº 925/2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 461/2012................
1.4.9 – Comunicação da Presidência
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
461/2012, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário (Ofício nº 50/2013-CCT)..
1.4.10 – Discursos
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder –
Comentários acerca de greve dos professores da
rede estadual de ensino de Mato Grosso. .............
1.4.11 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 938/2013, de autoria do
Senador Cyro Miranda. Aprovado. .......................
1.4.12 – Discursos (continuação)
SENADOR MAGNO MALTA – Registro do
transcurso dos 92 anos da cidade de Colatina, no
Estado do Espírito Santo; e outros assuntos..........
SENADOR PEDRO TAQUES – Críticas ao
Governo Federal pela gestão do PAC. ...................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder –
Considerações acerca da infraestrutura de transporte do Estado de Rondônia; e outros assuntos...
1.4.13 – Comunicações
Da Liderança do PDT, de indicação de membro para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar a denúncia de existência
de um sistema de espionagem estruturado pelo
governo dos Estados Unidos, em vaga cedida pela
Liderança do PSDB no Senado Federal (Ofícios s/nº
e 12/2013). Designação do Senador Pedro Taques,
como titular, para compor a referida Comissão. ....
Da Liderança do PP na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 621/2013 (Ofício nº 404/2013). Designação do Deputado Pedro Henry, como titular,
para compor a referida Comissão. .........................
1.4.14 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 932/2013, de autoria do
Senador José Agripino. Aprovado, nos termos de
despacho favorável do Presidente da Comissão de
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Relações Exteriores e Defesa Nacional “ad referendum” daquele Colegiado........................................
1.4.15 – Discursos (continuação)
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Preocupação
com o possível enfraquecimento das APAEs em
virtude de aprovação de projeto de lei que dispõe
que o atendimento escolar a alunos com deficiência
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Ata da 136ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Magno Malta,
Mozarildo Cavalcanti, Walter Pinheiro, Paulo Paim e Wellington Dias
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 22 horas e 57 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu dos Ministros João Augusto
Ribeiro Nardes e Raimundo Carreiro, Presidente e Ministro no Exercício da Presidência dó Tribunal de Contas da União, respectivamente, os seguintes Avisos:

Agosto de 2013

– n° 1.004-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na
origem, encaminhando cópia do Acórdão n°
2.157/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos
do processo n° TC 009.058/2013-3, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; e
– n° 1.364-GP/TCU, de 2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão n° 2.054/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo n° TC
013.716/2012-3, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam.
São os seguintes os Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 22 de agosto
do corrente.
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projetos
de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.)

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55951

55952 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55953

55954 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55955

55956 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55957

55958 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55959

55960 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

55961

55962 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Os projetos que acabam
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que
acaba de ser lido será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 939, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inc. I do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada definitiva
do Projeto de Lei do Senado n.º 34, de 2011, de minha
autoria, o qual “dispõe sobre o exercício de profissões
de saúde por estrangeiros em áreas carentes desses
profissionais”.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2013. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência defere o
requerimento que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 940, DE 2013
Requeiro, nos termos do disposto do Art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
Ata do Voto de Aplauzo pelos 150 anos da Independência Política da cidade de Cajazeiras.
A cidade de Cajazeiras completa no próximo
dia 23 de novembro 150 anos de sua Independência
Política. Até os dias atuais muitas foram as lutas e os
caminhos, as vitórias e as derrotas e os grandes embates vividos pelo seu povo para transformar aquele
pequeno povoado no que é hoje a nossa querida cidade de Cajazeiras. Quando chegaram os primeiros
povoadores à região do que seria o futuro município
de Cajazeiras, em quase todo o Sertão já havia habitantes. Vital de Sousa Rolim e Ana Francisca de Albuquerque (Mãe Aninha), uniram-se em matrimônio. A
união destas duas famílias deu origem ao povoamento
de Cajazeiras. Começava o núcleo que faria o desenvolvimento da cidade. A Fazenda das Cajazeiras se
constituiu através de uma doação de Luís Gomes de
Albuquerque quando do casamento de sua filha Ana,
com Vital de Sousa Rolim. Em frente à casa da fazenda, Mãe Aninha ergueu um oratório dedicada a Nossa
Senhora da Piedade, onde costumava rezar e assistir
as celebrações feitas pelo filho Inácio Rolim - o padre
virtuoso e santo que soube conduzir a cidade para um
grande crescimento, para um futuro promissor.
O Padre Rolim, em 1825, retornou de Olinda Pernambuco, ordenado, e a partir de então, dedicou-se de corpo e alma ao magistério. Fundou o Colégio.
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O seu trabalho como educador projeta-se por todo o
Nordeste. Após o falecimento do Padre, o Colégio continuou a viver. E se constitui num dos mais tradicionais
e importantes da cidade. Infelizmente teve suas atividades paralisadas e mais uma vez foi fechado.
O Oratório de Nossa Senhora da Piedade, passou
a dignidade canônica de Capela e em 29 de agosto
de 1859, através da Lei Provincial n.º 5, foi criada a
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, sancionada pelo Presidente da Província Paraibana Ambrósio
Leitão da Cunha. Instalada a Paróquia, o seu primeiro
vigário foi o Padre José Tomaz de Albuquerque. Criada
a Paróquia o povo de Cajazeiras começou a ganhar
expressão política.
O povoado de Cajazeiras se desenvolvia. Já tinha
o Distrito um representante junto à Câmara Municipal
de Sousa. Foi da iniciativa de Vital Rolim (neto de mãe
Aninha e Vital) instalar a 20 de junho de 1864, o município de Cajazeiras, já criado através da Lei Provincial
de nº 92, de 23 de Novembro de 1863, cuja Câmara
Municipal, instalada no mesmo dia, sob a presidência
do Padre José Tomaz de Albuquerque, que já fora o
primeiro vigário.
Cajazeiras deve a sua independência política ao
Deputado Provincial, do partido Liberal, representante
de Piancó, Dr. João Leite Ferreira. Em sessão de 27 de
outubro de 1863, apresentou um projeto de lei que recebeu o número 23. Após debates, teve a sua primeira
votação em 10 de novembro de 1863. Em sessão, no
dia 13 de novembro subiu à sanção do Presidente da
Província Dr. Francisco de Araújo Lima. Cajazeiras foi
elevada à categoria de Vila e sede do município. Passou 12 anos como Vila. Mas neste pequeno período a
vida política do município foi constrangedora, conturbada e perturbada. Muitos foram os fatos funestos: em
1867, teve duas câmaras municipais (Câmara Nova e
Câmara Velha), em 1868, aconteceu o brutal assassinato do Tabelião José Leandro Soares. A crise política
instalada no município deflagraria num terrível morticínio. Em 1872, dia de eleição de vereadores e juízes
de paz, no patamar da Igreja Matriz, numa violenta batalha campal, morreu crivado de balas de bacamarte,
um membro do partido liberal, o jovem Tenente João
do Couto Cartaxo.
Esse clima de violência e truculência política era
patrocinado, principalmente, pelos membros do Partido
Conservador do Distrito de Santa Fé, liderados pelo
Alferes João Pires. Cajazeiras se liberta e se livra do
signo da violência quando adquire o foro de cidade. Os
doze anos de Vila foram de insegurança e incertezas
para todos os seus habitantes.
Com a criação do município, Cajazeiras passava
a ter o seu termo Judiciário, datado de 19 de janeiro
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de 1864, agregado ao termo de Sousa. Somente em
2 de janeiro de 1875, graças ao Decreto Imperial de
n.º 5844, Cajazeiras passa a ter o seu juiz municipal
togado e residindo na cidade. Assumiu nessa condição o alagoano Dr. Bernardo Lindolfo de Mendonça.
O povoamento, a fazenda, o colégio, a paróquia,
a vila, o município, o termo judiciário e finalmente a
cidade, foram os caminhos percorridos por Cajazeiras
para chegar até os dias de hoje.
Cajazeiras foi elevada a categoria de cidade no
dia 10 de julho de 1876, através da Lei Provincial 616,
sancionada por Dr. Flávio Clementino da Silva (Barão
de Mamanguape). Cajazeiras comemora o dia da cidade, no dia 22 de agosto, data do nascimento de Padre
Rolim. Infelizmente, os discursos proferidos neste dia,
anunciam que o 22 de agosto é a data da emancipação política. Procedendo assim, estamos ensinando
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a história do município completamente errada. É preciso resgatar os valores maiores da nossa história.
Não podemos, nem devemos tão somente incorporar
a História do Padre Rolim como única. Existem outros
inúmeros valores e datas significativas que devemos
resgatar e celebrar, a exemplo do dia 23 de novembro,
data correta de nossa emancipação política.
Senador Cícero Lucena, (PSDB/PB).
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, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Proposta de Emenda
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos art. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara 150,
de 2010, será feita devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 152 e 153, de 2013, da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado
nºs 344, de 2012; e 217, de 2009.

– Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010
(nº 1.934/2007, na Casa de origem, do Deputado Wandenkolk Gonçalves), que dispõe sobre o
exercício da profissão de Oleiro ou Ceramista;
– Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.991, de 13 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos, e dá outras providências, para proibir a produção, a importação, a comercialização
e a prescrição de anfetaminas no País;
– Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2010,
do Senador Arthur Virgílio, que dispõe sobre a
inscrição do nome de Ajuricaba no Livro dos
Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2011,
do Senador Walter Pinheiro, que acrescenta o
inciso VII ao art. 1º, altera a redação do art. 4º,
bem como a da alínea b do inciso V do art. 5º,
todos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
para incluir entre as finalidades da ação civil pública a proteção do patrimônio público e social;
– Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2012,
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre os
serviços de medicina legal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012,
do Senador Gim, que altera a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), para determinar a execução de
ações voltadas para a promoção da alimentação saudável.

Brasília, 20 de agosto de 2013

Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 202, de 2010; 121, de 2011; 20, de 2012; e
294, de 2012, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; o Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010; e
o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, rejeitados, vão ao Arquivo.

São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 152/2013/CE
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência, o Senhor
Senador Paulo Paim, ao Projeto de Lei do Senado nº
344, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Cristovam Buarque, que “Altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir programas de educação para idosos em nível superior.”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
Of. nº 153/2013/CE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência, o Senhor Senador
João Alberto Souza, ao Projeto de Lei do Senado nº 217,
de 2009, de autoria de Sua Excelência, o Senhor Senador Valdir Raupp, que “Acrescenta §§ 7º e 8º ao art. 1º
da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor
que o valor pago pela matrícula estará incluído no valor
total das anuidades ou das semestralidades escolares,
limitando-se em vinte por cento o porcentual da multa
devida pelo cancelamento da matrícula”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios
nºs 152 e 153, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas às matérias
até o encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 171, de 16 de agosto de 2013, do
Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio do
qual solicita dilatação do prazo para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 585, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Jader Barbalho.
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de
Minas e Energia:
– Nº 172 e 173, de 16 de agosto de 2013, em
resposta, respectivamente, aos Requerimentos
nº 408 e 409, de 2013, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 175, de 16 de agosto de 2013, do
Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta
ao Requerimento nº 441, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
Ofício nº 58, de 15 de agosto de 2013, do Ministro
de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, em resposta
ao Requerimento nº 681, de 2013, de informações, de
autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, tem V. Exª
a palavra.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Mozarildo, eu gostaria de me inscrever para falar pela
Liderança da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Comunicação parlamentar, Sr. Presidente,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Comunicação inadiável,
Senador Paulo Paim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Também gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, que sucede a do Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia
também atendida.
Concedo a palavra, portanto, à primeira oradora
inscrita, por permuta com o Senador Ruben Figueiró,
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, constava da
pauta da Comissão de Assuntos Sociais, da qual faço
parte, juntamente com o Senador Paim, que aqui está,
projeto de lei de minha autoria, relatado pelo Senador
Suplicy, que muda a CLT no que diz respeito à obrigatoriedade das empresas em garantir creches para
filhos de trabalhadores.
O Relator da matéria, Senador Suplicy, pediu a
retirada do projeto de pauta porque se comprometeu
em refazer o seu parecer. E discuti com o Senador que
podemos até trabalhar no substitutivo, não há problema
algum, o que nós não podemos permitir, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é que mantenhamos a CLT como
está no seu art. 389, que é o que trata sobre creche.
Senador Paim, eu vou conceder aparte a V. Exª,
mas antes vou ler o que diz o art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho, em relação à obrigatoriedade
das empresas disponibilizarem creche para filhos de
seus trabalhadores:
Art. 389 – toda empresa é obrigada:
§1º Os estabelecimentos em que trabalharem
pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de
16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas
guardar sob vigilância e assistência os seus
filhos no período da amamentação.
§2º A exigência do §1º poderá ser suprida
por meio de creches distritais mantidas, dire-
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tamente ou mediante convênios, com outras
entidades públicas ou privadas, pelas próprias
empresas, em regime comunitário, ou a cargo do Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades
sindicais.
Sr. Presidente, acho que a LBA não existe mais.
É o órgão, salvo engano, Legião Brasileira de Assistência, que nem mais existe.
Pois bem, fiz um projeto de lei...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... modificando o art. 389,
alterando-o da seguinte forma: primeiro, garantindo
creche para filho de trabalhadores e não de mulheres
somente, porque é essa concepção que faz com que a
mulher seja, imensamente, prejudicada na sociedade.
Nós somos mais de 40% daqueles que produzem
no mercado de trabalho, que estão trabalhando, mas
ainda recebemos quase 30% a menos no salário, porque
a maternidade, a função de criar os filhos é vista não só
pela sociedade, mas pelas leis – aqui está – como uma
função, exclusivamente, feminina. E não pode.
O filho, quando nasce, tem que ficar aos cuidados
da mãe e do pai. Portanto, a obrigação de garantir a creche, ou o local apropriado, ou creche em convênio, é não
só para empresas que tenham mulheres trabalhando,
mas para empresas que tenham trabalhadores. E eu
amplio, não coloco apenas ao período da amamentação,
coloco até cinco anos de idade, e o convênio poderá
ser feito também entre o segmente público e privado.
Pela primeira vez, nós temos, no Brasil, um projeto
focado para isso, para creche. Construção de creche
no Brasil está dentro do programa Brasil Carinhoso,
da Presidenta Dilma. Foi preciso ter uma Presidente
mulher, a primeira de nosso País, para que tivéssemos um programa específico de creches, vinculando
a modificação na CLT, Senador Paim.
O programa Brasil Carinhoso é muito importante,
porque nós poderemos chegar ao sonho de todos nós,
de todas as trabalhadoras e de todos os trabalhadores,
que é a universalidade de creches.
O jornal Valor Econômico de hoje diz: “Judiciário
quer plano para criar vagas em creches.” E diz, ainda,
que virou moda, desde 1990, mães e pais, famílias
conseguirem vagas em creches públicas através de
ações judiciais, e que o déficit nas vagas, só na cidade
de São Paulo, é superior a cem mil.
A minha cidade de Manaus, até ano passado, tinha
somente duas creches públicas. Então, colocar isso como
obrigação para o empregador, para o empresário, não
é aumentar seu encargo, mas fazer com que ele tenha
a garantia de funcionários que trabalhem com maior
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dedicação. Ele, assim, poderá ter melhor desempenho
da sua empresa, da sua indústria, seja de que ramo for.
Senador Paim, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senadora Vanessa, quando vinha ao Congresso hoje
pela manhã, ouvi sua entrevista na Rádio Senado e
pensei: “Que belo projeto; que belo projeto!” Vai garantir, simplesmente, que o trabalhador ou a trabalhadora
tenha creche no local de trabalho. Como disse muito
bem V. Exª, é um investimento e todos ganham. Ganham, inclusive – e o argumento é seu –, a produtividade dentro da própria empresa. Vi também, quando V.
Exª comentava, a questão relativa ao Senador Suplicy.
Falei com S. Exª, sei que V. Exª também. O Senador
Suplicy apresentará, como nos informou hoje pela manhã, um substitutivo. Já há parecer favorável, inclusive do Ministério do Trabalho, que reviu a sua posição,
ficando na linha a que V. Exª está advogando, que é
exatamente o que penso. Só quero cumprimentá-la
pela bela iniciativa. É um projeto que, tenho certeza,
será aprovado na Câmara e no Senado e terá a sanção da Presidência da República, pelo menos em meu
entendimento. Parabéns a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço muito a V. Exª,
Senador Paim. Tenha a certeza de que sua dedicação
pela causa dos trabalhadores tem sido muito importante, quando o senhor coloca que esse é o sonho dos
trabalhadores, não só das trabalhadoras. O primeiro
aspecto que temos de trabalhar para mudar a legislação
brasileira é essa lógica que a prática já vem mudando:
de que o cuidado dos filhos não é apenas encargo e
tarefa da mulher, da mãe somente, mas é tarefa de
mãe e de pai, e quem estiver empregado que faça isso.
Há uma mulher, uma grande empresária no Brasil – e vou falar seu nome, porque não vejo qualquer
problema –, que conheci em um debate importante,
em um evento de mulheres. Posteriormente, fizemos
um convite para que ela viesse participar de um programa de entrevista na TV Senado, e ela aceitou muito
gentilmente nosso convite e aqui veio para fazer essa
gravação. Refiro-me à Srª Luiza Trajano, proprietária do
Magazine Luiza. Ela não só garante condições fantásticas a suas trabalhadoras e aos trabalhadores, como,
inclusive, aplicou em sua empresa o “cheque creche”
a todos que tenham filhos – absolutamente todos: mulheres, homens, todos recebem isso. E nem por isso
sua empresa tem condições, no mercado, inferiores
às dos seus concorrentes, pelo contrário.
Ela dá o próprio testemunho de que cuidar bem
do trabalhador é dar melhores condições para que a
empresa avance, para que a empresa progrida. É isso
que nós precisamos fazer.
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Então, eu considero isso muito importante. Era um
projeto que eu havia apresentado na Câmara, já há muitos anos, e que reapresentei no ano de 2011, quando eu
cheguei ao Senado, como um dos projetos prioritários.
Eu fico feliz, Senador Paim, por saber que V. Exª
conversou com o Senador Suplicy.
Nós teremos um novo parecer e o projeto será
aprovado, não tenho dúvida nenhuma. Entretanto, penso que seria necessário que fizéssemos uma grande
movimentação em torno dele, para que pudéssemos
vê-lo aprovado rapidamente, tanto aqui no Senado,
quanto na Câmara, porque o dever das empresas já
está instituído na lei. A gente apenas atualiza e amplia.
Não é um direito de mulher trabalhadora, é um direito
de trabalhadores, homens e mulheres, repito, porque
uma sociedade que cuida bem das suas crianças é
uma sociedade que cuida do futuro.
Não adianta imaginar que nós estamos, hoje, cuidando da sociedade do futuro, do Brasil do amanhã,
se não cuidarmos das crianças. Está, aqui, o exemplo
da cidade de São Paulo. A Presidenta Dilma, repito
aqui, dentro do programa Brasil Carinhoso, colocou
a creche. Nós mesmos, o Parlamento, inserimos, no
Plano de Diretrizes e Bases da Educação, a creche
como parte do ensino fundamental.
Então, nós temos de buscar os instrumentos
para que esse...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... não seja mais um direito
da letra, do papel, mas que seja um direito da prática.
Enfim, com a aprovação desse projeto, penso
que nós daremos um grande passo para melhorar a
qualidade de vida de todos os que trabalham – homens
e mulheres – e garantir um cuidado melhor às suas
crianças. Sem falar, Senador Paim, que nós estaremos inserindo as indústrias, também, nessa política
de construir hoje o Brasil de amanhã, dividindo essa
tarefa com o Governo Federal e com os governos estaduais e municipais.
Então, eu agradeço, Senador Paim. Sei que V.
Exª teve um papel importante nessa decisão e espero
que, em breve, possamos comemorar a aprovação de
um projeto que considero importante, porque atinge
uma camada muito importante da nossa população –
homens, mulheres e crianças, principalmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e faço
minhas as palavras do Senador Paim, porque cedo,
antes das oito, V. Exª já estava aqui, nessa labuta de
sempre por uma causa tão nobre, Senadora Vanessa.
Eu convido, para fazer uso da palavra, S. Exª o
Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, eu hoje volto a um tema
que, acho, angustia tanto os eleitores de bem quanto os
políticos de bem. Trata-se da questão da demora do julgamento de processos de cassação de mandatos, seja
de prefeitos, de deputados federais, de governadores.
Tivemos um exemplo, há pouco tempo, de um processo de cassação lá no Piauí que aconteceu faltando oito
meses para terminar o mandato do governador.
Então, qualquer que seja o candidato – deputado,
ou Senador, ou governador – que pratique atos contra
a legislação eleitoral termina se beneficiando dessa
morosidade, e, dessa forma, o eleitor passa a entender
que o crime compensa e os maus políticos mais ainda.
Quero aqui me referir, especificamente, a um processo que está angustiando todo o povo de Roraima.
Trata-se do processo pela cassação do atual Governador,
cujos fatos foram inclusive fartamente noticiados pela
imprensa nacional, os mais diversos delitos possíveis.
Esse processo se encontra no TSE, desde 2011, portanto no primeiro momento da posse do Governador.
Já passou 2011, já passou 2012, já estamos em
agosto de 2013, já estamos no quarto relator desse
processo – os três anteriores, por uma razão ou por
outra, não deram parecer –, e praticamente se perde
o objeto, dando-se razão a esses que praticam abuso de autoridade, abuso de poder econômico, enfim,
que praticam os mais diversos crimes eleitorais. Nós
damos um prêmio para eles.
Porque, por exemplo, se amanhã vier a ser julgado o Governador de Roraima, e ele for cassado, o
que restará para o governador que foi eleito no primeiro turno e perdeu no segundo por apenas pouco mais
de mil votos? Um ano, oito meses de governo? E aí,
portanto, o governador que praticou esses delitos terá
sido compensado, terá valido a pena o crime que ele
cometeu. Isso é ruim para a democracia, sob todos os
aspectos, repito. Cria na mente do eleitor que não vale
a pena se preocupar com quem pratica crime eleitoral.
E, na cabeça dos maus políticos, que dizem, inclusive,
que voto só se ganha comprando – e comprando das
formas mais diversas possíveis –, coagindo funcionários do Governo, obrigando aqueles que ocupam cargos
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comissionados a irem para a rua pedir voto na hora do
expediente; usar, por exemplo, a rádio do Governo para
fazer propaganda negativa contra seus adversários e
positiva a seu favor; usar todos os mecanismos possíveis e imagináveis para se eleger, como é o caso, repito, do Governador de Roraima, que já está na segunda
metade do terceiro ano de mandato.
Vou me valer, de novo, de uma frase do Ministro
Marco Aurélio, que, chegou atrasado a um julgamento no TSE por causa de um julgamento que estava
havendo no Supremo. Ele se justificou, dizendo que
é difícil servir a dois senhores, isto é, ser Ministro do
Supremo, julgando um processo importante, e, ao
mesmo tempo, sair correndo para a sessão do Tribunal Superior Eleitoral.
Espero que o TSE julgue esse processo o mais
rápido possível, já que o retardou muito, muito mesmo.
Estamos, repito, na segunda metade do terceiro ano
de mandato desse governador, e não há julgamento a favor nem contra. Então, há uma procrastinação
que beneficia quem cometeu o crime. Tanto é que, por
causa dessa e de outras que eu já vi, apresentei aqui
uma PEC, que espero que prospere, que cria um quadro próprio de magistrados da Justiça Eleitoral, como
existe um quadro próprio de magistrados do Trabalho.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Porque, aí, sim, a pessoa vai fazer concurso para juiz eleitoral e fazer carreira dentro
da Justiça eleitoral, e não ficar nesse rodízio: é o juiz
de primeira instância que assume em um momento,
é o desembargador, é o juiz federal, tudo em rodízio.
Isso, realmente, não faz jus à Justiça que precisamos
ter para termos uma democracia transparente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Agora, eu ia estender um pouco,
mas V. Exª foi rigoroso no tempo, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Convido, para fazer o uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Humberto Costa, meu companheiro de Bancada e sempre Líder. Depois do Senador
Humberto Costa, temos, o Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável, como primeira comunicação inadiável; depois, Ana Amélia, a segunda, e eu, o
terceiro. O Senador Mário Couto está nesse revezamento, como Líder da Minoria, que, certamente, será
no próximo revezamento.
Queria aproveitar e dar um boa-tarde a todos. É
um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos que
estão nos acompanhando, nesta sessão, pela Rádio
Senado e pela TV Senado.
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Com a palavra V. Exª, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio ao Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores
da TV Senado, eu venho à tribuna, na tarde de hoje,
para abordar algo muito importante para o nosso País.
Na última semana, a Organização Mundial da Saúde
publicou o resultado de uma pesquisa que mais que
merece um registro, é digna de comemoração.
O avanço que os números indicam, no papel, todos nós podemos testemunhar nos parques, nas ruas,
nas escolas das nossas cidades. Estou me referindo
a um estudo científico que foi feito sobre o Bolsa Família, conduzido pela organização vinculada à ONU,
que trata do tema da saúde. Nós podemos ver os resultados, os efeitos do Bolsa Família, nas crianças que
hoje se divertem, correm, estudam, crescem para se
transformar em cidadãos produtivos.
Segundo o Relatório Mundial da Saúde 2013,
essas pessoas gozam, hoje, de melhores condições
de saúde e até mesmo estão vivas graças ao programa brasileiro de transferência de renda condicionada,
o Bolsa Família. O documento traz referência a um
estudo brasileiro, que analisa o período entre 2004 e
2009, sobre o impacto do Bolsa Família na redução da
mortalidade de crianças de até cinco anos de idade. O
relatório da OMS em 2013 tem como foco a cobertura
universal da saúde.
Essa mesma pesquisa foi feita em outros cinco
países, e, no Brasil, o trabalho que foi feito entre 2004
e 2009 mostra que o Bolsa Família reduziu em até 17%
o índice, o indicador, o coeficiente de mortalidade infantil nas 2.853 cidades pesquisadas. O estudo apontou
também que o programa foi responsável direto pela
diminuição de 65% das mortes causadas por desnutrição e de 53% dos óbitos causados por diarreia em
crianças menores de cinco anos de idade.
Passo a ler parte do texto do relatório:
A transferência condicionada de renda serve
como um incentivo financeiro que elimina barreiras econômicas para o acesso à saúde. O
aumento da renda permite também o acesso
a alimentos e a outros bens relacionados com
a saúde. Esses fatores ajudam na redução da
pobreza das famílias, melhoram as condições
de vida, eliminam as dificuldades de acesso à
saúde e, consequentemente, contribuem para
a diminuição das mortes entre crianças. Os estudos mostram que esses programas podem
aumentar a utilização dos serviços de saúde,
o que leva a melhores resultados na área.
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A Diretora-Geral da NOS, Margaret Chan, afirma:
“A cobertura universal é a melhor forma de se solidificarem os ganhos, no setor de saúde, registrados na
última década. Esse sistema representa um poderoso
equalizador social e a mais alta expressão de justiça.”
Segundo o estudo, ao condicionar a transferência
de renda ao cumprimento de contrapartidas de saúde,
esses programas contribuem também para que os países invistam na ampliação da cobertura dos serviços
de saúde, buscando a sua universalização.
Portanto, temos aqui a comprovar, de forma científica, com o reconhecimento da principal instituição internacional vinculada à saúde, vinculada à Organização
das Nações Unidas, o papel que o Bolsa Família tem
tido sobre os indicadores de saúde, especialmente na
redução de mortalidade, de morbidade de crianças até
cinco anos de idade.
É importante citar este assunto porque já é totalmente reconhecido que o Bolsa Família melhora
em termos de educação, de estímulo à presença na
escola, de diminuição da evasão escolar, bem como
o que representa em termos de elevação da renda
das famílias – juntamente com o emprego, milhões
de brasileiros conseguiram sair da pobreza extrema.
O papel do Bolsa Família na conquista desse
resultado é importante, mas nos faltava um estudo
científico que mostrasse a sua repercussão direta nos
indicadores de saúde. E, agora, a partir desse estudo,
a Organização Mundial da Saúde nos mostra essa
consequência tão importante.
Eu ouço as palavras da Senadora pelo Amazonas, Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Humberto.
Eu fiz questão, apesar de ter acabado de sair da tribuna, de solicitar aparte de V. Exa para dizer também
que, com relação a esses dados, ao estudo científico
da comprovação da relação do Bolsa Família com a
melhora nos indicadores de saúde das crianças que
hoje já existe, eu não tenho dúvida nenhuma de que,
daqui a alguns anos, essa melhora será maior ainda,
porque, aliado ao Bolsa Família, outros programas importantes foram implementados. Eu falei bastante sobre
o Brasil Carinhoso, mas o Brasil Carinhoso não é só
creche, é o atendimento à mãe, à gestante, o atendimento à criança desde o seu nascimento, a garantia
das vacinas, a garantia da suplementação alimentar,
a garantia das vitaminas, a garantia de medicamentos para as doenças que mais acometem as crianças,
como a asma. Penso que nós não estamos diante de
uma política, como muitos tentam dizer, assistencialista, não. É uma política necessária e articulada com
outras frentes. Então, eu quero cumprimentar V. Exa
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pelo pronunciamento e pedir que nos dê o indicativo
de onde encontramos esses dados. É importante que
se faça isso, porque muita gente que escuta nossos
pronunciamentos às vezes quer buscar a informação
e não sabe como. Dar o indicativo de onde essas informações que V. Exa passa podem ser acessadas. Muito
obrigada, e cumprimento V. Exa, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu quero agradecer o parte de V. Exa
e incorporá-lo ao meu pronunciamento. Já estou providenciando a informação de onde se pode encontrar
esse material.
Mas eu queria ressaltar algumas coisas muito
importantes, entre elas a questão da mortalidade infantil. Todos nós sabemos o quanto Brasil sofria com
essa verdadeira chaga, que acontecia devido a um
somatório de causas: desnutrição, doenças infectocontagiosas adquiridas nesse período, má atenção à
saúde da gestante e à do recém-nascido.
Hoje, podemos identificar, por exemplo, que a taxa
de mortalidade infantil de 2004 sai de 26,1 óbitos para
15,7 óbitos em 2011. Isso significa que, com quatro anos,
o Brasil conseguiu atingir uma das mais importantes
metas do milênio, dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio. É um dado extremamente importante.
Ao mesmo tempo, começamos a ter coeficientes
de mortalidade infantil que apontam que essas causas, doenças infecciosas, desnutrição, estão perdendo
seu efeito nesse coeficiente de mortalidade infantil. Em
breve, o Brasil chegará a um ponto, nesse coeficiente
de mortalidade infantil, em que estaremos dependendo basicamente dos cuidados pré-natais, perinatais e
pós-natais, ou seja, especificamente das ações da assistência à saúde. Esses coeficientes demonstram que
conseguimos avançar bastante. E, muito em breve, teremos indicadores de mortalidade infantil equiparáveis aos
países mais desenvolvidos do mundo na área da saúde.
Portanto, é fundamental registrar esses dados
para podermos aqui fazer justiça ao alcance da visão
político-estratégica do Presidente Lula, que criou o
Programa Bolsa Família. É importante salientar a adesão da sociedade brasileira ao Programa e também a
falha daqueles que previam que esse Programa não
teria sucesso e a dos que acham que tem um caráter assistencialista. Isso está objetivamente negado e
provado que não é.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero agradecer a
tolerância de V. Exª e dizer que o Brasil continua dando demonstrações de que está no caminho certo para
se tornar o país, a nação que todos nós desejamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Líder
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e Senador Humberto Costa, pelo pronunciamento, informando que a próxima oradora inscrita é a Angela,
mas, nesse momento, convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, primeiro inscrito,
madrugador aqui no Senado, Senador Paulo Paim.
Hoje eu cheguei um pouco antes de você; mas é
raro. Eu fui o número dois hoje, antes das oito. Mas V.
Exª está sempre aí, chegando nesse horário.
Com a palavra, V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, venho à tribuna
para falar sobre educação. Mas, primeiro, eu queria
cumprimentar a Senadora Angela Portela, pela firmeza, a clareza na defesa de seu Substitutivo hoje pela
manhã, um Substitutivo que está sendo elogiado, já,
pelas redes sociais, por todos aqueles que o leram.
V. Exª não mudou uma vírgula no meu projeto original. V. Exª elaborou um Substitutivo dando amplitude,
detalhadamente. Ficou um belo projeto. Quero dar esse
depoimento aqui. Votei com satisfação no Substitutivo
da Relatora, que vai fazer com que a gente ataque a
questão da obesidade das nossas crianças e adolescentes nos colégios, enfim, na sala de aula.
Então, antes de falar do tema que gostaria, quero
cumprimentar V. Exª e, com orgulho, estou dizendo: sou
parceiro. O Substitutivo é de V. Exª, mas eu trabalhei também na versão original, e o seu Substitutivo, de fato, está
sendo elogiado por todas as pessoas que leram e por
aqueles que, naturalmente, vão ler; e vão ler essa lei, com
certeza, aprovada também na Câmara dos Deputados.
Só espero que ninguém, que ninguém, que ninguém invente de, também, outra vez, recorrer para o
Plenário, só para obstruir, porque vem para o Plenário
e é aprovado aqui também, não tenho nenhuma dúvida.
É só para retardar algo que vai trazer prejuízo para as
nossas crianças, que é a obesidade.
Parabéns, Senadora Angela Portela!
Sr. Presidente, eu quero aqui, nesses cinco minutos, somente por obrigação e compromisso assumido, ler a carta que recebi de líderes sindicais de praticamente todas as Centrais, com o título “Campanha
Nacional pelo Direito à Educação”.
Sr. Presidente, recebi no dia de ontem este documento, que leva o título, repito, “Campanha Nacional
pelo Direito à Educação”, do comitê gaúcho, liderado
por Vitalina Gonçalves, Angelina Lucas e Alexandre
Lucas, todos eles especificamente vinculados à Central Única e ao Partido dos Trabalhadores.
Passo a ler o documento:
A rede da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, composta por mais de 200 entidades,
distribuídas em todo o Brasil, reunida em seu
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9o Encontro Nacional, dedicado a problematizar
a Educação e ação política no Brasil de hoje:
perscpectiva da incidência da sociedade civil,
solicita seu compromisso [no caso, o nosso
compromisso] na aprovação do Plano Nacional
de Educação com celeridade, sem quaisquer
prejuízos às conquistas estabelecidas pela sociedade cível na Câmara dos Deputados.
Eu fiquei contente porque a Apae já esteve com
a Ministra da Casa Civil, a nossa querida ex-Senadora
Gleisi Hoffmann, e ela declarou que a visão da Presidenta
também vai na mesma linha da questão de manter as
Apaes para aqueles atendimentos especiais, o que está
hoje também retratado na própria Folha de S.Paulo. Por
isso, acredito que vamos caminhar nessa linha.
Diz mais o documento:
O PNE deve garantir um investimento público
equivalente a 10% do PIB na educação pública,
orientado pela implementação do mecanismo
do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQI), com
metas de expansão de matrículas públicas na
educação superior e técnica profissionalizante
de nível médio, consagração do direito à educação inclusiva e alfabetização de crianças até
o 3o ano do ensino fundamental sem prejuízos
à educação infantil.
Isso significa rever as alterações da Comissão
de Assuntos Económicos ao PLC 103/2012
(que trata do PNE) aos artigos da lei e às
metas 5, 11, 12 e 20. Reforçamos aqui a nossa disposição em dialogar, com o objetivo de
efetivar um ‘Plano Nacional de Educação pra
valer!’, capaz de universalizar o direito de uma
educação pública de qualidade e fortalecer a
cidadania brasileira.
Assinado: Comitê Nacional da Campanha pelo
Direito à Educação.
Sr. Presidente, esse documento que deixo para os
Anais da Casa foi o pedido que me fizeram os Líderes do
Comitê Gaúcho pela Educação, repito, composto por mais
de 200 entidades em todo o Brasil pedindo para que, de
fato, a gente garanta mais investimentos para a educação.
Eu aproveitei aqui para falar das Apaes também,
pelo belíssimo movimento que vêm fazendo em todo
o Brasil com o objetivo de assegurar que as escolas
especiais estejam no PNE, o termo ‘preferencialmente’.
Sabemos que há simpatia da Presidenta, da Ministra
Gleisi, repito, e que o Ministro Aloísio Mercadante, fruto de uma audiência pública realizada na Comissão
de Direitos Humanos, vai receber na segunda-feira
as Apaes, para tentar construir essa relação de en-
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tendimento. Acho que caminhamos com tranquilidade
nesse sentido.
Sr. Presidente, encerro a minha fala porque quero
fazer aqui outro discurso, que é longo, e vou precisar em
torno de 20 minutos – e o farei no momento adequado
– sobre a questão da carreira de Procurador Municipal.
Eu recebi aqui o subsídio. Estou convencido, Sr.
Presidente, da importância do procurador municipal,
tanto para o prefeito, para o Município, para o combate
à impunidade, à corrupção e o combate inclusive às
injustiças, porque o prefeito vai ter um procurador municipal que vai advogar em nome da prefeitura sempre
que for necessário, sem que seja preciso que a prefeitura contrate um escritório à parte, que vai cobrar
muito mais do que o custo do procurador municipal.
Nesse pronunciamento, que farei no momento
adequado, vamos vê que já existem cidades com cerca de quatro mil habitantes que têm um procurador
municipal ganhando R$2 mil e não os R$25 mil como
alguns apregoaram. E vimos em outras cidades, com
400 mil habitantes, que procurador ganha também em
torno de R$4 mil. Então, acho que é um debate que
temos de fazer. Estou convencido, pelo documento
que recebi e que vou ler no momento adequado, da
importância dos procuradores municipais.
E, aí, Sr. Presidente, aproveitando o último minuto,
acho que esta Casa, às vezes, tem posições que até
me confundem. Em uma hora, procurador vira Deus e,
em outra hora, procurador vira diabo. Temos então de
ir construindo um grande entendimento. Ou eles vêm
de fato para contribuir para o bem da moralidade, para
o bem da ética, dos bons costumes, em defesa da população, em defesa do Município, ou não.
Eu entendo que sim. Eu entendo que os procuradores cumprem um papel fundamental, e o Senador
Pedro Taques, como ninguém, poderá no momento
adequado, claro, aprofundar esse debate. Mas eu vou
ler o documento – não agora, porque o tempo não me
permite – que me convence da importância do procurador. Eu acho que ele cumpre um papel fundamental
na sociedade brasileira.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o nobre Senador
Paulo Paim e convido para fazer uso da palavra, como
oradora inscrita, a Senadora Angela Portela e, em seguida, o Senador Mário Couto, como Líder.
Senador Mário Couto, V. Exª, em revezamento
entre Líderes, comunicação inadiável e oradores inscritos, será chamado como próximo.
Senadora Angela Portela, V. Exª tem a palavra.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, também trago, nesta tarde, um
tema de extrema importância e que de forma recorrente
tem sido abordado aqui por todos os Senadores e Senadoras, que é a questão da saúde pública do nosso País.
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10, é integrado por mais de cem
entidades entre elas o Conselho Nacional de Saúde,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que recolheu as assinaturas de mais de 1 milhão e 800 mil
assinaturas em apoio a uma proposição do mais alto
interesse para os brasileiros.
Trata-se, Sr. Mozarildo Cavalcanti, nosso Senador
de Roraima, do anteprojeto de lei de iniciativa popular
que destina mais recursos do Governo Federal para
a saúde e que foi entregue, na semana passada, ao
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, em
cerimônia de que tive o prazer de participar.
A proposta determina a destinação de 10% da
receita corrente bruta da União ao Sistema Único de
Saúde, o SUS. É uma proposta generosa e ousada.
Vamos lembrar que receita corrente bruta é a soma
da arrecadação de tributos, impostos, contribuições e
outras receitas recebidas pelo Governo Federal. Ao
contrário do conceito de receita corrente líquida, não
estão aí deduzidas as transferências constitucionais.
Sr. Presidente, a reivindicação refere-se, portanto, a percentual de uma base de cálculo extremamente ampla.
Se a medida provisória for adotada, portanto,
proporcionará maior volume de recursos para a saúde,
o que é vital para o povo brasileiro, mas, justamente
por isso, por essa proposta, corre o risco de enfrentar
maiores resistências.
O projeto já havia sido entregue ao Presidente da
Câmara, o Deputado Henrique Eduardo Alves.
De acordo com a Constituição, a sociedade pode
apresentar ao Congresso um projeto de lei desde que
a proposta seja assinada por 1% da população eleitoral
distribuídos por pelo menos cinco Estados brasileiros.
Trata-se de uma proporção de apoios extremamente elevada, o que dificulta a formalização de propostas de iniciativa popular. Reconhecemos essa dificuldade, tanto assim que aprovamos, há pouco dias,
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
uma proposta de emenda constitucional que reduz
essa exigência.
Outra iniciativa de relevo é a proposta de emenda
constitucional do eminente Senador Pedro Taques –
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aqui presente – que permite a iniciativa popular também
para solicitar urgência a proposições em andamento,
emenda de que sou relatora na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a visita
dessas entidades em defesa da saúde pública ao Presidente do Senado teve como objetivo justamente proporcionar urgência, Senador Pedro Taques, à proposta
na Casa e reforçar a necessidade de mais recursos
para o setor da saúde.
Disse-nos o coordenador do Movimento Saúde
Mais 10, Ronald Ferreira dos Santos – que participou
dessa entrega da proposição –, que dispõe de estudos que indicam a viabilidade concreta de enfrentar
os problemas da saúde brasileira aprovando os 10%.
Lembrou o coordenador, ainda, que o autor dessa proposta não é o Governo, não é a Oposição, não
é o partido A ou o partido B. “São quase dois milhões
de brasileiros que apontaram quanto e de onde devem
ser aplicados os recursos do Orçamento”, afirmou o
participante dessa reunião.
O Presidente do Senado, Renan Caldeiros, já
observou que o Congresso está buscando formas de
melhorar a situação da saúde no País. Ele lembrou
que o Senado aprovou substitutivo do Senador Eduardo Braga ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de
2013, que destina os royalties da exploração do petróleo à educação (75%) e à saúde (25%). Também a
Presidenta Dilma Rousseff vem se empenhando no
combate às graves distorções que atingem nosso sistema de saúde. É o caso do Programa Mais Médicos,
que busca enfrentar o histórico problema da falta de
profissionais dessa área nas regiões mais pobres do
País, na periferia das grandes cidades e, também, na
nossa querida Amazônia.
Senador Mozarildo Cavalcanti, concedo um aparte
a V. Exª e, depois, um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB-RR) – Senadora Angela, eu não vou abordar o
Programa Mais Médicos, até porque sou Relator revisor
dessa matéria e, portanto, tenho é que discutir e aprofundar esse tema para que, do acordo, possa sair uma
melhor versão. Mas quanto à questão do Saúde+10, é
muito importante que realmente tenha sido um projeto de
iniciativa popular agora, porque nós já tivemos, lá atrás,
a oportunidade, quando da regulamentação da PEC nº
29, de estabelecer esses 10% como obrigatórios para
a União; no entanto, não conseguimos aprovar. Ficou
a obrigatoriedade de 15% para os Municípios e 12%
para os Estados, ficando a União sem um percentual.
Esse projeto, portanto, além da força de ter surgido da
iniciativa popular, realmente restaura o que nós sempre defendemos aqui, ou seja, que a União tivesse, de
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fato, a obrigação de reservar 10% do Orçamento para
aplicar em saúde. Agora, assim como a saúde não tem
só o problema de falta de médicos, também a saúde
não tem só o problema da falta de recursos. O mais
sério que eu acho é a corrupção no setor de saúde. Lá
no nosso Estado mesmo, há pouco tempo, houve uma
operação do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal que constatou o desvio de R$30 milhões num
esquema de licitações fraudulentas para a compra de
remédios e de material de consumo dos hospitais. A
CGU, no ano passado, publicou uma matéria dizendo
que, nos últimos quatro anos, do ano passado para trás,
haviam sido desviados da Funasa, um órgão de saúde,
inclusive encarregado da assistência à saúde indígena,
R$500 milhões. Então, como eu sempre digo – e disse
isso ao Ministro da Saúde –, alocar mais dinheiro, sim,
mas implementar mais fiscalização, porque, senão,
continua a corrupção, e a gente vê isso de norte a sul,
de leste a oeste, até mesmo lá no nosso Estado, que é
pequenininho. Então, quero aplaudir o pronunciamento
de V. Exª e dizer que, de fato, esse é um caminho muito
importante para nós, aproveitando agora esse projeto,
resolvermos a questão do percentual.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT-MT) – Senadora, eu gostaria de cumprimentá-la pelo
discurso e dizer que, quando eu me candidatei pela primeira vez, eu busquei os programas eleitorais de todos
os candidatos do Estado de Mato Grosso, nas últimas
três, quatro eleições, e vi que todos defendem a saúde.
A senhora já notou isso? Todos defendem a saúde. Há
mais de 20 anos, desde a Constituição, não se conta
um político que não defenda a saúde. Agora, há este
movimento que V. Exª está a fazer referência, em que
mais de dois milhões de brasileiros vêm ao Senado; no
entanto, muitas vezes, esses projetos de lei ficam aqui
engavetados. Já a proposta de emenda à Constituição,
que, para minha alegria, se encontra sob a relatoria de
V. Exª, com a sua sensibilidade e conhecimento, pode
resolver isso. O cidadão precisa fazer com que os projetos aqui tenham prioridade, projetos como este. Hoje,
qualquer pesquisa identifica que o principal problema do
cidadão brasileiro é a saúde. Existem, sim, as questões
da corrupção e da gestão – concordo inteiramente com
o Senador Mozarildo –, mas também nós precisamos de
recursos, para que nós possamos ter uma saúde que
faça com que o cidadão tenha a sua dignidade preservada na sua integralidade. Parabéns pela fala! Eu fico
feliz de a proposta de emenda à Constituição estar sob
a relatoria de V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – Muito obrigada, Senador Pedro Taques.
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Eu queria agradecer e incorporar ao meu pronunciamento o aparte de V. Exªs.
O Senador Mozarildo Cavalcanti sempre foi um
defensor da saúde pública do nosso País e sempre
acompanhou, com muita presteza, como um verdadeiro fiscal, o investimento dos recursos públicos na
área de saúde, inclusive no nosso Estado de Roraima.
Senador Pedro Taques, nós estamos preparando
o relatório para apoiar a sua iniciativa no sentido de que
seja dado caráter de urgência à tramitação de projetos
de lei de iniciativa popular. Eu penso que, durante todos esses anos, toda a classe política brasileira lutou
para melhorar a saúde pública. Todavia, reconheço
que, apesar dos avanços que a saúde pública teve nos
últimos dez anos, no governo do ex-Presidente Lula e
no governo da Presidenta Dilma – e isto é uma unanimidade –, precisamos avançar muito mais. E nós estamos aqui, no Congresso Nacional, procurando fazer
o nosso papel, legislando e atendendo aos anseios e
às reivindicações da rua. Essa é uma demonstração. A
PEC de V. Exª, da qual sou Relatora, é uma demonstração de que nós, no Congresso Nacional, Senadores
e Senadoras, estamos tomando medidas para atender
aos anseios da população brasileira naquilo que ela
diz ser onde precisa melhorar, uma política pública que
precisa, sem dúvida nenhuma, de...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... um interesse maior dos Poderes
Executivo e Legislativo.
Agradeço os apartes de V. Exªs.
Sr. Presidente, eu vou, mais uma vez, reforçar
aqui que é um desafio da maior seriedade a questão
da saúde.
Eu tenho a confiança de que, com as medidas que
estamos adotando, estaremos, sem dúvida, contribuindo para enfrentar esses gravíssimos problemas e proporcionar melhor atendimento à saúde dos brasileiros.
É preciso reconhecer que a saúde está subfinanciada, sem dúvida nenhuma, para atender às necessidades da população.
Costumamos verificar, a cada dia, as dificuldades
enfrentadas por quem necessita do atendimento médico. As filas em postos de saúde e hospitais, com a
demora a se aplicar as devidas medidas terapêuticas
aos pacientes, constituem seus pontos mais visíveis.
Qualquer cidadão brasileiro sabe dessas dificuldades.
Decorrem, porém, de deficiências mais amplas. Já nos
referimos à carência de médicos, mas faltam também
outros profissionais de saúde. Fora dos grandes centros, essas carências se tornam ainda mais agudas.
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Há falta de postos de saúde e hospitais, embora
devamos reconhecer que muito se fez nos últimos anos.
Há falta de gestão, traduzida na dificuldade para os
pacientes fazerem os exames prescritos, assim como
para receberem medicação. Sabemos de hospitais
importantes em que falta até esparadrapo.
Existem problemas sérios de manutenção, com
equipamentos importantes quebrados com frequência
e sem reposição, caso de tomógrafos e outros aparelhos de alta tecnologia. A cada dia se registram casos
em que uma ambulância salvaria vidas, e não há ambulância disponível para atender.
Há também a necessidade de atualização permanente. Hoje, o mundo e o Brasil convivem com
diferentes perfis de doenças. Exemplo seria a maior
incidência de mais doenças crônico-degenerativas ou
doenças e agravos não transmissíveis.
O uso de drogas tornou-se causa permanente
de enfermidades a que se precisa fazer frente. Enfrentamos ainda novas e graves epidemias, como Aids,
dengue e outras. Juntam-se doenças velhas e novas
convivendo ao mesmo tempo. Tudo isso exige preparo especial em termos de qualificação de pessoal, de
modelos de atendimento...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – ... e, principalmente, de equipamento
atualizado.
Esse quadro, Sr. Presidente, mostra que o problema da saúde brasileira não se limita a recursos
financeiros, como colocou aqui o Senador Mozarildo
Cavalcanti, mas torna claro também que, sem esses
recursos financeiros, os problemas não serão enfrentados e não serão encontradas soluções.
O papel dos serviços de saúde é ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Sem recursos nós não
chegarem lá!
Por isso, Sr. Presidente, eu queria, aqui, encerrar
este pronunciamento falando da grande importância
dos avanços que esta Casa tem tomado no sentido de
tentar amenizar os graves problemas da saúde pública
em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT-AC) – Eu cumprimento a querida Senadora Angela Portela pelo pronunciamento, pelo tema
que traz à Tribuna; V. Exª, que trabalha tanto para bem
representar o povo do nosso Estado vizinho, Roraima,
junto aos colegas, Senadores Mozarildo e Romero Jucá.
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Convido, para fazer uso da tribuna como Líder, o
Senador Mário Couto. Em seguida, falará o Senador
Casildo Maldaner, que já está aqui à espera.
Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro quero dizer da minha satisfação de poder falar
novamente com V. Exª dirigindo os trabalhos desta tarde.
Vou falar hoje, Presidente, da minha decepção
no dia de ontem. Acho que ontem nós passamos por
um dia triste neste Senado, neste Congresso Nacional.
Eu quero dizer que fui para minha residência indignado com o que vi aqui no Congresso Nacional. Aliás,
retirei-me da sessão porque foi um dia negro para o
Congresso Nacional.
Acho que, na história do Brasil, na história do
Congresso Nacional, a Câmara foi invadida, o Congresso Nacional foi invadido pela primeira vez. Acho que
nem na revolução aconteceu o que aconteceu ontem.
Participei de uma reunião de líderes tumultuada em
que a voz de qualquer parlamentar ali não significava
absolutamente nada.
A ordem da Presidenta era manter os vetos a qualquer custo – esta sempre é a ordem dela. Esta Presidenta que torna, cada vez mais, visível o poder de mando
no Congresso Nacional, o poder de mando no Senado
Nacional, o poder de mando na Câmara dos Deputados.
Foi ridículo! Enquanto o povo brasileiro gritava lá
fora... Lá fora não; não era lá fora não era aqui dentro!
Os jornais falam em quinhentas pessoas, mas havia
mais de três mil pessoas, médicos, policiais reivindicando os seus direitos Brasil.
Quem dita os direitos do povo brasileiro, hoje, não
é o Senado, não é o Congresso, não é a Câmara; é a
Presidenta Dilma. Ela determinou àqueles que estão
sob o seu comando que aqueles vetos não deviam ser
aprovados, e não foram aprovados, mesmo com o Plenário do Congresso Nacional invadido, mesmo com as
pessoas repetindo o grito de ordem “queremos justiça”,
mesmo em se tratando de uma questão de médicos,
que a Dilma agora está buscando lá fora.
E é muito engraçado, Presidenta: Vossa Excelência, que tenta justificar a saúde brasileira na aquisição
de médicos, vai mandar para o meu Estado – vejam o
que a Dilma faz com o Pará... Sabem quantos médicos
a Dilma contratou para o Estado do Pará? Um médico! Dá para achar graça, Dilma. Dá para achar graça,
Dilma. E me parece que o médico é alemão. Como é
que tu mandas um médico alemão para o Município
de Breves, no Marajó? Lá se fala um dialeto, Dilma!
Como é que vão se entender um cidadão que fala um
dialeto marajoara e um médico alemão? Dilma, estás
brincando com o país! Dilma, leva a sério o Brasil!
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Ainda há pouco, eu ouvi um orador falar sobre
saúde, que a saúde melhorou.
Nós estamos brincando com a Nação. Eu aqui
alertei há muitos e muitos dias. Eu vim a esta tribuna
por várias vezes. Colegas Senadores, parecia que não
me ouviam. Mas eu disse desta tribuna muitas vezes,
Brasil, Pátria amada querida: o Brasil é um País hoje
em convulsão. O País hoje é um País em convulsão.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Você liga o rádio, liga a televisão, não há um dia
sequer em que o povo não esteja na rua. Nem um dia!
Todos os dias, ao ligar a televisão – Globo, Record,
Band, qualquer uma delas –, você vai ver como o País
está em convulsão. Vou mostrar para o Brasil por que
tudo isso acontece. Vou mostrar para o Brasil. Estão
aqui os dados na minha mão.
Já vou descer, Presidente, é rápido.
Estão os dados aqui na minha mão, e eu repito:
eu não venho a esta tribuna sem documentos. Eu não
falo nesta tribuna sem documentos. Está aqui o documento que prova por que a Dilma manda no Senado,
na Câmara e no Congresso.
O exemplo de ontem: pela primeira vez, o Congresso foi invadido. Mas aqueles que são beneficiados
disseram: “Ela não pode ser decepcionada. Ela não
pode dormir aborrecida hoje. Que se lixe o povo brasileiro!” E mantiveram o veto. Olhem por quê: do mês
de janeiro, Brasil, até o mês de julho, a Dilma mandou
para o Congresso Nacional, para os Senadores e Deputados da Base dela, para votarem com ela, para
ficarem sob a ordem dela, R$1,2 bilhão.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Pasmem, senhoras e senhores. Só nesses 16 dias,
quando começou a crise das ruas, quando começou a
necessidade de se segurar os Deputados e Senadores
aliados a ela, ela liberou nada mais, nada menos de
R$1,8 bilhão! É aqui que está o nó, Brasil! É pagando,
é moeda de troca, Brasil! Ai daquele que ontem votasse
contra ela! Ai daquele que tivesse a coragem de votar
a favor do povo brasileiro! É por isso que o Brasil está
nas ruas! O povo brasileiro não aguenta mais! O povo
brasileiro disse que basta de [Art. 19 do RISF]!
Tire a palavra chula do meu pronunciamento,
Presidente.
Triste foi o dia de ontem no Congresso Nacional.
Eu não participo disso, Presidente, mesmo que eu leve
falta. Não participo desse tipo de agressão ao meu País
e ao povo brasileiro.
Muito obrigado.

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Mário Couto. Peço que seja retirado, atendendo ao
Regimento e à solicitação de V. Exª, a palavra chula
do pronunciamento de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, tendo em vista
que o Senador Walter ainda não está aqui, o Senador
Casildo Maldaner, como orador inscrito, em permuta
com a Senadora Angela Portela. Depois, a Senadora
Ana Amélia, para uma comunicação inadiável, e eu volto
e sigo com a lista de oradores, Senador Cyro Miranda.
Com a palavra V. Exª, Senador Casildo Maldaner,
bom e querido amigo nesta Casa.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Jorge Viana e caros colegas,
antes de mais nada, com muita honra, quero fazer um
registro, aqui da tribuna, de uma Bancada de Vereadores
do nosso Partido em Guaramirim, que se encontra aqui na
tribuna de honra: os Vereadores Rafael Luis Otto, Charles
Longhi, a Vereadora Sandra Jahn e o Vereador Everaldo
Sprung – os quatro Vereadores da nossa Bancada em
Guaramirim, um grande Município na região do Médio
Vale, começa ao norte do Estado, na região de Jaraguá,
Joinville, é um centro de distribuição de gás para nossa
região do Sul, para o nosso Estado, é um Município importante, ligado aos diversos portos, principalmente ali da
região de São Francisco, enfim estratégico Município. Os
vereadores vieram a Brasília e também ao Senado para
tratar, conosco e com a Câmara, de interesses daquela
municipalidade. É com muita honra que nós registramos
a presença deles aqui, neste momento.
Caro Presidente, nobres colegas, venho trazer
algumas reflexões sobre a importância da manutenção
das APAEs. É um tema que está muito presente hoje
em função do debate da educação, das novas regras
no campo da educação. A questão das APAEs, não só
no meu Estado, mas no Brasil, tem um peso muito forte.
O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo
IBGE, nos traz informações reveladoras sobre uma
parcela da população merecedora de atenção redobrada: os portadores de necessidades especiais, grupo
cuja integração plena permanece um desafio ao País.
De acordo com o levantamento, mais de 45 milhões
de brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental. Juntos, formam expressiva
parcela de 24%, ou seja, quase um quarto da população.
Até eu fiquei e discuti com a minha equipe no gabinete.
Praticamente um quarto dos brasileiros, quer queira, quer
não, tem alguma deficiência de um tipo ou de outro. É um
número expressivo. É muita gente no Brasil.
A integração dessas pessoas ainda é um sonho
distante, apesar dos notáveis avanços alcançados. Só
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para dizer, mandamos levantar e, nos Estados Unidos,
que tem 50% a mais que a nossa população brasileira,
há também, em vez de 45, mais ou menos 56 milhões.
Em torno de 19% da população norte-americana, também têm algum tipo de deficiência física, ou motora, ou
auricular, ou qualquer uma dessas. Eles perdem para
nós em 5% mais ou menos, mas também é expressivo.
Isso no mundo é muito forte.
Hoje, temos reservas de vagas em concursos
públicos para portadores de deficiência, apesar da
carência na formação dos profissionais.
Temos uma ampla legislação inclusiva, mas ainda não conseguimos o avanço básico e elementar de
adaptar nossas calçadas para a acessibilidade plena.
Falo em calçadas para não falar dos prédios, das estradas, das rampas, dos carros, dos ônibus para darmos
acessibilidade às pessoas com alguma deficiência.
O campo da educação é emblemático na compreensão dessa carência. Dos mais de 45 milhões de
portadores de deficiência, quase 25 milhões não têm
instrução alguma ou não terminaram ao menos o ensino fundamental. Na outra ponta, entre aqueles que
concluíram ensino superior, só apenas 2,8 milhões.
Percentualmente, podemos dizer que apenas 6% de
todo universo de portadores de deficiência conseguem
o diploma de ensino superior, enquanto 56% não chegam ao ensino médio.
É importante ressaltar, caros colegas e nobres Senadores, esse é mais um obstáculo a ser enfrentado por
essas pessoas que já lidam, cotidianamente, pela superação de suas dificuldades. Neste momento, o Senado
Federal discute mais uma importante etapa na batalha
permanente pela integração. Está em tramitação, agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Casa, o
projeto de lei que trata do Plano Nacional de Educação.
O texto aprovado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, onde o projeto tramitou inicialmente, com
relatoria do senador José Pimentel, prevê que o atendimento escolar aos estudantes com deficiência deve
ser universalizado na rede regular de ensino.
Até aí, nenhum problema. Todos concordamos que
a rede pública deve oferecer suporte e permitir uma
inclusão para os portadores de necessidades especiais. Diversas escolas, municipais e estaduais, estão
seguindo esse caminho, com resultados formidáveis.
É o que preconiza a Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil
é signatário. O texto reconhece o direito à educação
para essas pessoas e se compromete a realizá-lo, sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, com um sistema educacional inclusivo.
O problema é que, com a redação proposta,
esse atendimento seria feito exclusivamente pela rede
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pública, dificultando a atuação de entidades como as
APAEs no atendimento suplementar aos portadores
de necessidades especiais.
A Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – é um vigoroso e atuante movimento, com mais
de 50 anos de atividade, presença em dois mil Municípios
de 23 Estados, atendendo cerca de 250 mil pessoas com
deficiência. Indubitavelmente, trata-se de um relevante
trabalho, com pleno reconhecimento da sociedade.
Contudo, não acredito que a questão deva ser
personalizada, em defesa desta ou daquela entidade.
O objetivo maior é a inclusão permanente, com a capacitação da rede pública para atendimento ao portador de deficiência.
Contudo, essa meta será alcançada pela união
de forças, com o trabalho da sociedade civil organizada, e não pela sua exclusão. Uma opção não precisa,
obrigatoriamente, eliminar a outra, tendo em vista que
as necessidades de cada pessoa são variadas. Vale,
mais uma vez, a máxima: é preciso tratar igualmente
os iguais, e os desiguais, na medida da sua desigualdade, para alcançar o equilíbrio. Repito: é preciso tratar
igualmente os iguais, e os desiguais, na medida da sua
desigualdade, para alcançar o equilíbrio.
Não podemos eliminar, por decreto, o direito das
pessoas de buscar a forma de integração e educação
especial que melhor lhe convier. A liberdade de escolha e o respeito às necessidades peculiares a cada
um são princípio básico de cidadania e respeito à dignidade da pessoa, de acordo com os mais elevados
princípios constitucionais.
São reflexões, Sr. Presidente Jorge Viana, caros
colegas, Senador Walter Pinheiro – que, pelo que vejo,
deve falar em seguida, pois adentrou e a permuta que nós
fizemos foi para que ele não perdesse a oportunidade –,
sobre um direito válido. Os deficientes, de uma forma ou
outra, são 40 e poucos milhões, no Brasil – nós temos,
praticamente, 24% dessas pessoas –, para frequentar
as escolas, as repartições públicas, as escolas públicas,
claro, para adaptação, etc. e tudo, é fundamental.
Agora, é necessário, como eu disse, tratar os
iguais com igualdade, mas os desiguais também têm
que ter as suas peculiaridades. Elas têm que ter um
tratamento diferenciado. Assim como um aluno, muitas
vezes, precisa de algumas aulas adicionais de matemática, uma matéria mais técnica, para acompanhar
os estudos, essas pessoas também devem ter um tratamento diferenciado. Nós temos que ter esse cuidado.
E as APAEs no Brasil e no nosso Estado, principalmente, Santa Catarina, dão um atendimento muito
peculiar a essas pessoas com alguma deficiência. Isso
é fundamental.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Por isso, trago aqui esse assunto, para
consorciarmos, adaptarmos isso em conjunto, a fim de
que todos tenham seus direitos e possamos avançar
cada vez mais.
Essas são as considerações, caro Presidente,
nobres colegas, que eu não poderia deixar de trazer
na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e agradeço a atenção, Senador Casildo Maldaner.
Sigo agora, convidando a Senadora Ana Amélia,
querida colega também, para fazer uso da palavra,
para uma comunicação inadiável.
Em seguida, o Senador Walter Pinheiro, que está
aqui ao lado.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, tem a palavra para
uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Caro Senador Jorge Viana, Senador Walter Pinheiro, Casildo, Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a
primeira votação dos vetos presidenciais feita sob as
novas regras do Congresso não deve ser vista como
derrota de um grupo ou vitória de outro. Ao negociar
os pontos polêmicos com Deputados e Senadores, o
Executivo se viu forçado a deixar de lado, às vezes, uma
atitude aparentemente autoritária, de poder excessivo,
comum na edição de inúmeras medidas provisórias,
para se envolver mais com o Poder Legislativo. Como
tenho dito, o fortalecimento das instituições deve ser
uma lição diária e obrigatória no processo democrático.
Mesmo após o Congresso Nacional, lamentavelmente, ter mantido os quase 50 vetos parciais de quatro
propostas legislativas (Lei do Ato Médico – votei pela
derrubada do veto, é público e notório; o voto é secreto,
mas a minha posição é clara –; ampliação do Programa Universidade para Todos, ProUni; desoneração de
produtos da cesta básica; e ajustes nos cálculos dos
repasses dos Fundos de Participação dos Estados e
dos Municípios, FPE e FPM), conseguimos iniciar esse
importante processo de revisão dos vetos, com prazos
e negociações claramente definidos.
A próxima sessão do Congresso está marcada
para o dia 17 de setembro. Outros vetos trancarão a
pauta, por excederem prazo de 30 dias para votação,
conforme as novas regras. Poderão ser colocados em
pauta 127 vetos.
É importante lembrar que a voz das ruas não se
calou. Está, talvez, menos intensa, mas persiste. A sequência de episódios organizados por categorias profis-
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sionais, que invadiram, lamentavelmente, os corredores
e o plenário do Congresso na noite de ontem, é uma
demonstração da insatisfação popular. Aproximadamente
500 pessoas estiveram aqui para reivindicações, resultando, inclusive, em episódios lamentáveis, como tumultos e desentendimentos com a segurança desta Casa.
Os entendimentos entre o Governo Federal e o
Congresso devem continuar, respeitosamente, resguardadas as naturais divergências. A cobrança adicional
de 10% do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, por
exemplo, aumenta os custos das empresas e dificulta
novas contratações no mercado de trabalho. Essa taxa
adicional já deveria ter acabado no ano passado, mas,
lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após
a decisão do Congresso Nacional, que aprovou o fim
dos 10% no dia 3 de julho. A meu ver, esse veto deve
ser derrubado pelo Congresso Nacional.
Outro exemplo é o Reintegra, programa que devolve ao exportador 3% do faturamento com vendas
de produtos manufaturados e que também está ameaçado por vetos da Presidente da República. Setores
importantes para a economia do País, especialmente
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, como é o caso
da indústria calçadista, precisam do Reintegra para
manter a competitividade.
Recentemente, escrevi artigo para a Folha de
S.Paulo, mostrando a relevância de um orçamento real,
planejado e executado. Muitos vetos foram apostos
equivocadamente, porque a gestão orçamentária do
Governo tem enfrentado graves limitações.
O Brasil mudou, mas a forma de administração
do Orçamento, assunto prioritário nos parlamentos
mais desenvolvidos do mundo, continua, lamentavelmente, ultrapassado.
Se o Orçamento é de ficção, por que os Parlamentares investiriam tempo e trabalho na discussão de
programas e prioridades, políticas para defesa nacional,
saúde pública, educação, segurança? Nas condições
atuais, todos sabem que, logo no primeiro decreto
de contingenciamento, no início do ano, o Executivo
decidirá o que será e o que não será feito, anulando,
portanto, todo o esforço legislativo! Precisamos acabar com a prática do “toma lá, dá cá”, como aconteceu
especialmente ontem, num dia decisivo.
Como disse o especialista em gastos públicos e
ex-Presidente da Associação Brasileira de Orçamento Público do Rio Grande do Sul, Álvaro Fakredin, em
mensagem a mim enviada, na semana passada, não
se pode desmoralizar o trabalho legislativo nem o planejamento orçamentário, importante atribuição parlamentar. Deve-se buscar o bem-estar do todo e não de
um grupo específico.
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O movimento que vemos nesta Casa, com a análise de vetos presidenciais, é, na verdade, um resgate de
poderes e responsabilidades que sempre deveriam ter
sido do Congresso Nacional. Essa é a minha opinião,
no day after, após a apreciação dos vetos presidenciais.
Queria encerrar esta breve comunicação, falando
de uma questão que me alegrou muito, Senador Jorge
Viana. Ontem, a Comissão de Educação do Senado
Federal votou, em caráter terminativo, um projeto de
minha autoria que veio de uma iniciativa popular, veio
de uma iniciativa da própria comunidade de Carlos
Barbosa, uma cidade na Serra Gaúcha muito conhecida de todos, porque é a capital nacional do futsal.
O futsal foi reconhecido pela FIFA como um esporte profissional, reconhecido nas disputas internacionais. Ao apresentar o projeto do Senado para declarar
Carlos Barbosa a capital brasileira do futsal – a Associação dos Moradores do bairro Ponte Seca me enviou
a sugestão, assinada pelos seus líderes –, eu apenas
traduzi, através do projeto, aquilo que queria a comunidade dessa associação, cuja Presidente é a Rosalete
Dressler Heck, e o Vice-Presidente Ildo Spessatto. Na
pessoa dessas duas figuras, quero homenagear todos
os integrantes daquela comunidade, mas especialmente
os atletas que vêm, às vezes, de famílias pobres e que
têm nesse esporte uma condição de inclusão social.
O futsal, hoje, no Brasil, tem nomes expressivos,
como o jogador Falcão, que dispensa apresentações
e comentários. Penso que estamos, dessa forma, homenageando não apenas o Município de Carlos Barbosa, mas também o que representou essa condição.
Espero que a Câmara dos Deputados, brevemente,
aprove essa matéria.
E, por fim, queria também me associar ao que
o Senador Casildo Maldaner aqui falou em relação à
questão da educação especial para as crianças no
sentido de defender o trabalho que as APAEs, Associações de Pais....
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... e Amigos dos Excepcionais, vêm realizando ao
longo de muitas décadas.
E, exatamente para manter o que a Câmara dos
Deputados aprovou, como o Senador Paulo Paim já referiu aqui e o Senador José Pimentel, da mesma forma,
é que estamos integrados, Senador Casildo Maldaner,
em defender o trabalho dos APAEs, desejando que se
preserve esse trabalho, porque uma criança especial
precisa de uma educação especial. A inclusão é uma
coisa absolutamente necessária, mas colocá-la junto,
numa escola convencional, pode ser um problema para
a professora, que não está preparada para isso. Nas
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dificuldades, para quem ela vai dar atenção? Para os
alunos que estão estudando na classe ou para aquela
criança que precisa de um tratamento especial? É esse
o dilema. Então, é preciso manter esse trabalho, não
quebrar um vínculo, uma relação, um trabalho que as
APAEs vêm realizando no Brasil inteiro com o apoio de
toda a sociedade. Não vi ninguém que tenha criticado
ou feito qualquer referência que não seja positiva em
relação ao trabalho das APAEs.
Por isso, venho, em nome das APAEs do Rio
Grande do Sul, desejar que o Governo realmente entenda e mantenha o que a Câmara decidiu em relação
ao ensino especial para essas crianças.
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Tenho certeza de que V. Exª, com a sensibilidade que tem, e o Senador Walter Pinheiro, da mesma
forma, vão aderir a essa campanha que estamos fazendo, assim como o Senador José Pimentel já o fez.
O Senador Paim também já mencionou, e, hoje, o Senador Casildo Maldaner também fez essa referência.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, querida colega, Senadora Ana Amélia.
Convido para fazer uso da palavra...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Enquanto o Senador Walter Pinheiro
se desloca para a tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo orador inscrito é o Senador Walter Pinheiro, e, depois, se não estiver presente
nenhum dos colegas, como o Rodrigo Rollemberg, eu
farei uma comunicação inadiável.
Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Antes de o Senador Walter Pinheiro começar e agradecendo à Senadora Ana Amélia, eu quero registrar a
presença, na tribuna de honra, dos catarinenses: Sr.
Osnildo Osmar, Presidente da Associação dos Despachantes de Trânsito (Adotesc), que está conosco e
é de Florianópolis; Sr. Lino de Farias, que é de Nova
Erechim e é Vice-Presidente da Associação; o Sr. Vitor,
Presidente da Associação Regional, com sede em Rio
do Sul; o Sr. Euri, Diretor de Legislação, que foi prefeito
de Cunha Porã, no oeste catarinense; o Sr. Lúcio, Diretor Financeiro – eu estava dizendo que ele é o ministro
da Fazenda da Associação –, e o Sr. Antônio Schmidt,
criador de ovelhas de grande pedigree. Ele é Presidente
da Associação do Alto Vale do Rio do Peixe, com sede
em Caçador, lá na região norte de Santa Catarina.
Então, eu tinha que fazer, Senador Walter Pinheiro, caros colegas, o registro desse grupo de catarinenses que está aqui, na tribuna de honra, neste momento.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu me esqueci, Sr.
Presidente Jorge Viana, de solicitar a transcrição nos
Anais do Senado Federal da carta que recebi da Associação dos Moradores, durante o pronunciamento que
fiz a respeito de Carlos Barbosa como capital nacional do futsal. Então, eu queria pedir a transcrição nos
Anais do Senado Federal, se V. Exa assim determinar.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Mesa atende V. Exa nos termos
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do Regimento. Peço que seja transcrito e possa constar nos Anais do Senado Federal.
Devo dizer que comentei aqui com o Senador Walter
Pinheiro que eu fiquei surpreso, porque também do Ceará vêm grandes jogadores, mas Carlos Barbosa, de fato
– ele me falava –, é a capital do futsal. E eu parabenizo
todos os moradores. Sei que de lá, de fato, vêm quadros
que fazem o Brasil ter a fama que tem no futsal. Uma
das melhores seleções do mundo sempre é a brasileira.
Com a palavra V. Exa, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, Sras e Srs. Senadores, eu quero aqui, nesta tarde, tocar num assunto
– inclusive o Senador Casildo Maldaner falou sobre
isso com muita proeza – que envolve a questão da
mobilidade. Trata-se de um aspecto fundamental, que,
volto a frisar, foi muito bem citado aqui pelo Senador
Casildo: o respeito à pessoa com deficiência.
Eu sempre tenho dito, Senador Casildo, que um
dos grandes problemas da cidade de Salvador, por
exemplo, é o fato de não haver passeio; é uma cidade
que foi feita para quem anda de carro. Não é uma cidade planejada para permitir o deslocamento por parte do pedestre e, muito menos, para atender a essa
necessidade de 24% da população.
Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas
acham que é só um tratamento pontual ou coisa do
gênero. Mas eu sempre costumo dizer, Senador Casildo, que é punir a pessoa com deficiência duas vezes
ou condená-la a ficar efetivamente só em casa. Então,
esse é um dos absurdos.
Eu me recordo de que, numa determinada etapa da minha vida profissional, a gente deparou com
problemas.
Eu venho de uma empresa em que eu era obrigado
a fazer muito planejamento para adoção e expansão de
sistemas, e lá havia, e ainda há, o nosso companheiro Jayme, arquiteto, que sofreu um acidente. Certa feita, estive
no setor de engenharia e planejamento, e Jayme, sentado
em frente à prancheta, disse-me: “Pinheiro, agora estou
entendendo como uma pessoa com deficiência sofre”.
E ele fez um desenho, Senador Casildo, do sanitário de um banheiro de um grande shopping. E ele
dizia: “Olha, Pinheiro, e quando a gente cobra das
pessoas, estas dizem: ‘está aqui, para a pessoa com
deficiência, o shopping planejou’. Mas o vaso, o local
ao qual a pessoa com deficiência vai, Pinheiro, está
na diagonal do banheiro”.
E basta o sujeito ter o ensinamento daquela matemática a que V. Exª se referiu. A diagonal, portanto, é
como se fosse a hipotenusa. E, na matemática, aprendemos, principalmente na geometria, que a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Portanto, é a
distância mais longa.
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E aí a pessoa diz: “Eu atendi à pessoa com deficiência”. Porém, coloca-a para percorrer a maior distância.
Então, esse problema acontece no planejamento das cidades, num momento em que estamos discutindo sobre mobilidade, Senador Casildo, questões
como aumentar o metrô, melhorar o sistema de ônibus,
melhorar as vias.
E quando perguntamos sobre os equipamentos
para a pessoa com deficiência, verificamos que não
temos 24% dos transportes públicos equipados com
estruturas para atendê-la. Porém, 24% da população
é portadora de deficiência.
Pois não, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Fico feliz em ouvir V. Exª. A Senadora Ana Amélia,
inclusive, fez referência a esse assunto, e o Senador Paulo
Paim também discorreu sobre esse tema hoje. Fiz uma
alusão à matemática para que houvesse um tratamento
diferencial. Em matéria de matemática, eu, por exemplo,
patinei. Achava as matérias Física e Matemática mais
difíceis do que as de relações humanas. Eu sentia isso.
Eu sei que muitos recebem aulas em separado. E V. Exª
estava me dizendo que foi professor de Matemática.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Ganhei a vida, inclusive, pegando as
pessoas que perdiam na recuperação, dois, três anos.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Sei que V. Exª é um grande engenheiro, foi
Secretário de Planejamento do Estado da Bahia, e
é um grande organizador. Fiquei muito feliz também
por entender melhor essas pessoas com deficiência,
esses nossos estudantes. Ao mesmo tempo em que
procuramos fazer com que frequentem aulas públicas
no geral, nós temos que, como eu dizia, dar tratamento igual aos iguais, mas também temos que medir a
desigualdade, aquelas particularidades nós temos
que atender. E vejo com grande destaque as APAEs
que, pelo que disse a Senadora Ana Amélia, são muito fortes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e
no Brasil inteiro, dando tratamento aos portadores de
algumas deficiências. Fico muito feliz com V. Exª, que
é mestre na área e entendeu perfeitamente que nós
precisamos cuidar disso. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso é importante, Senador Casildo,
porque, todas as vezes em que nós vamos discutir
mobilidade, todo mundo só imagina a mobilidade da
seguinte forma: “Eu preciso de vias largas; eu preciso
de transporte para transportar massa; eu preciso de tirar
carro de rua”. Então, todo o discurso é pautado para a
estrutura de mobilidade, entendendo como transporte.
Quer dizer, o deslocamento das pessoas termina não
entrando na conta do planejamento. Termina não entrando na seara, principalmente, daqueles que têm a
maior dificuldade para o deslocamento.
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Então, não é só ter o passeio. É ter passeio – aliás,
V. Exª chama de calçada; na Bahia a gente chama de
passeio – largo, é ter passeio com equipamentos. Por
exemplo, Senador Casildo, nós estamos discutindo lá no
Estado da Bahia a possibilidade de levar para o Estado
uma empresa que fabrica equipamentos que são conhecidos como sinaleiras. O paulista, por exemplo, chama
aquilo de farol; na Bahia, se a gente for procurar um farol,
Senador Aloysio, a gente vai andar muito. Em São Paulo
é farol, mas, na Bahia, farol está em Itapuã. A sinaleira,
lá em São Paulo, é farol, que não deixa de ser um farol.
O que é que nós estamos tentando com isso?
Por exemplo, o sujeito que vai atravessar a rua. Vamos
pegar aqui, de brincadeira, um dos primos nossos, o
Eudes, que costuma dizer: “Pinheiro, eu sou o cego
mais ágil que tem”, ainda fica brincando com a gente.
Aí você bota um sinal. E então: “Não, mas a gente botou um sinal sonoro”.
Sim, e na hora em que estiver apitando que vai
fechar a tal da sinaleira ou o tal do farol, essa pessoa
com deficiência vai sair correndo? Eu quero saber como
ela vai correr? Então, você precisa ajustar isso. Um dos
pontos que nós estamos sugerindo a esses fabricantes
de sinaleiras é botar um dispositivo, meu caro Pedro
Taques, para que seja emitido um sinal para que o fechamento para o pedestre só se processe quando ele
chegar do outro lado da rua, quando ele chegar na calçada, quando ele já tiver atravessado a rua como um todo.
E a outra questão é, por exemplo, sobre surdos
e mudos. Imaginem um surdo e mudo quando chega
num hospital. Ele não consegue ler as placas. Não há
sinalização em libra. Aí, ele vai ter que conversar com
alguém ou, então, ele vai ter que andar com um tradutor de libra a tiracolo. Quando ele vai para a consulta
com um médico, ele tem que levar uma pessoa para
acompanhá-lo, para poder traduzir, Senador Mozarildo.
Há, inclusive, em teste na página na Câmara, e
estou pedindo para ver se a gente faz na página do
Senado, o uso de um “avatarzinho”, um sistema que
permite fazer toda a tradução nos dois sentidos: fazer
a leitura dos sinais e traduzir para texto; e fazer a tradução dos textos para a libra, para permitir que qualquer
cidadão desses, inclusive, possa adentrar a página da
Câmara dos Deputados, a página do Senado, chegar
num hospital, poder dialogar com o médico. Portanto,
ali, enquanto ele dialoga, vai traduzindo em sinais.
Nós estamos usando isso, Senador Jorge, experimentalmente na página da Câmara, desenvolvido por
brasileiros. Esse software foi desenvolvido por brasileiros.
Então, ajustar tudo isso a esse sistema de mobilidade.
E estou me referindo com incidência à mobilidade
porque nós estamos fazendo investimentos enormes.
Hoje, por exemplo, neste exato momento, na Bolsa de
São Paulo há abertura dos envelopes para o consórcio
que deve se apresentar para a construção do metrô de
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Salvador. Deve estar ocorrendo, se já não ocorreu. No momento em que eu estava vindo para cá, estava iniciando
o processo para a construção do metrô de Salvador. Uma
das exigências, em minha opinião, deve ser esta: ajustar esse sistema de transporte para isso; você imaginar,
pensar o deslocamento nas cidades, pensar nas vidas.
Há outro exemplo que eu dou permanentemente
em Salvador, Senador Jorge Viana. Nós temos numa
localização hoje que, em minha opinião, é o cotovelo da
cidade – e chamo de cotovelo porque tudo passa por
ali, tudo engarrafa ali, tudo termina interrompendo ali – a
estação rodoviária, dois grandes shopping centers, um
conjunto de salas. É o centro financeiro hoje. Num lugar
mais ajustado. Um shopping quase de frente para o outro.
Se o sujeito quiser sair de um shopping para o outro, ele
tem que pegar o carro. Uma área própria para grandes
calçadões – estou até usando aqui o exagero de linguagem, porque calçadão, por si só, já é grande – não tem
árvores, não tem nem passeio, quanto mais calçadão.
E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da
Bahia funciona em um prédio que é perto desse lugar.
E eu perguntava aos técnicos: “Vocês, ao meio dia, no
horário de almoço, vão para o shopping almoçar? Vocês vão a pé?”. Eles disseram: “Não tem como”. Então,
isso acontece em todas as cidades.
As cidades foram pensadas excluindo os cidadãos. As cidades foram pensadas de maneira que não
levem em consideração o chamado deslocamento a pé.
Salvador tem vários trechos em que os trabalhadores
se deslocam a pé para o trabalho, mas vão fazendo
um verdadeiro zigue-zague. Ora dão nó de corpo num
carro, ora se viram ali entre uma coisa e outra e, sem
contar, Senador Jorge Viana, que ciclovia no Brasil ,
quando alguém constrói, é motivo de propaganda para
dez anos. Vira uma verdadeira festa.
Então, fica aqui esse chamamento para que a
gente possa discutir esse tema. Esse foi o debate que
fizemos aqui exaustivamente sobre a questão da importância da mobilidade, dos investimentos, da aplicação
de recursos, da possibilidade de repensar as nossas
cidades, de dotar o sistema público de transporte. Aliás, esse foi um dos temas, Jorge, mais cobrado nas
chamadas manifestações de rua ocorridas no Brasil
no último mês de junho.
Esse foi um dos temas mais cobrados. A pessoa
diz assim: “Mas minha vida melhorou”. V. Exª é testemunha do que eu disse, e inclusive a Presidenta Dilma,
mas melhorou dentro de casa. A vida degradou na rua.
Eu tenho emprego, mas passo seis horas dentro do
ônibus. Eu consegui comprar um carrinho, mas não tenho como botar na rua para andar. Eu melhorei minha
vida, mas não tenho como me deslocar nas cidades.
Portanto, há um preço caríssimo. O transporte
público no Brasil é um dos mais caros do mundo, de
péssima qualidade, com todo o sistema de tecnologia

Agosto de 2013

adotada. Há até ônibus biarticulado, ônibus com sistema hidráulico, com sistema de não sei das quantas,
mas continua bonitinho e ordinário. Então, o conceito de
mobilidade tem que levar em consideração o aspecto
ser humano e não somente asfalto, asfalto, concreto,
viadutos ou coisas do gênero.
Se não conseguirmos traduzir essa questão da
mobilidade para, na inteireza da palavra, conceber
como o velho direito de ir e vir, de se mover, e inclusive
no que diz respeito a preço de tarifa e condições para
que isso se processe, se não fizermos isso, é melhor
mudarmos o nome de mobilidade para uma verdadeira
imobilidade urbana ou degradação urbana que vai se
consolidando cada vez mais no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Walter Pinheiro, e peço, se puder assumir a Presidência, para que eu, como último orador inscrito para um
comunicação inadiável, possa usar da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Concedo a palavra ao Senador
Jorge Viana, que falará neste momento como orador
inscrito na comunicação inadiável.
Senador Jorge Viana, V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo. PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Caro colega Walter Pinheiro, que inclusive estava aqui fazendo uso de um tema que eu trago
para a tribuna e espero seja objeto de deliberação hoje.
Hoje, pela manhã, eu fui Relator na Comissão de
Infraestrutura e apresentei um parecer que, por unanimidade, foi acolhido no projeto que tem origem em uma
proposta do Deputado Mendonça Filho e que, em entendimento com o Líder do Governo José Pimentel e com
outros Líderes, ganhou regime de urgência. O Governo
da Presidenta Dilma resolveu ter como prejudicada a medida provisória que trata do assunto, e estamos fazendo
o aproveitamento do Projeto de Lei nº 46, da Câmara
dos Deputados, de 2013, do Deputado Mendonça Filho.
Trata-se de iniciativa que atende a agenda do
País hoje, o cidadão brasileiro, aquele que mais sofre, as manifestações das ruas. Bem cedo, antes das
oito, o Presidente Collor, Presidente da Comissão de
Infraestrutura, já estava trabalhando.
Eu cheguei bem cedo. Fui o segundo a colocar o
meu nome no painel hoje, mais cedo do que sempre
chego, e pude participar de um histórico momento nas
Comissões desta Casa, do nosso Senado.
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Por iniciativa do Senador Cristovam, tivemos um
debate na Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre educação. Estavam lá o Ricardo Paes de Barros e
o Dr. Ozires Silva. Foi fantástico, Senador, debater no
lugar apropriado. Todos que vieram aqui, ao longo dos
anos, falar de infraestrutura, transporte, custo Brasil e
de logística, todos chegaram à mesma conclusão: é
necessário priorizar e investir em educação no País.
E aí, por iniciativa do Senador Cristovam, a Comissão
de Infraestrutura discutiu pura educação, e foi um debate extraordinário. Em outro momento, quero trazer o
conteúdo desse debate para a tribuna, mas vou fazê-lo
num momento de mais tempo, para podermos debater.
Hoje, trago alguns dados do que consegui aprovar
em meu relatório – e eu queria agradecer aos colegas,
ao Líder José Pimentel e cumprimentar o Deputado
Mendonça Filho pela iniciativa. Senador e Presidente
desta sessão, Walter Pìnheiro, V. Exª estava falando
sobre isso ainda há pouco.
Fui Prefeito de Rio Branco. Rio Branco é hoje, da
Amazônia, sem dúvida, a cidade em que há mais passeios e ciclovias. E isso foi um projeto, um objetivo. O
cidadão pobre anda a pé. O que tem um pouquinho de
dinheiro anda de bicicleta; o que tem um pouquinho mais,
de moto. E essa é uma lógica que, lamentavelmente,
não é observada pelos gestores públicos. Estão mais
interessados no mais rico para o mais pobre, e não no
mais pobre para o mais rico. E a prioridade só funciona
quando a gente olha quem é o mais fraco nessa cadeia.
Desde a prefeitura, tenho a satisfação de ter feito
o primeiro pedaço de ciclovia em Rio Branco; depois,
o governador que mais fez ciclovia em Rio Branco.
Domingo agora, eu estava andando na ciclovia,
aqui em Brasília. Fiquei contente, tirei uma fotografia
e vou pôr no meu Facebook: estava lá o SAMU, de
bicicleta, no Parque da Cidade. Cumprimento o Governador do Distrito Federal, o Agnelo; cumprimento
o Governo Federal.
Lá no Acre, Sr. Presidente, nós estamos trabalhando nos parques, nos passeios públicos, nas ciclovias, porque o objetivo é atender quem mais precisa.
O projeto do Deputado Mendonça desonera, tira
por completo a cobrança de PIS, Pasep e Cofins. É
um projeto que atende a voz das ruas. Um dos mais
graves problemas que V. Exª, inclusive, abordou aqui,
Senador Walter, é o problema da mobilidade. As cidades estão insustentáveis.
Peço a compreensão de V. Exª, Presidente, para
ter pelo menos um ou dois minutos para poder concluir.
Eu peguei alguns dados. Nos últimos doze anos, o
preço da passagem de ônibus aumentou quase 200% no
País. A inflação foi menor que 150%. Já o custo de veículo aumentou 50%. Então, nós empurramos a população
para andar cada um no seu carro, dificultamos a vida
de quem quer fazer uso do transporte coletivo. O preço
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do óleo diesel cresceu mais de 250% de 2000 para cá,
muito mais que o da gasolina, que cresceu 120%. É uma
equação que não tinha outro caminho a não ser o das
ruas, do movimento Passe Livre, dessa crise toda que nos
leva a debater a situação do transporte coletivo no País.
Mostrei na Comissão o exemplo, peguei várias
cidades do mundo, de Paris a Praga, Madri, Berlim,
Londres. A grande maioria dessas cidades, ou todas
elas, têm o custeio do transporte coletivo subsidiado.
São políticas que criam um transporte de qualidade e
barato. Aqui no Brasil é o contrário: quem paga transporte coletivo é quem menos pode, é quem compra o seu
tíquete para entrar num ônibus. Essa equação inviabiliza
completamente o sistema de transporte no nosso País.
Então, Sr. Presidente, eu queria dizer...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – ... Não mais que um minuto, para concluir mesmo.
Vou fazer uso da palavra para fazer referência a
esse projeto que vamos apreciar daqui a pouco. Espero
que, na Ordem do Dia, possamos aqui, como os Líderes
já acordaram, votar essa matéria, e definitivamente o Senado, ou seja, o Congresso, porque tem origem esse projeto na Câmara. Fiz uma pequena alteração de redação,
para que não tenha prejuízo a apreciação desse projeto.
O Brasil precisa, definitivamente, não discutir redução de tarifa, mas discutir uma política para tarifa de
transporte, metrô, ônibus, trens, barcas. Se não fizermos isso, nós vamos inviabilizar as cidades e criar um
ambiente de absoluta insatisfação, que atinge diretamente os mais pobres, que vão ter que consumir cinco
ou seis horas do seu dia dentro de transporte coletivo.
Eu agradeço a V. Exª pela tolerância e já, já volto
a este tema.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Com a palavra, agora, para uma comunicação de
Liderança, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso
Nacional, ontem, em boa hora, resolveu cumprir a Constituição no que diz respeito à apreciação dos vetos. Foi
uma decisão do Congresso em que todos participaram,
mas não posso omitir, seria injusto dizer que a presença tanto do Presidente Henrique Eduardo Alves quanto do Senador Renan Calheiros foram fundamentais
para que isso acontecesse, como também a pressão
das bancadas de oposição para exercer o direito de
votar e concluir o processo legislativo. Vamos cumprir
a Constituição. As matérias vetadas serão incluídas na
Ordem do Dia depois de 30 dias de comunicadas ao
Presidente do Senado, e, caso não sejam deliberadas
nesse prazo, tranca-se a pauta do Congresso. Esse é
o lado positivo do episódio de ontem.
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O lado negativo, infelizmente, foi a maneira como
isso aconteceu. O Senado e a Câmara foram invadidos por manifestantes que, inúmeras vezes, insultaram
Parlamentares. Invadiram o plenário da Câmara dos
Deputados, interrompendo, com isso, os trabalhos; organizaram verdadeiros corredores para que os Congressistas que se dirigiam ao plenário passassem, alguns
deles recebendo insultos; tentaram forçar a porta da
chapelaria para invadir o saguão.
O Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, se refere à manifestação de ontem como uma
manifestação democrática. Manifestação democrática
é manifestação que respeita a ordem democrática. Manifestação que visa a intimidar Congressistas eleitos
pelo povo é uma manifestação que não se coaduna
com os princípios da ordem democrática de uma República representativa, que é o caso do Brasil. Nós estamos cada vez mais banalizando esse tipo de episódio.
Toda manifestação é legítima, mas é preciso que
elas transcorram dentro da lei. Nenhum grupo de cidadãos, por mais que tenham razão – ou que pensem que
tenham razão –, podem se dar ao direito de chegar a
interromper os trabalhos do Congresso Nacional. Não
foi democrática, foi antidemocrática.
E o Congresso não pode tolerar. Congresso próximo do povo não é o que flerta com esse tipo de
manifestação. É Congresso que vota leis sérias, amadurecidas pelo debate; que combate privilégios; que
corta gastos inúteis – isso, sim; Congresso que ouve
o povo; congressistas que dialogam para captar que
o povo quer dizer. Mas, tolerar esse tipo de manifestação, mais uma vez venho à tribuna para dizer que,
eu, pessoalmente, não tolero.
Quero dizer também que, em relação a ontem,
Sr. Presidente, havia, na Ordem do Dia inicialmente
proposta pelo Senador Renan Calheiros, dois itens
que foram excluídos da deliberação por decisão da
maioria dos Líderes governistas e com a oposição
dos Líderes do Democratas e do PSDB. Refiro-me ao
veto aposto pela Presidente Dilma ao Projeto de Lei de
Conversão da MP nº 610, que, entre outras matérias,
tratava de uma relevantíssima, que são regras para
renegociação e abatimento de dívidas de agricultores
do Nordeste castigados pela seca. Isso foi vetado. E
refiro-me também a outro item, que é a supressão de
uma multa adicional sobre os 40% de FGTS em caso
de demissão imotivada. Essa multa foi criada para cobrir um rombo no orçamento do Fundo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... que não existe mais, já foi coberto,
e que, portanto, deixou de dar qualquer suporte jurídico, econômico ou financeiro legítimo a essa multa. O
Senado aprovou, por unanimidade, a supressão dessa
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multa e a Câmara aprovou por 315 votos. A Presidente
Dilma vetou e estava no direito dela vetar. O que não
estava certo era o Sr. Ministro Gilberto Carvalho vir,
a partir disso, insultar o Congresso Nacional, quando
se vislumbrava a derrubada do veto. O fato é que eles
foram excluídos da Ordem do Dia.
Com isso, Sr. Presidente, a pauta do Congresso
estará trancada, a partir do próximo dia 28, pelos vetos
ao FGTS, e, já a partir de hoje, pelos vetos, apostos
a MP 610, porque transcorreram 30 dias, e eles não
foram votados. Com isso, não podemos votar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Agora, vejam V. Exªs a situação absurda que nós
estamos vivendo.
A Constituição Brasileira coloca como baliza e
parâmetro para a elaboração da Lei Orçamentária
exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista
na Constituição, para dar os rumos para a elaboração
do Orçamento Federal. Ela fixa os parâmetros básicos que deverão presidir a elaboração do Orçamento.
Ora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá ser deliberada. Não podemos deliberar sobre ela
pelo menos até o dia 17 de setembro, para quando foi
convocada uma reunião do Congresso para votar os
vetos. Então, até lá, não teremos Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acontece que o Orçamento Federal vai
chegar aqui, ao Congresso, no dia 31.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, vamos receber o Orçamento
para 2014 antes de termos votado a lei que condiciona, do ponto de vista jurídico, racional e lógico, a sua
elaboração.
Esse é mais um dado, Sr. Presidente, do processo de degradação institucional que se soma a esse
tipo de manifestação a que me referi, que se projeta
também no balanço das medidas provisórias. São 102
medidas provisórias editadas no governo Dilma. Dessas, mais de 20% ou caducaram, por não terem sido
deliberadas dentro do prazo, ou então foram julgadas
prejudicadas, o seu conteúdo foi absorvido por outras.
Esses números mostram a banalização do uso
da medida provisória, a leviandade por parte da Presidente da República ao declarar que uma matéria é,
a tal ponto, relevante e urgente a ponto de determinar
a edição de medida provisória.
O fato, Sr. Presidente, é que estamos indo de mal
a pior. E faço essa observação sobre medidas provisórias, sobre Orçamento e a LDO, não para levantar
aqui, perante o Senado, nenhuma reivindicação de
ordem corporativa, de ordem jurídico-abstrata. Não.
É que existe um valor chamado segurança jurídica.
Existe um valor que se expressa no funcionamento
normal das instituições e que está sendo dilapidado.
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E isso tem uma influência direta sobre o funcionamento da economia, sobre as expectativas, sobre a vida
de cada um. Quer dizer, um país que se quer sério, que
deseja progredir, que deseja dar oportunidade aos seus
filhos de viver melhor é um país bem organizado. E o
nosso País, por exemplos como esse a que estou me
referindo, é um País desordenado, malgovernado, onde
as instituições, infelizmente, estão sendo malbaratadas.
Agradeço, mais uma vez, a tolerância de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Aloysio Nunes, e convido para fazer uso da palavra,
como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias.
V. Exª, Senador Alvaro Dias, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, o Congresso Nacional desperdiçou uma
boa oportunidade de proclamar a sua independência
em relação ao Poder Executivo.
O que restou de conclusão sobre essa relação
Executivo-Legislativo é que a Presidente Dilma recuperou o controle sobre a base aliada, a imensa maioria,
que se apresentava, de certa forma, desgovernada, a
ponto de se afirmar que o trator estava desgovernado.
Reassumiu o controle com ampla vitória obtida, ontem,
na deliberação de vetos.
É surpreendente, Sr. Presidente, verificar que um
Congresso, que no discurso é consensual, alcança
a unanimidade na defesa das unidades federativas,
proclamando a necessidade de uma revisão do Pacto
Federativo, desperdice a oportunidade de defender os
entes federados como ocorreu ontem.
No Senado, ao que consta, por três votos, deixamos de rejeitar o veto da Presidente ao dispositivo da
Lei do Fundo de Participação dos Estados no que diz
respeito à compensação que caberia à União se eventualmente efetuasse desonerações ou isenções fiscais
que comprometessem os recursos destinados aos Estados brasileiros. Desperdiçamos essa oportunidade.
E esse tema veio ao debate hoje na Comissão
de Constituição e Justiça e discurso foi consensual
novamente. Desta feita, o Projeto de Emenda Constitucional, do Senador Aécio Neves, que acabou sendo
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pretende exatamente que o Governo da União compense
os Municípios brasileiros quando faz cortesia a determinados segmentos econômicos.
Tínhamos várias emendas apresentadas por Senadores com o objetivo de melhorar a relação Município/
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Estado e a União no que diz respeito à distribuição dos
recursos públicos. Uma emenda de minha autoria, de
2009, pretendia incluir, entre os recursos destinados à
constituição do Fundo de Participação dos Municípios,
23,5% das contribuições sociais. Os Municípios, a cada
passo, foram perdendo recursos e o desequilíbrio do
sistema federativo foi se tornando cada vez mais visível, na medida em que as contribuições sociais foram
sendo utilizadas para que a arrecadação tributária nacional fosse destinada especialmente para os cofres da
União. Foi desta forma que o Governo foi se tornando
poderoso financeiramente e, na contrapartida, os Municípios foram se tornando cada vez mais empobrecidos. Sobrecarregados de encargos que a eles foram
repassados desde o evento da Constituinte de 1988,
sem que recursos compatíveis com as demandas geradas fossem também repassados.
A proposta que apresentamos teve por objetivo
atender sugestão da Associação dos Municípios do
Paraná que propôs a partilha dos recursos oriundos
das contribuições sociais para se estabelecer uma adequada justiça distributiva, e certamente nós estaríamos
evitando que os Municípios brasileiros, através dos
seus prefeitos, tenham que constantemente recorrer
a Brasília, de pires na mão, implorando por recursos
para atender às suas necessidades mais elementares.
Eu vou conceder, com satisfação, o aparte ao Senador paraibano, que hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça, abordou essa questão com muita propriedade, demonstrando o sofrimento dos Municípios de um
Estado injustiçado como o da Paraíba, e certamente fazendo coro às aspirações daqueles que encaminharam
as suas propostas de emenda, a exemplo do Senador
Aécio Neves, que teve a sua, pelo Relator Aloysio Nunes, colocada em primeiro plano, exatamente pela sua
amplitude e por evitar argumentos que pudessem ser
assacados contra a impropriedade da proposta, por
não tratar do assunto de forma geral, e apenas de forma específica, como algumas das propostas tratavam.
Eu concedo com prazer a V. Exa o aparte, Senador.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Senador Alvaro, é para somar minha palavra
neste instante ao pronunciamento sempre muito lúcido,
claro, de V. Exa, destacando a relevância dos debates
ocorridos hoje pela manhã na CCJ, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, quando o Senado da
República teve a oportunidade de valorizar o seu papel
constitucional como representante dos Estados. Não
podemos nunca perder de vista esse papel de representação dos Estados. Parece-me inconcebível que
Senadores possam votar contra os interesses dos Estados que eles representam, ou que nós representamos.
Foi o que aconteceu ontem com a manutenção do veto
da Presidente Dilma – por um placar muito apertado,
diga-se de passagem, mas o veto foi mantido –, e todo
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o debate realizado hoje com a aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição do Senador Aécio Neves,
que chegará a este Plenário para que possamos pôr
fim, em caráter definitivo, a essa verdadeira farra com
o dinheiro dos Estados e dos Municípios brasileiros.
Essa prática antiga, destacada por V. Exª, de se praticar, ou de se fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu
quero cumprimentar, portanto, a oportunidade da fala
de V. Exª e conclamar, convocar, chamar todos os Senadores, que aqui representam os Estados brasileiros,
para que nós possamos barrar essa prática nefasta
que vem corroendo a nossa Federação, fazendo com
que o Brasil caminhe, cada vez mais, em direção a se
transformar num país unitário, enfraquecendo o nosso pacto federativo previsto na Constituição Federal.
Cumprimento V. Exª por seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Cássio Cunha Lima. V. Exª
coloca bem essa questão da cortesia com o chapéu
alheio. Nós precisamos acabar com essa rotina, no
Congresso Nacional, de fazermos o discurso e contrariarmos o nosso próprio discurso na prática, quando
votamos contrariamente a interesse dos Estados (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– (...) e Municípios, como ocorreu ontem, na deliberação do veto do Fundo de Participação dos Estados.
Por três votos apenas, deixamos de rejeitar o veto da
Presidente, o que restabeleceria a justiça, porque é
inegável tratar-se de injustiça retirar dos Estados e
dos Municípios para fazer cortesia, mesmo que seja de
inteira justiça o benefício concedido a esta ou àquela
área da economia, a este ou àquele segmento econômico. Mesmo que seja de inteira justiça o benefício
concedido, que se faça com recursos da União, que,
em termos de partilha, é privilegiada, com, especialmente, os 56% do total da arrecadação tributária, sendo originária, exatamente, das contribuições sociais.
Eu lamento também, Sr. Presidente, que, no dia
de ontem, se tenha inviabilizado, pelo menos temporariamente, a CPI da Copa. Se há denúncias tão graves de
superfaturamento nas obras realizadas, especialmente,
nos estádios de futebol, qual a razão para que se retirem
assinaturas, inviabilizando esta Comissão Parlamentar de
Inquérito? O que ocorreu entre o ato da assinatura e o da
sua retirada, do requerimento que propunha essa CPI?
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– São esses acontecimentos que, lamentavelmente,
empobrecem o Legislativo, desgastam o Parlamento,
fazem com que o Congresso Nacional perca credibilidade diante da opinião pública brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Quero comunicar à Casa e ao País – e tenho
muita satisfação de ser porta-voz dessa comunicação
que, tenho certeza, vai deixar a todos muito felizes –
que o Presidente José Sarney recebeu alta e já está
muito bem de saúde, em sua residência.
Quero comunicar também que a Secretaria Geral da Mesa Diretora informou, na madrugada de hoje,
que os Senadores mantiveram os vetos ao projeto do
Ato Médico, do Fundo de Participação dos Estados,
da Cesta Básica e da MP do Pronatec e do ProUni.
Com referência à deliberação sobre os Vetos Presidenciais nºs 22 a 27, de 2003, na sessão conjunta do
Congresso Nacional realizada na data de ontem, por
meio da sistemática da cédula única, em cumprimento
ao disposto no Regimento Comum do Congresso Nacional, com a redação pela Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2013, a Presidência esclarece que,
tendo em vista entendimento das Lideranças, não foram
votados os itens 5 e 6 da pauta, que correspondiam
aos Vetos nºs 26 e 27, de 2013.
Conforme a ata de apuração, que vai, neste momento, à publicação, foram mantidos os seguintes vetos:
– Veto nº 22, de 2013:Extensão do Programa Universidade para Todos (Prouni) às instituições de
ensino superior; formação inicial e continuada aos
profissionais no âmbito do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec);
– Veto nº 23, de 2013: Redução de alíquotas incidentes sobre a receita de comercialização de
determinados produtos constantes da Tabela Tipi;
alteração de penalidades para o descumprimento
da disponibilidade de energia oriunda de leilões
de energia; e alteração dos padrões de saúde e
segurança no trabalho e garantia dos consumidores a que estarão submetidas as concessionárias de energia elétrica;
– Veto nº 24, de 2013: Regulamentação da Profissão Médica;
– Veto nº 25, de 2013: Fundo de Participação
dos Estados – FPE.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a Ata:
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB-SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Luiz Henrique, concedo-lhe a palavra, pela ordem.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para solicitar a V. Exª que
inclua, na pauta desta sessão, o projeto referente
ao Ofício nº 30, de 2013, aprovado por 20 votos na
Comissão de Justiça, que aprovou a indicação da
Juíza de Direito Deborah Ciocci, Titular da Segunda
Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de
Santana, Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
Peço a V. Exª essa inclusão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Será incluído na forma do Regimento, Senador Luiz Henrique.
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Senador Pedro Taques e a
Comissão que faz uma revisão no Código Penal pelo
competente relatório que foi feito sobre o novo Código Penal. Como todos acompanharam, é um trabalho
de muita sensibilidade política e social, produzido por
quem verdadeiramente conhece o Direito Penal.
Os crimes ambientais e contra a humanidade
receberam a recebida atenção e também foram incorporadas matérias recentemente aprovadas por
esta Casa, como a inclusão da corrupção no rol dos
crimes hediondos e a responsabilização da pessoa
jurídica por delitos.
Nossa legislação penal, como todos sabem, está
ultrapassada; é da década de 40. Como tudo na vida,
ela sofreu o inevitável desgaste causado pelo passar
dos anos e não acompanhou, evidentemente, a evolução da sociedade.
A identidade entre a lei e os fatos da vida é a
receita da eficácia. Por isso, o Senado Federal tem
se dedicado a reformar leis importantes, como o Código de Processo Civil, já aprovado aqui no Senado
Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados;
o Código Comercial; a Lei de Execução Penal; e a Lei
de Arbitragem.
Eu estou, realmente, muito honrado em conduzir o Senado nessa quadra da história do Brasil. Nós
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avançamos em matérias importantes, dando resposta
ao sentimento popular, aprovando a exigência de ficha
limpa para o servidor, corrupção como crime hediondo,
responsabilização da pessoa jurídica por crime de corrupção, além de aprovarmos o acordo de intercâmbio
de informações relativas a tributos, firmado com os
Estados Unidos da América, para combater a fraude
e a evasão fiscal.
Eu tenho absoluta convicção de que nossos esforços, os esforços do Senado Federal por um Código
Penal moderno e eficaz, serão capazes de fazer com
que esse diploma legal se traduza em instrumento de
cidadania, de elevada dimensão humana, capaz de
criar melhores condições para lutar contra o crime e
promover a paz social no Brasil, objetivo de todos nós
que somos membros desta Casa.
A Comissão Temporária de Reforma do Código
Penal – e por isso fiz questão de fazer este comentário
– solicitou prorrogação do prazo de emendas.
Eu consulto a Casa e, não havendo objeção, defiro o pedido de prorrogação do prazo de recebimento
de emendas dessa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 82, de 2013 (nº 352/2013, na origem),
da Senhora Presidenta da República, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. RODRIGO
JANOT MONTEIRO DE BARROS para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término do segundo mandato do Sr. Roberto
Monteiro Gurgel Santos.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 82, DE 2013
Mensagem nº 352
Senhores Membros do Senado Federal,
Considerando o disposto nos arts. 84, inciso
XIV, 52, inciso III, alínea “e”, e 128, § 1º, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências
o nome do Senhor RODRIGO JANOT MONTEIRO
DE BARROS, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término
do segundo mandato do Senhor Roberto Monteiro
Gurgel Santos.
Brasília, 19 de agosto de 2013. – Dilma Rousseff.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) –

ORDEM DO DIA
Como temos as indicações de algumas autoridades, se os Senadores e Senadoras permitirem, nós
vamos, no momento adequado, colocá-las em votação,
tendo em conta que algumas dependem, para a sua
aprovação, de quórum qualificado, como é o caso,
por exemplo, dos membros do Conselho Nacional de
Justiça.
Nós temos também, prontas para serem votadas,
as indicações dos Embaixadores do Brasil junto ao
Japão e do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.
O item primeiro da pauta é o Banco da Terra, um
projeto de lei complementar que institui o Fundo de
Terras e da Reforma Agrária; o segundo item da pauta
é redução de alíquotas do PIS/Pasep e Cofins sobre
receitas do transporte municipal local.
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Se não houver objeção da Casa, nós vamos fazer
a inversão desses dois itens da pauta. (Pausa.)
Passamos, portanto, ao Item 2 da pauta.
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.
Projeto de autoria do Deputado Mendonça Filho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Há, sobre a mesa, parecer da
Comissão de Serviço de Infraestrutura, que tem como
Relator o Senador Jorge Viana, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2, de redação, que será publicado
na forma regimental. (Parecer nº 921, de 2013)
É o seguinte o parecer, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – A matéria depende de parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao Senador Jorge Viana
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
Com a palavra V. Exª.
PARECER Nº 922, DE 2013–PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Renan, caros colegas, Senadoras, Senadores, Líderes, esta matéria é da maior importância,
está na agenda do cidadão brasileiro, está na agenda
o governo e está na agenda do Congresso.
Ela é de iniciativa do Deputado Mendonça Filho, na
Câmara, em 2013, e V. Exª, Senador Renan, que preside a
Casa, tanto nas reuniões da Comissão Diretora da Casa,
como também aqui no plenário, tem colocado como uma
grande preocupação a situação da mobilidade urbana,
do transporte público, tanto assim que V. Exª apresentou
o projeto do passe livre. E, hoje, temos a oportunidade
de debater e deliberar sobre uma matéria que atende ao
clamor das ruas, mas enfrenta um gravíssimo problema
que toda cidade de médio e grande porte vive neste País,
que é a situação do transporte coletivo.
E eu trago um parecer, fruto de um entendimento,
de um acordo, hoje, pela manhã, conduzido pelo Líder
do Governo no Congresso, Senador José Pimentel.
Esse projeto substitui ou incorpora uma medida provisória, editada pela Presidenta Dilma. Então,
estamos encurtando o processo legislativo de uma
deliberação sobre essa matéria e, ao mesmo tempo,
valorizando a tramitação de uma matéria, no caso, do
Congresso, que tem origem na Câmara. Refiro-me ao
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013, do Deputado
Mendonça Filho, que dispõe sobre a redução a zero
das alíquotas de contribuição social para o PIS/Pasep
e Cofins, incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte nas cidades.
O relatório que trago aqui e apresento em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, por deliberação do Presidente do Senado, é favorável, tendo
em vista a análise da matéria, inclusive entendendo
que o parecer que dei, hoje ainda, na Comissão de Infraestrutura, estende-se, da mesma forma, à Comissão
de Assuntos Econômicos.
A competência de deliberar sobre essa matéria
está prevista no art. 104, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal.
A iniciativa para a proposição tem respaldo nos
arts. 48, inciso I; 61; 24, inciso I; 195, inciso I, alínea
“b”; todos da Constituição Federal.
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O projeto é de suma importância e antecedeu a
Medida Provisória nº 617, de 2013, análoga, embora um
pouco menos abrangente. E o governo, em boa hora, com
a decisão da Presidenta Dilma de mudar a realidade da
composição dos custos no transporte coletivo – porque é
disso que estamos tratando –, abriu mão e acordou que
a tramitação do projeto seria mais adequada para que
pudéssemos ter uma deliberação da matéria.
Sr. Presidente, é importante dizer, daqui da tribuna, que estamos agora deliberando sobre algo que
diz respeito diretamente à vida do cidadão brasileiro,
especialmente os mais pobres, aqueles que necessitam de um transporte público para ir e vir – estou me
referindo a transporte em ônibus, metrôs, trens, barcas.
E a situação, se formos analisar, do transporte coletivo
no País, é crítica, é muito crítica.
Faço aqui a observação de alguns dados: o custo do transporte público no Brasil, em torno de 80%
dele, é coberto pela tarifa, ou seja, quem menos pode
mais paga. Essa é a situação que estamos vivendo,
e isso cria uma insustentabilidade no funcionamento
das cidades.
Um técnico do Ipea deixa bem clara a situação ao
aponta que as famílias mais pobres gastam 13,6% com
transporte. “Ah, mas tem o vale-transporte!” Não! Estou
falando das famílias que não têm o vale-transporte, os
mais pobres ainda, aqueles que são excluídos. Enquanto
isso, a média nacional é de 3,4%, quer dizer, a média
de gasto das famílias com transporte, hoje, é de 3,4%,
mas o gasto dos mais pobres é de 13,6%, querida Senadora Lídice, que também já foi prefeita junto comigo.
E segue. os incentivos públicos ao transporte privado, como o IPI, acarretam um círculo vicioso. O que
está acontecendo nos últimos 12 anos no País? Estamos
criando incentivo para que quem pode adquira um veículo próprio e não estamos dando esses incentivos para
o transporte coletivo. Houve uma inversão de valores no
País. Assim, o diesel aumentou muito mais, quase 250%,
enquanto a gasolina aumentou menos de 150%; o diesel
aumentou mais que a inflação e o preço das tarifas de
transporte público aumentaram 50% além da inflação.
Com isso, nós temos menos gente andando de
transporte público, pior qualidade de transporte público e um custo muito elevado das tarifas. Essa é a
realidade que estamos vivendo no nosso País. Fiz um
apanhado das principais cidades do mundo: Praga,
Turim, Varsóvia, Budapeste, Madri, Berlim, Barcelona,
Copenhague, Helsinque, Bruxelas, Montreal, Stuttgart,
Sevilha, Hamburgo, Londres, Paris, Lyon, Nova York. Em
todas essas cidades, o transporte coletivo é subsidiado, grande parte dele, o subsídio varia de 80% a 20%.
No Brasil, o que as Câmaras municipais fizeram
até aqui foi dar isenção para alguns usuários do trans-
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porte. E quem está pagando essa isenção é o mais
pobre, que paga sua passagem de ônibus.
Então, Sr. Presidente, em boa hora estamos apreciando essa matéria.
Eu queria deixar bem claro que essa votação hoje
implica mexer num custo de 3,65% da tarifa, porque
3,65% da tarifa significam PIS e Cofins. É pouco? Não,
é muito, porque, com o movimento nas ruas, tivemos,
em algumas cidades, redução de tarifa.
Eu falo que é um marco do Governo da Presidenta
Dilma. Nós não podemos levar adiante uma lógica que
não vai dar resultado. Os investimentos que temos em
transporte, por exemplo, em 2010, apenas 0,7% do PIB
brasileiro foi destinado a transporte público. Vou repetir:
0,7%. Quer dizer, para um serviço que atende a grande
maioria da população, 84% da população vivem nas
cidades, destina-se 0,7% do PIB brasileiro, montante muito abaixo dos padrões internacionais. A média
dos países é gastar 3,4% do PIB com transporte nas
cidades. Então, é óbvio que o resultado não poderia
ser outro. Nós estamos com a falência do sistema de
transporte coletivo nas cidades brasileiras.
Em Rio Branco, estamos fazendo um trabalho, e
é uma das maiores prioridades do Prefeito Marcus Alexandre. Eu mesmo estou como voluntário num grupo
de trabalho em busca de solução. E vamos encontrar,
criando corredores, um sistema diferenciado. Mas, se
em vez de discutir tarifa, não discutirmos uma política
para o transporte coletivo no País, não haverá solução.
Então, aqui se começa a praticar e o Senado está
dando a sua contribuição – e por isso tenho orgulho e
satisfação de ter sido Relator desta matéria – estamos
começando a construir uma política para transporte
coletivo no País. Ouvi, na última reunião que tivemos
com a Presidenta Dilma, a sua preocupação de fazer
investimentos, estabelecer a política e hoje, daqui a
pouco, espero que seja votado, espero que seja referendado no plenário, com uma pequena emenda
de redação, apenas para que a terminologia adotada
leve em conta a lei votada em 2012, estou propondo
que fiquem como zero na composição do preço do
transporte coletivo as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins.
É um avanço, é um ganho que tem que se somar
a outros, porque a composição de preço de tarifa de
passagem de ônibus hoje – vou ler para os colegas
Senadores e Senadoras e todos que nos acompanham
– apresenta uma situação bastante delicada. Compõem o custo: encargos com pessoal, de 40% a 50%;
combustível, de 22% a 30%; impostos e taxas, de 4%
a 10%, para ficar naquilo mais significativo.
Com essa votação, Presidente Renan, o meu voto
é favorável à matéria pela CAE, levando em conta que
estamos aqui contribuindo para o cumprimento de uma
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agenda solicitada pelas cidades, pelos prefeitos, pelo
cidadão brasileiro que anda de ônibus, de transporte
coletivo, seja trem, metrô, ônibus ou barca e o Senado
hoje delibera uma matéria que atende à opinião pública, ao interesse do cidadão, ao interesse do País.
O meu voto é pela aprovação da matéria. Como
há entendimento de Líderes de que ela ganhou urgência no plenário e faz parte do primeiro item a ser
apreciado hoje, aguardo o encaminhamento de V. Exª
na apreciação por parte do Plenário desta matéria que,
como disse, está na sua agenda, Presidente Renan,
está na nossa agenda, está na agenda do País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Meus cumprimentos a V. Exª.
O parecer do Senador Jorge Viana é favorável
com duas emendas de redação.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto ou
as emendas, nós declaramos encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2 da
Comissão de Infraestrutura, emendas, como disse,
de redação.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão...
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Sr. Presidente, só uma observação para o
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Clésio Andrade
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG. Sem revisão do orador.) – Primeiro parabenizá-lo
pelo projeto. Provavelmente, na redação, eu proporia,
faltou “metropolitano”. Urbano e metropolitano, que são
as mesmas características. Agora, neste momento, que
eu percebi. Então, se for considerado como emenda
de redação: nos grandes centros, a área metropolitana
integra com o urbano. Então, faltou a expressão. Urbano, “metropolitano” e depois sequencial. Seria logo
após a palavra “urbano”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao
Senador Jorge Viana...
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... que é o Relator da matéria,
para que ele possa encaminhar, juntamente com o Senador Clésio Andrade e com o Plenário, uma solução.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – O. k.!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E quero destacar com muita satisfação entre nós a honrosa presença do Deputado Mendonça Filho, que é autor desta importantíssima matéria.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu acho
muito oportuno o questionamento dessa matéria do Senador Clésio. Exatamente a terminologia, a redação que
nós alteramos, foi para poder contemplar essa parte.
Temos todos os tipos de cidades, cidades divididas
por um rio, cidades divididas por uma rua, parte de uma
cidade em um Estado, parte em outro, regiões metropolitanas, metrópoles. A intenção é todo o tipo de transporte, em qualquer aglomerado humano que se tenha.
Quando eu fiz a mudança de transporte coletivo
municipal para transporte coletivo urbano, de caráter
urbano, no caráter urbano estão as regiões metropolitanas. Então, é só para que fiquem atendidos os interesses do próprio Governo e também a terminologia
adequada.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito. Fica bem. De caráter urbano deu a
dimensão.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Foi por isso que fiz a alteração.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito. Não tinha percebido. Quando vi aqui...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Estando dessa forma: transporte coletivo urbano e de caráter urbano atende plenamente o
questionamento que V. Exª faz.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Fechou em todos, tanto o intermunicipal quanto o interestadual.
Muito bem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem o Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cheguei agora. Não acompanhei o debate,
Senador Jorge Viana. Quero registrar que encaminhamos favoravelmente a esse projeto de lei. Ele é muito
importante, desonera o transporte coletivo. Portanto,
é um pleito da sociedade, dos governantes e dos partidos políticos, independentemente de serem da base
do Governo ou não. Portanto, somos favoráveis.
Ouvi V. Exª falar que está fazendo uma emenda
de redação num texto que diz que a desoneração é
para transporte coletivo municipal e está mudando o
texto para transporte de caráter urbano. Gostaria que
pudesse ser lido o texto porque, dependendo do sentido,
essa emenda não será caracterizada como de redação. Pode ser uma emenda de mérito e comprometer o
projeto. Então, acho que é importante, efetivamente, a
leitura da emenda para que a gente aqui defina e não a
coloque em risco. Se não, Senador Jorge Viana, o que
nós podemos fazer é aprovar o texto da forma como
está e, posteriormente, numa medida provisória, agregar a mudança, fazer uma emenda e aí, sim, corrigi-la
para a forma que deve ser, sem comprometer a eficácia
do texto. Então, gostaria só de alertá-los, de pedir um
esclarecimento, para que a gente possa, efetivamente, aprovar algo que, na prática, valha rapidamente e
desonere as empresas de transporte coletivo urbano,
não só do transporte de ônibus, mas de outros tipos de
transporte, no sentido de atender melhor a população.
Era esse o registro, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Só
queria dizer ao Senador Romero Jucá que a alteração
de redação que estou propondo é porque foi aprovada uma lei, a nossa Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, e ela traz terminologias que tipificam o que é
transporte urbano e transporte municipal. O projeto
do Deputado Mendonça trazia uma terminologia que
deixaria dúvidas e inseguranças jurídicas, sob o meu
ponto de vista. A adequação é trocar o transporte coletivo municipal para transporte coletivo urbano e de
caráter urbano, porque aí fica absolutamente dentro da
terminologia que está em lei, para não haver nenhuma insegurança jurídica e atender plenamente toda e
qualquer composição de cidade que se tenha. Cidades
que têm uma parte num Estado outra parte em outro...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Com essa terminologia estarão atendidas. Com
a outra poderia haver questionamento jurídico. Então, é
para dar segurança jurídica. É obvio que estou a ouvir
o Plenário da Casa.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Clésio e Senador
Eduardo.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – A minha sensação é a de que a expressão que
o Senador usa não muda. É só redação. Se utilizasse
a terminologia que eu apresentei sim, se urbano, se
metropolitano, aí, sim, daria sentido.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para contribuir, Senador Jorge Viana e
no intuito de talvez aprimorar a ideia de V. Exª.
Se colocássemos transporte urbano municipais,
transporte urbano municipais, isso significaria dizer que,
na região metropolitana, o transporte urbano também
é municipal, e, aí, descaracterizaria qualquer emenda
de conteúdo e passaria a ser...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Incluindo o municipal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – É, transporte urbano municipais.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não, é transporte coletivo urbano e de caráter
urbano e municipal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Perfeito, porque aí você não tem nenhuma
hipótese...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Perfeito.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... de alguém...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Achar que está-se mudando...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... achar que estamos modificando o conteúdo da emenda.
E gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar para
cumprimentar o Relator. – tal qual o Senador Romero
Jucá, estávamos numa reunião na Liderança do PMDB
e chegamos já com o nosso Relator encaminhando a
matéria no plenário – e dizer que estamos de acordo
com o parecer do Senador Jorge Viana, recomendamos à Base aliada a aprovação do relatório do Senador
Jorge Viana, mas queremos também aqui reconhecer
o acordo feito pelo Líder do Governo na Câmara, Deputado Arlindo Chinaglia, com o Deputado Mendonça
Filho, para que pudéssemos aprovar esse texto, tanto
na Câmara quanto no Senado, inclusive em substituição a uma medida provisória que está em tramitação
nesta Casa, a 617, que, com a aprovação desse projeto, será declarada prejudicada, dando, portanto, a
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autoria, o protagonismo ao Deputado Mendonça Filho,
à Câmara dos Deputados, ao Senado da República,
aos Senadores e ao Relator Jorge Viana.
Portanto, para recomendar o voto “sim”.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Senador Jorge, permite um aparte?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT.
Sem revisão do orador.) – Apenas quero cumprimentar
aqui o meu correligionário brilhante, valoroso, Deputado
Federal Mendonça Filho, pela iniciativa de promover este
projeto, que, certamente, vai atender toda a população
brasileira, sobretudo, a classe trabalhadora.
Tenho apenas uma dúvida. Aqui há mestre no
assunto, que é o caso do Clésio Andrade. Entretanto,
quando se fala em transporte municipal urbano, por
outro lado, fala-se também em transporte nas regiões
metropolitanas. Vou dar apenas um exemplo a V. Exª
para deixar muito claro. Por exemplo, em regiões metropolitanas, como é o caso, particularmente, da minha
cidade, Várzea Grande, que V. Exª conhece, em Cuiabá, a linha do Município de Várzea Grande é municipal.
Entretanto, quando se atravessa a ponte para o Rio
Cuiabá, indo para a capital do Estado, ela passa a ser
uma linha intermunicipal, com uma nova legislação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Está resolvido.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Ou seja, no Município de Várzea Grande, a legislação é
municipal; quando atravessamos o rio, a legislação passa
a ser estadual; passa a ser uma linha estadual. Então,
nós temos que deixar isso muito claro, para não ferirmos,
com certeza, estas duas leis: tanto a estadual quanto a
municipal. Nesse caso, pelo fato de algumas regiões já
serem regiões metropolitanas, nós não teremos dificuldades, mas, para transformar em região metropolitana,
tem que haver consenso dos Municípios que fazem parte
desse contexto, e, acima de tudo, os próprios governos
estaduais têm que encaminhar um projeto de lei às assembleias legislativas para ser aprovado. Isso permitirá
que a lei que V. Exª está relatando aqui seja eficiente e
atenda também a essas demandas que existem em muitos Municípios brasileiros. É essa a minha observação,
Senador Jorge Viana. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – E é um
questionamento pertinente, como o Senador Clésio já
tinha feito. A intenção – com a lei se resolve – é de que
todas essas situações fiquem atendidas no projeto. Tem
que ter alíquota zero também, o que tira essa situação
que hoje é absolutamente inaceitável, tendo em vista
que se compõe uma região metropolitana.
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Eu incorporo, então, a sugestão do Senador Eduardo Braga, Líder do Governo. Com isso, fica completamente
descaracterizada qualquer tentativa que não seja a de
incorporar a mudança como uma emenda de redação.
É isso, Sr. Presidente.
Penso que podemos apreciar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eunício, votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2, de redação. E, agora, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, com as alterações propostas pelo
Senador Jorge Viana.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente! Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Eu queria só, em nome
do PMDB, fazer uma ponderação, primeiro, parabenizando o Senador Jorge Viana, para que não corramos
o risco de essa matéria tão importante, que foi tão bem
relatada pelo Senador Jorge Viana, essa emenda ser
interpretada não como uma emenda de redação, mas
como uma emenda de mérito.
O Líder Eduardo Braga acabou de sugerir que
fosse colocado apenas o plural. Se for apenas para colocar o plural e se o Relator concordar, não teremos aqui
nenhuma dúvida de que não seria emenda de redação.
Não seria emenda de redação, porque seria apenas para
colocar o plural, e isso talvez resolvesse o problema.
Eu temo que uma matéria tão importante como
essa possa ser amanhã questionada na questão da
emenda. Eu faço uma consulta à Mesa – não estou
aqui fazendo juízo de valor – apenas para saber se
essa matéria pode ser considerada emenda de redação ou emenda de mérito.
Essa é a minha preocupação e é a ponderação
que faço ao Relator da matéria, sob o mesmo argumento levantado pelo Líder do Governo, Senador Eduardo
Braga, na melhor das intenções, que é exatamente o
de tentar não criar nenhum tipo de problema para essa
matéria importante, bem relatada por V. Exª, mas que
não pode ficar com nenhum aspecto de dúvida. É a ponderação que faço a V. Exª, com a permissão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a todos.
Para dirimir dúvidas, o art. 234, do Regimento Interno do Senado Federal, diz, no seu parágrafo único,
o seguinte: “Quando houver dúvidas sobre se a emenda apresentada como de redação atinge a substância
da proposição, ouvir-se-á a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.” Eu acho que, aproveitando a...
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, com a permissão do Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, se o Relator entender que, desta forma, apenas colocando no plural, se
resolve a questão do mérito sem alteração, o que, aí sim,
é emenda de redação, sem dúvida, se ele concordar, eu
acho que não há necessidade de voltar à Comissão de
Constituição e Justiça. Se não houver concordância, baseado no Regimento, V. Exª está correto em fazer essa...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB) – Sr. Presidente, apenas para seguir regimentalmente a ponderação de V. Exª, para sanear qualquer
dúvida a respeito desta emenda, tendo em vista que o
Relator da matéria na Comissão de Infraestrutura também faz parte da Comissão de Constituição e Justiça,
eu nomeio o Senador Jorge Viana, para, na condição
de Relator, usar também da prerrogativa de Relator na
Comissão de Constituição e Justiça e dirimir essa dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, nós concederemos a palavra à Senadora Ana Amélia.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu queria
então... Acho que é muito importante a preocupação do
Líder do PMDB na Casa, Senador Eunício. Agradeço
a indicação do Senador Vital do Rêgo.
Eu incorporaria a sugestão que faz o Líder Eduardo
Braga para ficar explicitado que a emenda é de redação.
No art. 1º, “transporte coletivo municipal”, para ficar com a
terminologia adequada, seria “transporte coletivo urbano
e de caráter urbano municipal”. Eu incluiria “municipal”
no parecer que dou, incorporando a sugestão do Líder
Eduardo Braga. E, na Emenda nº 2, faria a mesma alteração: em lugar de “transporte municipal local”, “transporte
coletivo urbano e de caráter urbano municipal”.
Com isso, teríamos o cuidado, o zelo, de não deixar qualquer dúvida sobre o mérito da emenda, para
ser apenas de redação, como estabelece o próprio
Regimento e V. Exª colocou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador
Jorge Viana.
Senadora Ana Amélia, pela ordem, concedo a
palavra a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu
queria, dentro do que estamos debatendo aqui – essa

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é uma matéria da maior relevância – saudar o nosso
Deputado Mendonça Filho pela iniciativa. O Senador
Jorge Viana hoje comentou, no início da sessão desta
tarde, sobre a relevância desse projeto.
Nas ruas, houve mobilização.
E eu queria aproveitar para dizer que está aqui
presente o nosso Prefeito de Criciúma, Santa Catarina.
Sou uma Senadora gaúcha, mas estive lá na campanha eleitoral do Prefeito Márcio Burigo e, por isso, fico
muito feliz por sua presença aqui. Como Criciúma é
uma cidade muito importante no sul de Santa Catarina,
com uma mobilidade urbana muito intensa, ele, como
um grande empreendedor, tem cuidado com atenção
dessa questão da mobilidade urbana.
Portanto, o projeto do nosso querido amigo pernambucano Deputado Mendonça Filho tem uma relevância extraordinária neste momento. V. Exª, que é
autor do projeto do passe livre, também está envolvido
pessoalmente nessa matéria.
Então eu queria registrar a presença do Márcio
Burigo na nossa galeria de honra do Senado Federal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro
da Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desculpe. Há um orador na tribuna, mas, se V. Exª me
permite, apenas para registrar a presença da Deputada
Estadual de Mato Grosso Luciane Bezerra, do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Registramos, com satisfação,
a presença da Deputada em nossa Casa.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em homenagem à Assembleia paraibana, gostaria de
registrar a presença do Deputado Lindolfo Pires.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Registramos, com satisfação,
também, a presença de S. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Líder Eduardo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr.
Relator, eu queria, mais uma vez, insistir naquilo que
disse ainda há pouco. Se o intuito do Senado é aprovar
o texto que veio da Câmara apenas com uma correção
de redação, para que possamos garantir ao conjunto
dos Municípios que formam as regiões metropolitanas
o acesso ao benefício fiscal, a sugestão que faço ao
Relator é que coloque a palavra “município” no plural, “municípios”, e mantenha a expressão “urbana”.
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Por quê? Porque, ao fazer isto, nós garantimos que
o conjunto de mais de um Município esteja atendido
pelo plural, sem que estejamos estabelecendo uma
nova categoria no mérito de transporte intermunicipal.
Portanto, não há nenhum transporte que não seja
no Município. O que existe é o transporte que vai de
um Município para outro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – No plural – transportes municipais urbanos –,
significa que estamos apenas fazendo uma adaptação
de redação. Assim, garantiríamos à área metropolitana,
ao conjunto dos Municípios da região metropolitana,
acesso à renúncia fiscal pretendida pelo autor, Deputado Mendonça Filho, pretendida pela Câmara, e, com
certeza, apoiada pelo Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A nossa única preocupação é
que, se a emenda for de mérito, ela vai suscitar a volta
da matéria para a Câmara dos Deputados. Ela deixa
de ir para a sanção. Então, é a única preocupação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu penso
que a melhor maneira é ouvir os colegas do plenário,
que já se posicionaram. A intenção nossa é dar celeridade à matéria e deliberar com segurança jurídica.
Eu estava procurando um aperfeiçoamento. Mas,
se esse aperfeiçoamento põe em risco a segurança
jurídica, eu acho que o mais adequado, Presidente,
é ouvir as ponderações do Líder do PMDB, Senador
Eunício, e do nosso Líder do Governo.
Eu retiro as duas emendas de redação, mantenho apenas a mudança no plural daquilo que veio da
Câmara, e, com isso, nós temos 100% de segurança
jurídica. Se ficar alguma imperfeição, como disse o
Senador Romero Jucá, nós faremos as alterações.
Então, eu proponho que seja retirada da matéria,
dando meu parecer de plenário na CCJ.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Parecer contrário. Não, parecer contrário ou
então...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Retiro as duas emendas de redação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Para parecer contrário ou, então, para que ele
retire as emendas.
V. Exª não pode tirar as emendas.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Não, as emendas são minhas. As emendas foram
apresentadas por mim.
Cumprimento o Senador Clésio, que levantou a
questão, a preocupação, e o Senador Jayme, e retiro.
Ponho à apreciação, encaminhado por V. Exª, o
Projeto nº 46, de autoria do Deputado Mendonça Filho, que merece todos os elogios. Tive a honra de relatar o projeto que estabelece redução a zero para as
alíquotas de contribuição social, PIS/Pasep e Cofins,
que incidem sobre a receita decorrente das atividades
de transportes municipais locais.
Então, é esse o meu parecer.
Mais uma vez, cumprimento o Líder do Governo,
o Líder do Governo no Congresso e o Governo da Presidenta Dilma por ter retirado a sua medida provisória,
fazendo valer uma matéria que tramitava na Casa, ou
seja, prestigia também o processo legislativo com essa
matéria e atende aos anseios da população de todas
as cidades do Brasil.
É esse o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Minoria/PMDB – AL) – Senador Clésio e Senador Eduardo.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais
uma vez cumprimento o Relator.
Eu acho que é mais prudente manter esse texto,
mas com a ressalva que é importante.
Na divisa dos Municípios metropolitanos, há um
bairro da cidade central e um bairro da outra cidade.
Os dois transportes são urbanos/metropolitanos e
urbanos/municipais. Então, é importante saber que
o Governo vai ter que editar uma medida provisória
complementando isso, senão vai haver conflitos tarifários nestas duas localidades: no Município, que é a
mãe e está sendo atendido, e no bairro ao lado, que
não está sendo atendido. Mas é mais prudente não
alterar, porque, se alterar, vai dar problema realmente
de entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Minoria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente para registrar a presença do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, aqui no
plenário do Senado da República, meu querido amigo
Desembargador Ari Moutinho, na pessoa de quem eu
saúdo toda a Justiça brasileira e a Justiça amazonense.
Mas apenas para dizer, complementando as palavras do nosso Relator, Jorge Viana, que, diante da
constatação de que precisamos aprimorar algumas
questões em relação a essa desoneração, acho importante, Líder Pimentel, não deixar morrer a 617, para
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que, lá na 617, possamos avançar na regulamentação
das questões que foram levantadas aqui pelo Clésio.
Conversei com o Deputado Mendonça Filho, que
entende que é preciso estabelecer regras mais claras
com relação ao transporte intermunicipal, com relação
à questão dos bairros fronteiriços entre os Municípios.
Creio que, com a emenda de redação do Senador Jorge Viana, demos um passo muito grande no projeto
apresentado pelo Deputado Mendonça Filho, mas, ao
mesmo tempo, diante desse debate, gostaria de sugerir ao Líder Pimentel, com acordo do nosso Deputado
Mendonça Filho, que a MP nº 617...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... possa complementar qualquer dúvida que
haja no texto deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A questão já está bem encaminhada. O Senador Jorge Viana sugeriu o encaminhamento da retirada das emendas. As emendas são
da Comissão de Infraestrutura. Elas não podem, neste
momento, ser retiradas, mas podem ser rejeitadas. E
é esse o procedimento que vamos adotar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu peço, com a compreensão do Presidente,
dos colegas e das colegas, que rejeitemos, então, as
duas emendas de redação para tirar qualquer insegurança jurídica do projeto.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – Vai retirar?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Não, não pode, porque elas haviam sido
aprovadas. Mas rejeitamos aqui, em acordo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Entenda-se por retiro: rejeito,
proponho a rejeição.
Então, nós vamos submeter à aprovação para
rejeitarmos as emendas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Pronto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Votação, em globo, das emendas que têm pareceres contrários, do Senador Jorge Viana.
As Senadoras e os Senadores que as rejeitam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Discussão da redação final...
Agora, com a rejeição das emendas, não há necessidade da discussão e da votação da redação final.
A matéria vai à sanção presidencial.
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É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 46, DE 2013
(NO 2.729/2011, na Casa de origem,
do Deputado Mendonça Filho)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento)
as alíquotas da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as receitas decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana
regularmente constituída.
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, pela
ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
sobre a iniciativa do Senador Pedro Taques, que, na
verdade, é o autor de um substitutivo muito interessante
à matéria disposta no Projeto de Lei nº 245.
Diversas Lideranças apresentaram um pedido
de urgência à Mesa para que o Plenário da Casa se
posicione sobre o crime de desaparecimento forçado
de pessoa. Sr. Presidente, peço a V. Exª que ponha em
votação esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da
Casa... Essa matéria que está sendo proposta pelo
Senador Vital do Rêgo estava tramitando na Comissão
de Reforma do Código Penal, mas houve, na própria
Comissão, um acordo com relação a esse encaminhamento em função da necessidade de votarmos essa
matéria, circunstancialmente muito importante, inclusive assinada pelo Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado. Quero apenas me associar ao Senador Vital.
Esse projeto é de suma importância neste momento. Existem pesquisas de instituições do Rio de
Janeiro que revelam um número absurdo de desaparecidos, e esse projeto do Senador Vital do Rêgo caminha na direção de combater esse tipo de crime, já que
aqui no Brasil, infelizmente, ainda não existe uma figura
típica, apesar da existência de tratados internacionais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
agradeço se o Senador Vital do Rêgo e o Senador Pedro
Taques puderem informar se estão previstos também
casos como o de Amarildo, aquele trabalhador do Rio
de Janeiro que, infelizmente, está desaparecido há mais
de um mês, com sua família pedindo às autoridades
que possam desvendar o destino de Amarildo. Acho
que há uma preocupação enorme com esse caso. Se
esse projeto se refere também a casos como o dele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como proposto, nós vamos
submeter à Casa o requerimento de urgência e vamos
pautar essa matéria para quinta-feira desta semana.
Quinta-feira desta semana.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 941, DE 2013
Nos termos do inciso II do caput do art. 336 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com
o art. 412 do mesmo diploma normativo, requeremos
urgência para o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
245, de 2011, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que
acrescenta o art. 149-A ao Código Penal, para tipificar
o crime de desaparecimento forçado de pessoa, a fim
de que seja ele incluído na Ordem do Dia do Plenário.
Justificação
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 245, de 2011,
foi apresentado com o propósito de adequar a legislação brasileira aos acordos internacionais já assinados
pelo Brasil, que tratam o crime de desaparecimento
forçado de pessoa como crime contra a humanidade,
bem como crime comum.
A proposição tem, ainda, por orientação básica
o fato de que o Brasil já foi advertido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sentença do
dia 24 de novembro de 2010, no Caso Gomes Lund
e outros, de que o País deve tipificar o referido crime
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também como crime comum, e não apenas como delito contra a humanidade.
O Projeto, submetido ao exame do Senado Federal ainda no primeiro ano desta Legislatura, não teve
sua tramitação concluída, tendo em vista que todas
as proposições que tipificam crimes estão sendo analisadas na Comissão Especial do novo Código Penal.
Ao que tudo indica a proposição encontra acolhida na Comissão Especial para que a matéria venha a
integrar a futura legislação penal.
Todavia, considerando-se que já se passaram
quase três anos da advertência proveniente da Corte
Interamericana de Direitos Humanos e que frequentemente são verificados no País fatos que se enquadrariam nessa tipificação penal, requeremos essa urgência, para que a existência de legislação específica
– e, consequentemente, de punibilidade – sejam fator
decisivo para desestimular que esses delitos continuem
a ser praticados, conforme infelizmente cotidianamente
podemos constatar em diferentes localidades do País.
O novo Código Penal é trabalho legislativo absolutamente necessário, mas que demanda tempo; por
isso, transformar em lei a matéria veiculada no PLS
tornou-se tarefa inadiável.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Agradeço ao Senador Pedro Taques,
que respondeu positivamente, com um sinal, à minha
pergunta. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 63, DE 2013
Mensagem nº 63, de 2013 (nº 304/2013, na
Casa de origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do
Senado a indicação do Sr. ANDRÉ ARANHA
CORRÊA DO LAGO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve também
como Relator o Senador Jorge Viana. (Parecer nº 923,
de 2013-CRE.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento
de urgência.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
de urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria está pautada, com urgência, para ser
apreciada na quinta-feira.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, eu gostaria apenas de orientar o
voto “Sim” para o Sr. André Aranha Corrêa do Lago e,
ao mesmo tempo, convidar as Srªs e os Srs. Senadores para que compareçam ao plenário, pois estamos
tendo votação nominal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª hoje
pôs as matérias em que eu fui Relator, mas tenho a
satisfação de ter relatado a matéria que anteriormente
aprovamos. Mas foi com muita satisfação que recebi
essa delegação do nosso Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, Senador Ferraço, que me deu o
privilégio de relatar a indicação do Embaixador André
Aranha Corrêa do Lago para representar o nosso País
em Tóquio, no Japão.
É uma figura extraordinária, um dos melhores
quadros do Itamaraty. Na sabatina e na leitura do relatório, suscitou intervenções de vários colegas Senadores e Senadoras.
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Ele é descendente de Osvaldo Aranha. Foi solicitado dele que distribuísse o histórico discurso feito por
seu avô quando do enterro de Getúlio Vargas. É um
dos grandes quadros do Itamaraty, com profundo conhecimento na área ambiental, um grande negociador.
Atuou fortemente com o Embaixador Figueiredo nas
conferências em que o Brasil se saiu com grande êxito.
E coube a mim – e eu só queria fazer este registro – pedir aos colegas o voto, nessa indicação, ao
Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, para que
ele possa bem nos representar em Tóquio, no Japão.
E, mais uma vez, agradeço ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores , Ferraço, por ter me
dado o privilégio dessa relatoria.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
com a palavra V. Exª. Em seguida, darei a palavra à
Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, por cortesia, por
educação e pelo que o cavalheirismo inclusive impõe,
Senadora Vanessa. Eu falo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Eu aceito, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu gostaria somente de fazer aqui um registro e
uma homenagem ao nosso Ministro André, que fez um
belíssimo trabalho, juntamente com o Ministro Figueiredo, o Embaixador, na representação do Brasil nas
negociações de mudanças climáticas, Sr. Presidente.
O Brasil, nesses últimos anos, adquiriu uma posição extremamente importante no cenário internacional no que diz respeito às negociações das mudanças
climáticas. E isso nós devemos tanto ao Embaixador
Figueiredo como ao Embaixador André.
Então, quero aqui prestar minhas homenagens
ao belo trabalho que ele fez frente ao comitê negociador brasileiro e desejar a ele – tenho certeza absoluta
de que fará também – um belo trabalho à frente da
Embaixada no Japão.
Muito obrigada, Presidente. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar também o nosso
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voto favorável ao currículo e a todas as homenagens
ao Embaixador André Aranha Corrêa do Lago.
Sr. Presidente, permita-me fazer a seguinte indagação a V. Exª e à Mesa: ontem, o Congresso Nacional, sob a vossa presidência, teve uma sessão histórica. Foi a primeira sessão de apreciação de vetos,
sob um novo rito de apreciação de vetos, que, oxalá
– não somente oxalá –, será um roteiro a ser seguido.
É uma determinação definida pela Mesa do Congresso
Nacional. e assim deveria ser há muito tempo, porque
manda a Constituição um rito: que logo após os vetos
apostos pela Presidente da República, logo após os
vetos serem apostos pela Presidência da República,
15 dias após, esses vetos sejam apreciados pelo Congresso Nacional.
O Congresso Nacional ontem se manifestou,
fazendo a apreciação desses vetos. Ocorre, Sr. Presidente, que eu não tenho ainda as informações – pelo
menos não é do meu conhecimento, não sei se essa
informação é do conhecimento dos demais colegas
Senadores – sobre qual foi o placar da votação por
parte do Senado.
Por exemplo, em relação ao veto ao Ato Médico,
eu tenho informação contraditória. Uma primeira, veiculada na madrugada, pelo noticiário, pelos portais de
informação, dava conta de 33 votos pela derrubada do
veto por parte do Senado. E outra, hoje pela manhã,
dava conta de 38 votos pela derrubada do veto.
Então, Sr. Presidente, solicito de V. Exª a informação, se é que já não há por parte da Secretaria da
Mesa, sobre qual foi o placar de cada um dos vetos
apreciados. E eu não digo somente das quatro matérias
que foram apreciadas, mas também dos 41 itens, ou
seja, das quatro matérias e de cada um dos 41 itens
que foram apreciados na histórica noite de ontem da
sessão do Congresso Nacional, relativos à votação por
parte do Senado Federal. Nesses termos é que peço
deferimento a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
antes de conceder a palavra ao Senador Mário Couto,
queria dizer a V. Exª que já determinamos a publicação
dos resultados de todos os vetos. Mas mandarei uma
cópia para V. Exª agora mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Porque, só com relação ao Ato
Médico, à regulamentação da profissão médica, foram
dez vetos apreciados.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Mas mandarei agora mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Agradeço a V. Exª. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
acho que, há muito, o Senado Federal deveria ter posto
em prática a votação dos vetos.
Foi incrível que eu passei aqui – estou passando
aqui – os meus oito anos de mandato e eu ficava a me
perguntar por que os vetos aqui no Senado não são
votados. As assembleias todas votam, imediatamente,
conforme o regimento de cada uma.
E aqui a coisa não andava. Então, nesse ponto,
Presidente, eu quero parabenizar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas quero pedir a V. Exª que mude alguns ritos.
Por exemplo, Presidente, não posso deixar de dizer a
V. Exª o meu descontentamento – e nem fui à sessão
exatamente por isso, fui para minha casa meditar – com
as reuniões das Lideranças, que deveriam ser postas
de uma maneira muito mais clara.
O que é que se viu ontem ali? Uma “bagunça”
– entre aspas –, um “tumulto” – entre aspas –, com V.
Exª querendo até coordenar com mais eficácia, mas
não conseguia.
Tenho certeza de que V. Exª – só um minuto mais,
Presidente –, pela determinação que está mostrando,
vai aceitar as minhas ponderações.
Não se pode mais, numa reunião de Lideranças,
dizer: “como todos concordam, está aceito”. Com vários pontos de vista, eu não concordei, mas fui levado
a esse sistema de votação, que é antigo e deve terminar no Parlamento. Nós devemos e temos obrigação,
junto à nossa sociedade, aos que votaram em nós, de
mostrar o nosso voto. É por isso que sou virtualmente
contra o voto secreto. E esta maneira – “como todos
concordam, está aprovado” – é errada e deve terminar
nos Parlamentos.
Então eu pediria a V. Exª que, nas próximas reuniões de Liderança, se possa mostrar o voto de cada
um, mesmo a reunião sendo do Congresso Nacional,
mesmo sendo entre Deputados e Senadores.
Eu me vi constrangido ontem e quero externar
esse meu constrangimento.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Mário Couto, pela posição na reunião de Líderes,
pela enfática defesa de critérios democráticos para
garantir a transparência da reunião de Líderes, depois
da sessão, e mais uma vez V. Exª repete isso agora.
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Eu queria comunicar duas coisas à Casa antes
de procedermos à apuração do resultado da votação.
É que, na quinta-feira, nós vamos ter uma votação importante a partir de requerimento de urgência
aprovado com a participação do Senador Vital do Rêgo,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça; do
Senador Pedro Taques, que é o Relator da Comissão
do Código Penal; dos Líderes partidários, de todos os
Líderes partidários, que é uma matéria que trata do
crime de desaparecimento forçado de pessoa.
Trata-se do Projeto de Lei nº 245, que foi apresentado pelo Senador Vital do Rêgo, para adequar
a legislação brasileira aos acordos internacionais. A
proposição tem ainda, por orientação básica, o fato de
que o Brasil foi advertido pela Corte Internacional de
Direitos Humanos, em sentença do dia 24 de novembro,
de que o País deve tipificar o referido crime também
como crime comum, e não apenas como delito contra
a humanidade. Esta matéria hoje foi posta na Ordem
do Dia de quinta-feira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo /PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – O Senador Vital do Rêgo e o
Senador Pedro Taques informam que não vão estar
aqui na quinta-feira. Portanto, nós, com a aquiescência do Plenário, não havendo, evidentemente, objeção,
antecipamos essa pauta para terça-feira da próxima
semana. Terça-feira.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força /
PR – ES) – Sr. Presidente
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Nós acabamos de votar o requerimento de um projeto de lei que tipifica o crime
de desaparecimento forçado de pessoa – aliás, uma
exigência da ONU para que o Brasil tipifique a sua legislação penal, especificamente com relação ao desaparecimento de pessoa.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – E V. Exª assinou o requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador Magno Malta e Senador Eduardo Lopes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força /
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
entendi muito bem o que V. Exª falou, mas, na verdade,
eu quero que a Mesa registre que, nas duas votações
anteriores, eu votei com a orientação do meu Partido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero pedir minha inscrição como Líder, após a Ordem do Dia. E também quero dizer que,
com certeza, na terça-feira, vamos aprovar esse PLS,
que já poderíamos chamar de PLS Amarildo, porque
creio que o que aconteceu com aquele rapaz no Rio
de Janeiro seja também o que vai incentivar a aprovação desse projeto de lei.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu sugeriria, já que existe um quórum alto, que votássemos as outras autoridades previstas na Ordem do
Dia, porque este é o momento – eu diria – mais próprio
para fazer essas votações, Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, como pede V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, eu queria,
aproveitando a presença do Senador Gim e do Senador Francisco Dornelles, comunicar à Casa e ao
País que está em curso uma negociação para que
nós possamos resolver definitivamente o problema
dos times de massa de futebol que estão excluídos
da Timemania. Ocorre que a Lei da Timemania é
muito rígida e quando o time atrasa o pagamento do
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parcelamento cinco, dez, vinte dias, ele acaba sendo
excluído do programa.
Há uma proposta que está sendo negociada
pelo Senador Gim e pelo Senador Francisco Dornelles, inclusive com o apoio do Ministério da Fazenda,
de que possa requerer sua reinclusão, até 30 de
setembro, a associação esportiva que pagar o complemento integral das parcelas com os respectivos
encargos moratórios.
Isso é muito importante, porque o Brasil vai realizar, no próximo ano, a Copa do Mundo, e os nossos
principais clubes estão excluídos da Timemania. Nós
temos estádios belíssimos e caros e não há sentido
que, exatamente nessa hora importante para o futebol brasileiro, os nossos clubes estejam quebrados e
fora da Timemania.
Quero cumprimentar o Senador Dornelles e o
Senador Gim e dizer que, com muita satisfação, tenho colaborado na construção dessa solução, que é
importante para o futebol do País.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por ocasião da arguição do Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago, conforme o Senador
Jorge Viana destacou, ele nos deu a cópia de um dos
discursos mais belos de Oswaldo Aranha e da História brasileira, quando se despediu de Getúlio Vargas
no enterro e ali mencionou: “Eu, Getúlio, não te dou
minha despedida, posto que tu não te despediste de
nós porque nós iremos todos os dias a ti buscar inspiração para os nossos atos.”
Esse discurso é tão belo, Sr. Presidente, que eu
resolvi, na data de hoje – faltam três dias para relembrarmos Getúlio Vargas –, lê-lo aqui, no final da sessão
de hoje. Eu sou o último orador inscrito porque estou no
art. 17, pois já falei na segunda e na terça-feira, mas,
em homenagem a Oswaldo Aranha e ao Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago, seu neto, eu hoje farei
a leitura, no plenário do Senado, para registrar o tão
belo discurso de Oswaldo Aranha em homenagem ao
Presidente Getúlio Vargas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 62; NÃO, 04.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago para Embaixador do
Brasil junto ao Japão.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Luiz Henrique havia pedido preferência para a indicação da Srª Deborah Ciocci.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a ilustre magistrada de São Paulo
obteve votação magnífica na Comissão de Justiça; foi
aprovado o seu nome por 20 votos. Por isso, pediria a
V. Exª que procedesse à deliberação dessa indicação.
Muito obrigado.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem,
Presidente.
Da mesma forma, como o Senador Luiz Henrique, é com alegria e por ser do Rio Grande do Sul, o
Desembargador Flávio Portinho Sirângelo, Desembargador do Trabalho, para compor o Conselho Nacional
de Justiça, nos termos do art. 103.
A Relatoria na CCJ foi do nosso querido Senador
Pedro Simon. Portanto, acho que com isso encerra.
E mais o Embaixador Piragibe dos Santos Tarragô, que também está na lista das votações.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Qual
é a ordem de votação das autoridades?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proceder agora à
votação da Srª Deborah Ciocci, como sugerido; do Sr.
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Flávio Portinho Sirângelo e do Embaixador Piragibe
dos Santos Tarragô.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O Sr. Piragibe vai ser o último. Pergunto
porque eu fui o Relator na Comissão de Relações Exteriores; só para saber a ordem.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso com satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 742, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
742, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que teve como Relator
o Senador Luiz Henrique, sobre o Ofício nº
S/30, de 2013 (nº 215/2013, na origem), do
Supremo Tribunal Federal, submetendo à
apreciação do Senado a indicação da Srª
DEBORAH CIOCCI para compor o Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103B, da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão do Parecer.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Senador Delcídio do Amaral, Senador Fernando
Collor, os senhores já podem votar. (Pausa.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Eu gostaria de deixar registrados os meus dois
votos em duas votações realizadas, de um PLS e
também de uma autoridade. Eu estava numa reunião
com o Ministro César Borges, portanto, quero deixar
consignados meus votos em plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de V. Exª. (Pausa.)
(Continua a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço, já votou? (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
Senador Benedito de Lira.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM –
GO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wilder Morais
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM –
GO) – Na votação anterior, Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores e NÃO, 7.
Está, portanto, aprovado o nome de Deborah
Ciocci para compor o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 636, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 636,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador Pedro Simon, sobre o Ofício nº S/25, de
2013 (nº 380/2013, na origem), a indicação
do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo
à apreciação do Senado o nome de FLÁVIO
PORTINHO SIRÂNGELO, Desembargador do
Trabalho, para compor o Conselho Nacional de
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Justiça, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão do parecer.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Já temos 60 votantes. Já podemos contabilizar os votos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como pede o Senador Anibal,
vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores e NÃO, 7.
Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Flávio Portinho Sirângelo para o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 635, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 635,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador
José Pimentel, sobre o Ofício nº S/24, de 2013
(nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior
do Trabalho, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. RUBENS CURADO
SILVEIRA, Juiz do Trabalho, para compor o
Conselho Nacional de Justiça, na forma do
art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Enquanto estamos a votar mais um nome para o CNJ,
quero registrar, com satisfação, a presença, na Tribuna
de Honra, do nosso Vice-Prefeito de Guaraciaba, na
fronteira com a Argentina, e também do Presidente
da União dos Vereadores do Brasil, Vereador Gilson
Conzatti, da Cidade de Iraí, vizinha a Palmitos, no nosso Estado de Santa Catarina, que está na Tribuna de
Honra com diversos outros Vereadores, como registrei
antes, de Guaramirim e assim por diante.
É o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Só para convidar todos os Senadores que ainda se encontram nos gabinetes a participar dessa votação, uma votação importante, para
o Conselho Nacional de Justiça e, ao mesmo tempo,
solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, que possamos aguardar um pouco mais para ampliar o quórum da votação.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores e NÃO, 8.
Não houve nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Rubens
Curado Silveira para o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 31, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 31, de 2013 (nº 179/2013, na
origem), pela qual a Presidente da República
submete à apreciação do Senado a indicação
do Sr. PIRAGIBE DOS SANTOS TARRAGÔ,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.
(Parecer nº 924, de 2013-CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Em seguida, nós vamos... Esta é a última votação
nominal. Em seguida, nós vamos votar uma importantíssima matéria para a qual há acordo. É o Banco da
Terra, cujo Relator é o Senador Waldemir Moka.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Esse Banco
é muito importante, Sr. Presidente.
E, na mesma dimensão e do mesmo top, estava
prevista a votação, que eu espero que aconteça, da Re-
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gião Integrada do Cariri-Araripe. É um empreendimento
importante e todos nós podemos garantir a essa região
inteira, composta por quatro Estados que a gente vai
poder congregar: Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco...
É muito importante. Antes dessa proposta que
nós podemos materializar hoje, talvez o feito mais extraordinário da região tenha sido a indicação ainda do
Imperador D. Pedro II, que criou a Floresta Nacional
do Araripe. Naquela época, nem o movimento ecológico existia, mas o Imperador resolveu criar a Floresta
Nacional do Araripe, talvez num grande primeiro movimento ecológico nacional.
Então, eu pediria a V. Exª que a gente pudesse
apreciar essa matéria, tão logo o Banco da Terra seja
sufragado por todos nós.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Por sugestão dos Líderes partidários, queria exatamente pedir perdão a todos para
fazer uma correção. É que essa matéria é um projeto
de lei complementar, e o Banco da Terra também é um
projeto de lei complementar. Ambos exigirão votação
nominal, com quórum qualificado. Nós poderíamos discutir essas matérias e deixar as votações dessas duas
matérias para amanhã. Talvez esse fosse um bom encaminhamento. Se todos concordarem, faremos isso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Nesse caso, Sr. Presidente, minha
proposta é que a gente discuta e deixe para votar na
terça-feira, que é mais garantido, porque é um voto em
que nós precisamos de 41 “sim”, nas duas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka, nós poderemos
discutir a matéria...
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E deixar para amanhã a sua
votação, porque é um projeto de lei complementar
e exige votação nominal e quórum qualificado. Nós
poderemos deixar a votação para amanhã. Se V. Exª
concordar, a Casa já concordou.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – O PSDB concorda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A minoria concorda que se faça a discussão hoje
e vote terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Mário
Couto. Muito obrigado, Senador Cyro Miranda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, a proposta é que fique
para a terça-feira, porque são 41 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – São questões distintas. O Banco
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da Terra ficará para amanhã, e o projeto... Aliás, para
terça-feira, e o projeto a que se refere V. Exª também.
Mas, se nós pudermos adiantar a discussão do Banco da Terra, do ponto de vista do processo legislativo,
será mais recomendável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Ótimo.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Sr. Presidente, eu acho até que é uma questão de
cautela. Um projeto importante desses, lei complementar,
nós precisamos de quórum qualificado; de forma que, da
minha parte, a terça-feira é um bom dia para se votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão. E
também, por economia de voz – V. Exª parece bastante comprometido –, nós deixaremos a matéria para
terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 07.
Duas abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Piragibe Tarragô para Embaixador do Brasil junto aos Países Baixos.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 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 sig-

Agosto de 2013

natário 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.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
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A matéria constará da pauta para votação em
primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13:

rais, respectivamente, solicitando o desapensamento
do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2011

Item 14:
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 31, de 2011, do Senador Luiz Henrique, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 715 e 716, de
2013, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Cyro Miranda; e Diretora, Relator: Senador
Flexa Ribeiro.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o projeto do Senador Luiz Henrique que institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
No 31, DE 2011
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega,
e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasil-Noruega, com
a finalidade de incentivar e desenvolver as relações
bilaterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2o O Grupo Parlamentar será integrado por
membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.
Art. 3o O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão da
maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Requerimentos nºs 835 e 836,
dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Wilder Mo-

São os seguintes os itens na íntegra:

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).
Item 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 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).
Votação, em globo, dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, fazendo um apelo a V. Exª, não
há entendimento, ainda, com as Lideranças e com a
Base, sobre a votação desse requerimento. Eu pediria
a V. Exª se poderia deixar esse requerimento sobrestado, para concluirmos a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Existem dois requerimentos que
ficarão sobrestados por proposta de V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Eu agradeço muito a V. Exª

56052 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E eles entrarão na pauta da
próxima terça-feira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, é na mesma linha. Mas
eu queria também fazer aqui a seguinte... Eu vi aqui há
pouco, não sei se o Senador Eduardo Braga...
Amanhã, estão sendo colocados para votação
projetos que inclusive são PECs, ou projetos de lei
complementar, que têm quórum qualificado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Amanhã, não tem...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Amanhã é quinta-feira.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Ficou para terça-feira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Ah, já mudou para terça? O.k. Obrigado.
Sr. Presidente, eu só queria registrar: eu fiz todas
as votações, mas, nessa última, eu queria registrar que
acompanho aqui a orientação partidária na votação do
Embaixador Piragibe Tarragô para os Países Baixos.
Então, queria pedir o atendimento. É essa a votação
que eu faria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Encerrada a Ordem do Dia. (Fora do microfone.)
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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:

Agosto de 2013

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
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.
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 Constitucio-
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nais 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
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.
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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 LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009-Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
12
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.
16
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando 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
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Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Minoria/PMDB – AL) – Nós concedemos a palavra, pela
Liderança do PSB, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Passo a Presidência dos nossos trabalhos ao
Senador Magno Malta.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Magno Malta, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 237, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do
Projeto de Lei do Senado nº 612, de 1999.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 237/2013/PS-GSE
Brasília, 21 de agosto de 2013
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Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei no 2.641, de 2003, do
Senado Federal (PLS no 612, de 1999), que “Altera o
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, atribuindo privilégio especial aos credores por restituição
de prêmio de seguro”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.

Agosto de 2013

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência defere o requerimento, nos termos do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura do prazo de cinco dias úteis, perante
a Mesa, para o recebimento de emendas ao Projeto
de Resolução nº 64, de 2013.
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Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O Senado Federal recebeu os Avisos nºs 1.365 a 1.367, de 2013, na origem, do Tribunal
de Contas da União, que comunicam o recebimento
dos autógrafos das Resoluções nºs 38, 36 e 37, de
2013, do Senado Federal, autuados naquele Tribunal
sob os nºs TC-022.475/2013-3; TC-022.469/2013-3;
e TC-022.473/2013-0, respectivamente, e remetidos
ao setor competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso no 1.365-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício no 1.867 (SF), de 16-8-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução no 38/2013 (SF) – que “Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de
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crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de dólares norte-americanos)”, e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
no TC-022.475/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.366-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.861 (SF) de 16-8-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
da Resolução nº 36/2013 (SF) que “ ‘Autoriza o Estado
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de São Paulo a contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$300.000.00,00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-022.469/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.367-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.864 (SF) de 16-8-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 37/2013 (SF) que “ ‘Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito
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externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de
até US$200.810.000,00 (duzentos milhões, oitocentos
e dez mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente autuado no TCU como processo nº
TC-022.473/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Os Avisos nºs 1.365 a 1.367, de
2013, foram juntados aos processados das Resoluções nºs 38, 36 e 37, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, o Ofício nº 50, de 2013,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 50/2013 – CCT
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que,em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, o projeto de Lei do Senado nº
461 de 2012, que “Altera o § 1º do art. 106 da Lei nº
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9.279, de 14 de maio de 1996, a fim de ampliar para
até um ano o prazo de sigilo do pedido de registro de
desenho industrial”.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Com referência ao Ofício nº 50,
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
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Amorim. (Pausa.) Na ausência do Senador
Rollemberg, Senador Eduardo Amorim, que também
não se encontra.
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Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Senador Jayme Campos, já ia passar a palavra ao
Senador Pedro Taques, porque são do mesmo Estado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna
no dia de hoje é falar sobre a greve dos professores de
Mato Grosso, como também dos servidores do DNIT.
Está entrando, Sr. Presidente, no nono dia a greve
dos professores da rede estadual de ensino de Mato
Grosso. Eles reivindicam reajuste salarial de 10,41%,
inclusão da hora atividade para professores contratados, posse dos classificados no concurso de 2010 e
melhoria na estrutura das escolas. São, portanto, reclamações justas e que visam, sobretudo, ao aprimoramento educativo em nossa região.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), 80% das escolas aderiram à paralisação. Isso significa dizer que
aproximadamente 30 mil professores estão de braços
cruzados, e 350 mil alunos, sem aula. Além dos óbvios transtornos que essa situação representa para
o currículo escolar dos estudantes, também se desdobra em uma preocupação a mais para as famílias,
que muitas vezes contam com a escola como centro
de apoio ao combate à vulnerabilidade social de crianças e adolescentes.
Mas, infelizmente, o Governo não está disposto
a avançar, Senador Pedro Taques, no diálogo com a
categoria, principalmente no que diz respeito à majoração dos vencimentos dos professores. Na última
sexta-feira, representantes da Secretaria Estadual de
Educação e Cultura apresentaram um calendário para
a posse de técnicos e apoio administrativo, além de
mais 500 professores até novembro deste ano. Contudo, o Governador Silval Barbosa sinalizou que não
pretende prolongar os debates enquanto os professores
permanecerem em greve. Falta diálogo, entendimento
e, sobretudo, o Governador demonstrar um mínimo de
que ele seja estadista, que busca entendimento, encaminhamento para a solução da greve dos professores
no Estado do Mato Grosso.
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Criou-se, então, um impasse de difícil solução.
De um lado, os professores não abrem mão de seu
direito grevista; por outro, o Estado se mantém irredutível no objetivo de não negociar com o movimento
paredista. Quem perde com essa queda de braço é a
sociedade mato-grossense, que vê um dos pilares de
sua civilização, que é o ensino público, ameaçado por
radicalizações políticas.
Eu quero conceder um aparte ao Senador Pedro
Taques. V. Exª muito me honra com seu aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Jayme, apenas para me associar a
V. Exª, porque, neste momento, o Governador precisa dialogar. A democracia exige isto: o direito fundamental de se manifestar desses professores. Aliás, o
Estado de Mato Grosso, como V. Exª bem sabe, tem
mais professores contratados que professores concursados, o que mostra o descaso do Governo estadual
com a educação. Eu sou do PDT – estou aqui ao lado
do meu Líder, que veio nos ofertar apoio –, um Partido
que tem o educacionismo no seu programa, a educação como instrumento de transformação. Enquanto a
Secretaria de Educação do Estado está comprando
bufê com salmão e outras iguarias estrangeiras, alienígenas, o professor do nosso Estado está passando
fome. O Secretário de Educação deveria responder aos
professores por que ele está gastando tanto dinheiro
nesse tipo de atividade.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Agradeço a V. Exª, que tem toda razão. O Estado, há poucos dias, contratou um bufê pagando alguns
milhões de reais, incluindo salmão no cardápio.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Enquanto deveria ser, se V. Exª me permite,
pintado, pacu...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Tambacu.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – ...tambacu, ele compra salmão.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Exatamente, V. Exª tem toda razão, e é triste ver
a falta de interesse do Governo de Mato Grosso em
relação à educação pública naquele Estado.
Continuo, Sr. Presidente.
Como costuma dizer o nobre Senador Cristovam
Buarque, num país com as contradições sociais como
as que tem o Brasil, a educação deveria ser uma obsessão do Estado. Outra reivindicação dos professores
mato-grossenses é, justamente, a destinação de 35%
dos recursos estaduais para o setor. O Sintep também
acredita que haja necessidade da contratação de mais
5 mil professores para atender às demandas regionais.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, qual a noção de um Estado rico economicamente, onde a educação é relegada a um segundo plano? O desenvolvimento mercantil deve ser precedido de fundamentos
sociais e educativos que consigam transformar riquezas
em bens para a coletividade. Escolas são muito mais
do que prédios públicos. Na verdade são centros de
aprimoramento ético e tecnológico da nossa sociedade.
Mato Grosso aprendeu, ao longo de sua história,
a plantar e a colher frutos da fertilidade do seu solo.
Agora precisa aprender a cultivar pessoas, uma geração voltada ao conhecimento e à harmonia social.
Isto se dá semeando o saber, arando o terreno fértil
da mente humana e plantando escolas democráticas
e preparadas para o futuro de uma nação soberana.
Quando falo de escolas, não falo, Senador Acir,
simplesmente de prédios, de laboratórios. Falo, sim,
do professor, meu caro mestre Mozarildo Cavalcanti,
brilhante e grande Senador da República, que é a escola com alma; que é o propagador de ideias e o continuador da nossa civilização. Por isso mesmo, investir na qualificação e na melhoria salarial dos mestres
significa olhar para o futuro com mais confiança. Portanto, os 10,41% de reajuste salarial que reivindicam
é apenas o bônus de uma nova era de prosperidade
e de avanços humanísticos.
Nesse sentido, quero me solidarizar com o movimento dos professores mato-grossenses, porque vejo
na educação o caminho seguro para os novos rumos
e melhores tempos para a nossa população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro movimento grevista que merece a nossa atenção neste
momento é o dos funcionários do DNIT. Essa paralisação de 58 dias tem comprometido o ritmo das obras em
andamento em todo o País. Especialmente em Cuiabá,
construções na área de mobilidade urbana preparadas para a Copa do Mundo estão sofrendo atrasos por
falta de repasses de convênios com o governo estadual. Obras paradas significam prejuízos não só para
os cofres públicos como para a sociedade, que se vê
obrigada a conviver com os desvios e bloqueios das
principais vias públicas do nosso Estado. Em Mato
Grosso, algumas dessas construções chegam a ter
atrasos de mais de um ano, provocando transtornos
e quebradeiras no comércio local.
Portanto, faço um pedido para que o Governo
Federal se esforce no sentido de chegar a um acordo
com os funcionários do DNIT, pois o Brasil não pode
parar em razão da greve de apenas uma categoria.
Senador Pedro Taques, particularmente para nós,
de Mato Grosso, que estamos aqui no cotidiano desta
Casa, junto com o valoroso Senador Blairo Maggi, lutando e buscando os investimentos e aprovando bons
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projetos de lei para a sociedade brasileira, é com tristeza que vejo hoje se instalando essa greve no setor
público, na área da educação em Mato Grosso, prejudicando um contingente de mais de 350 mil crianças
que frequentam nossas escolas.
E, se não bastasse isso, ainda há a contratação
de um bufê pelo governo do Estado por mais de R$8
milhões, inserindo no seu cardápio alimentos que teríamos condições de comprar no comércio local. Mas o
governo sublima a inteligência da nossa sociedade. Não
podemos permitir esse tipo de governo, essa prática
de governo, independentemente da questão política,
partidária, independentemente de questões pessoais,
pois temos que ver o interesse da coletividade mato-grossense, que, como bem disse e volto a repetir, o
Estado de Mato Grosso é um Estado rico. É o maior
produtor de soja, de algodão; tem o maior rebanho
bovino, mas temos também ainda muitas deficiências,
sobretudo nas questões sociais, principalmente na
saúde pública. É o Estado que tem a pior saúde pública deste País! Lamentavelmente, lá se construiu uma
verdadeira máfia no setor da saúde pública, permitindo
que hoje praticamente a maior parte dos seus recursos
seja paga a organizações sociais.
Já está comprovado que esse é um ambiente que
não tem dado certo em todos os Estados da Federação
brasileira. Mas, em Mato Grosso, isso continua, e quem
está pagando a conta é o trabalhador mato-grossense,
é o setor produtivo. E os resultados não acontecem.
Portanto, quero crer e espero que o Governador
Silval Barbosa volte a fazer as tratativas com os professores, na busca efetiva de uma solução com a qual
permitamos a retomada das aulas nas escolas públicas de Mato Grosso.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo da importância
não só da educação, mas principalmente dos investimentos por parte do Governo Federal. As obras estão
atrasadas, não só as relativas à mobilidade urbana,
mas principalmente na questão da infraestrutura, na
questão da logística.
Mato Grosso tem contribuído sobremaneira com
as nossas balanças comerciais, mas são poucos os
investimentos. Fala-se em ferrovia, fala-se na duplicação de rodovias, mas pouco ou quase nada está
acontecendo.
Desta feita, quero dizer que vou cobrar não só
do Ministro dos Transportes, César Borges, mas, particularmente, do Diretor-Geral do DNIT, General Jorge
Fraxe, que ele cumpra com o que disse na Comissão
de Infraestrutura repetidas vezes, nos sentido de que
as obras em Mato Grosso tinham cronograma físico e
financeiro, ou seja, início, meio e fim.
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Entre as cobranças que farei nesses próximos
dias, mencionarei o início das obras da BR-174, que
liga o Município de Castanheira ao Município de Colniza, em prosseguimento ao Estado de Rondônia. Há
outras obras, como é o caso da duplicação da pista
Rondonópolis–Cuiabá–Posto Gil. É o caso também da
conclusão da BR-158, que já passou a ser uma enrolação! Até agora, não se definiu coisa alguma!
Nós, aqui, que representamos o povo mato-grossense, estamos cansados não só de ir ao DNIT, no Ministério dos Transportes como também da participação
nas audiências que temos realizado na Comissão de
Infraestrutura.
Dessa maneira, ilustres companheiros, colegas
Senadores Blairo Maggi e Pedro Taques, temos que
cobrar desta tribuna – instrumento que temos aqui –
que o Governo Federal cumpra aquilo que tem anunciado repetidas vezes, principalmente em relação ao
que é essencial para o escoamento da produção pujante. Por incrível que pareça, hoje nem armazéns suficientes nós temos em Mato Grosso para armazenar
a nossa produção.
Lamentavelmente, hoje, praticamente 50% da segunda safra, que é a safrinha, sobretudo na produção
do milho, está estocada em céu aberto.
Este é o Mato Grosso, que está produzindo, mas,
infelizmente, o Governo Federal não tem dado a devida atenção para a nossa região, principalmente para
o Mato Grosso.
De maneira que eu quero aqui, nesta oportunidade, meu caro Presidente Magno Malta, dizer que o
Mato Grosso – seu povo, a nossa gente – está fazendo a parte dele.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – É preciso que o Governo Federal nos trate de
uma forma diferenciada, sobretudo com mais respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Magno Malta, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Passo a ler o requerimento.
Em votação o Requerimento nº 938, de 2013, do
Senador Cyro Miranda, solicitando, com fundamento
no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa nos dias 29 e 30 de
agosto de 2013, a fim de participar, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
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porte, do fórum do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, que tem como tema “Plano
Nacional de Educação – PNE, Expansão da Educação
Superior com Qualidade – Desafios e perspectivas”, a
ser realizado na cidade de Aracaju, Sergipe, nos termos do Requerimento nº 46, de 2013 – CE, aprovado
em 20 de agosto de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – As Srªs e Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com permuta com o Senador
Flexa Ribeiro, Senador Magno Malta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava aqui, reunido na Liderança do PMDB,
e participei de todas as votações, mas não participei
da última. Então, queria que V. Exª justificasse a minha
votação na última votação nominal. O voto do Senador
Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Eunício, a sua votação
constará em ata.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, começo o
meu pronunciamento fazendo um registro: amanhã, a
cidade de Colatina, no norte do meu Estado, o Estado
do Espírito Santo, comemora 92 anos. Eu quero abraçar, saudar a população de Colatina pela passagem
do aniversário, um povo trabalhador.
Colatina tem um polo de confecção muito importante, com marcas importantes, com nome nacional;
Colatina é um polo cafeeiro também; Colatina é um
centro educacional; Colatina é uma cidade que orgulha
todos nós, no Estado do Espírito Santo, pela determinação, pela ousadia do seu povo, e por isso eu quero
abraçar Colatina.
Colatina é uma cidade que tem um polo universitário também. É uma referência para nós, porque pertence ao quadro das grandes cidades. É uma cidade
referência no norte do Estado e é uma cidade que tem
no seu entorno o desaguar do sofrimento e da dor das
menores cidades que a cercam.
De maneira que eu a abraço. Quero cumprimentar
a cidade pela passagem dos seus 92 anos.
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Sr. Presidente, eu quero fazer um registro: nós
estivemos, na semana passada, com o Ministro dos
Transportes, César Borges. Na semana passada, também fomos à ANTT, e, hoje, Parlamentares – eu não
pude participar – estiveram numa reunião com a Ministra Gleisi Hoffmann.
Na segunda-feira passada, nós tivemos uma
reunião de bancada marcada, agendada, no DNIT do
Espírito Santo. Foi muito importante, Sr. Presidente.
Nessa reunião, estavam o Senador Ricardo Ferraço,
a Deputada Rose de Freitas, eu estava lá também, a
Deputada Lauriete. Os outros da bancada não puderam
comparecer, certamente devido ao cumprimento de outros compromissos, mas estiveram em outras reuniões.
Há algo que nos angustia muito, Sr. Presidente.
O que nos angustia é o fato de que batalhamos tanto
e estamos confiantes de que teremos a duplicação da
101 no trecho Espírito Santo, mas, em 2010, quando
começou o processo, não se incluiu o trecho mineiro. E
nós fomos de alguma forma surpreendidos pelo fato de
que, ao se fazer a duplicação, o trecho Espírito Santo
será feito pelo PAC, com dinheiro público, mas as praças de pedágio ficarão no Espírito Santo, e o trecho
Minas Gerais será feito pela iniciativa privada, com
pedágio cobrado dentro do trecho do Espírito Santo.
Isso tem nos preocupado muito, porque nós queremos a duplicação. É verdade que, no primeiro plano,
queremos a duplicação; nós não queremos é pedágio.
Nas manifestações ocorridas, Sr. Presidente, no
País, e no nosso Estado não foi diferente, e continuam
acontecendo manifestações, algumas peculiaridades
aconteceram em Estados e cidades diferentes. No
nosso, a exemplo do Brasil, quando todos foram para
as ruas, num primeiro momento, falar em redução de
tarifa de transporte público, e debatíamos isso aqui em
plenário, eu e V. Exª, o Senador Pedro Taques, o Senador Randolfe, na época das manifestações, tivemos
a oportunidade de mostrar uma medida provisória em
que a Presidente da República fazia a desoneração do
setor de transporte no Brasil em quase 8%. Isso não
foi repassado ao consumidor.
O que ocorreu? A exemplo do Brasil, o povo da
minha cidade foi para as ruas, Senador Pedro Taques,
e lá a marca foi o pedágio.
Não sei se V. Exª já foi ao Espírito Santo. Se não
foi, deve ir urgentemente, o Senador Blairo deve ir urgentemente, assim como o Senador Jayme Campos,
conhecer um Estado pujante, lindo, em que você está
na praia e, em 20 minutos, sobe a montanha e está em
um clima de Suíça, no mesmo Estado, em tão pouco
tempo. Um Estado que tem um complexo portuário,
um Estado rico, um Estado de povo trabalhador, de
uma riqueza cultural. Estou convidando os senhores.
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Lá, tem a chamada Terceira Ponte, pela qual o
povo já pagou um milhão de vezes. Aliás, o Governador veio a público dizer que o povo já pagou a ponte.
A ponte está paga, mas o povo ainda paga o preço do
fardo imposto pelo famigerado pedágio de uma ponte que já foi paga um milhão de vezes. Aliás, foi paga
mais do que merecia, porque a contrapartida dela era
fazer o Canal Bigossi.
Senador Pedro Taques, Vila Velha... No plenário,
a presença da Deputada Lauriete, que está por dentro
de todos os processos; a Deputada Lauriete é minha
esposa, Senador Paim. Senadora Ana Rita, como nós,
eu e a Deputada Lauriete, que vivemos em Vila Velha...
Vila Velha foi feita assim, Senador Pedro Taques: o mar
está aqui e Vila Velha está aqui. Se ameaçar chover em
Domingos Martins, já encheu a nossa Vila Velha, não
é Senadora Ana Rita? Se a maré encher, com chuva
é pior ainda, não há quem segure aquilo.
Então, estava colocado na contrapartida que
era obrigado a chamar a empresa RodoSol, Senador Paim, para fazer o chamado Canal Bigossi, que é
para minimizar o problema. Na época, Senadora Ana
Rita, o Canal Bigossi custava R$10 milhões. Em 2004,
o ex-governador fez um acerto com a RodoSol para
congelar o preço do pedágio em R$1,50. Imagine o senhor, em 2004, R$1,50 já era caro demais. Tanto que
agora a Justiça baixou para R$0,80, e ninguém está
“chiando”, porque estão ganhando dinheiro com isso.
Então, ele tirou deles a responsabilidade do Canal Bigossi e do elevado; ou seja, da alça da ponte que
passa ao lado do Shopping Vila Velha. Além de faturar
com a ponte, eles se livraram da responsabilidade do
Canal Bigossi, Senadora Ana Rita, que hoje custa R$60
milhões. Foi tudo para as costas do Estado. Tudo. E
aquela vaca está dando leite, dando leite, dando leite
para meia dúzia de pessoas a vida inteira.
Ora, me disseram que o Governador tem R$4
bilhões em caixa. Literalmente, ele tem menos de um
ano como governador, porque nos últimos seis meses
a lei proíbe tudo: não pode contratar, não pode mais
fazer obra, não pode nada. Seis meses. Tira seis meses, resta um ano de governo. Ele não tem projeto para
gastar R$4 bilhões.
Ninguém quebra contrato. Não se deve quebrar
contrato, mas a rescisão desse contrato da ponte custa
R$300 milhões. Quem tem R$4 bilhões pode rescindir
esse contrato, tirar esse fardo das costas do povo do
Espírito Santo. Ele pode rescindir esse contrato, pagar
e tirá-los de lá. Ainda sobram R$3,7 bilhões para ver
se dá tempo de gastar em um ano.
Então, Sr. Presidente, hoje, falar em pedágio no
Espírito Santo é falar palavrão. Se a situação é atípica
no Brasil inteiro, para todos os governantes, todos os

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

governadores e prefeitos – o povo foi às ruas e jogou
a popularidade de todo mundo no chão –, no Espírito
Santo a situação é atípica quatro vezes, Senador Pedro Taques. Falar em pedágio no Espírito Santo é falar
palavrão. Como explicar ao povo que a nossa duplicação, o nosso trecho, vai ser feito com dinheiro do PAC?
Existe dinheiro, mas a praça de pedágio vai ficar dentro
do Espírito Santo. O trecho de Minas vai ser feito pela
iniciativa privada, mas o pedágio vai ser cobrado no
Espírito Santo. Como se explica isso, Senador Paim?
Como se faz essa conta, Senadora Ana Rita? Como
se faz essa conta, Deputada Lauriete? Não se faz.
Estamos conversando com a ANTT, e, depois de
uma reunião, até muito pesada, com o Ministro César
Borges, que é do meu Partido e é meu amigo pessoal, a ANTT resolveu que os técnicos vão estudar uma
maneira e que nós também vamos apresentar.
Olha só, a maneira mais fácil é fazer a duplicação
com o dinheiro do PAC. Depois, pela manutenção e serviço, que o DNIT não faz, seria um pedágio por volta de
R$3,00, R$2,50, seja lá o que for, para manutenção e
serviço. Agora, pagar pedágio de R$9,50 – nove mais
nove, dezoito –, R$19,00 em dois pedágios dentro no
Espírito Santo, sendo que esse dinheiro está sendo
arrecadado para fazer o trecho de Minas, é uma brincadeira. É preciso mesmo buscar uma solução! É preciso mesmo buscar um entendimento! Porque o homem
mais letrado, o homem mais preparado, a mente mais
brilhante do Espírito Santo não vai conseguir entender
essa conta. Não vai conseguir entender essa conta.
Então, a nossa sugestão ao Governo é que esse
subsídio cruzado, que está no edital, é legal, é constitucional, possa ser retirado do Espírito Santo, o que
dá quase R$600 milhões, para fazer essa matemática
dentro do trecho de Minas Gerais. Depois da duplicação
pronta, cobrar pedágio de R$3,00, R$3,50 para fazer
manutenção e serviço – porque é importante serviço de
guincho, serviço de ambulância, manutenção, serviço
de câmara, serviço de monitoramento da pista –, isso
tudo é muito importante, tudo isso nós entendemos.
Espero que nós tenhamos, Senador Paim e Senadora Ana Rita, um bom entendimento com o Governo,
que tenhamos um bom entendimento com o Ministério
dos Transportes, um bom entendimento com a ANTT,
a fim de não penalizar mais o povo do Espírito Santo.
Digo de coração, Senador Paulo Paim: se essas
praças de pedágio forem instaladas dentro do Espírito Santo para cobrar R$9,50 em cada uma... Eles já
quebraram a praça de pedágio da RodoSol. Eles não
vão permitir que se coloque lá um grão de areia. O
povo não vai permitir.
Buscar o entendimento é o melhor caminho. E
aqui quero ser justo: depois daquela reunião, o Ministro
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– lá estava o Dr. Bernardo Figueiredo também – determinou, fomos à ANTT e fomos muito bem recebidos.
Fizemos uma discussão. Naquela ocasião, estávamos
eu, o Deputado Manato, o Deputado Folheto, que é
o coordenador da Bancada, a Deputada Lauriete, a
Deputada Rose e o Deputado Jorge, na ANTT, e a
conversa avançou.
Já perdemos o Fundap. Tiraram de nós o Fundap.
É verdade que, no País inteiro, a alíquota caiu para 4%,
mas para nós, um Estado que tem sua economia firmada em cima do Fundap há mais de 40 anos, foi um golpe muito duro. E ainda nos submeter, neste momento,
não é nem constrangimento, mas uma conta que não
se equaciona, Sr. Presidente, no Estado do Espírito
Santo. É muito sofrido e dolorido para o meu Estado.
Amanhã temos outra reunião na ANTT. Eu espero que nesta reunião avancemos de maneira a não
criar mais fardos que penalizem o povo do Estado do
Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador.
Senador Pedro Taques, como orador inscrito.
Quem usou a tribuna foi o Senador Magno Malta,
do Espírito Santo.
Agora chamamos o Senador Pedro Taques, do
PDT do Mato Grosso.
Em seguida, falará o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de dar início à minha fala, gostaria de cumprimentar a Deputada Estadual Luciane Bezerra, do PDT do
Estado do Mato Grosso, que nos faz uma visita. Ela é
da região de Juara, um importante Município do nosso Estado. Assim como o Toledo, que está aqui, digno
representante do PDT no Município de Sinop, importante Município do nosso Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos
que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado e
pela TV Senado e amigos das redes sociais, existem
em nosso País algumas coisas que de tão repetidas
pela propaganda acabamos acreditando sem pensar
muito no assunto. Fala-se tanto do famoso PAC há
tantos anos que a população tem a impressão de que
se trata de alguma coisa fora do comum, um plano
mágico para salvar a economia brasileira e melhorar
as condições de vida da população.
Mas vamos parar para pensar, Sr. Presidente: o
que é o tal PAC? É claro que são gastos bilhões de
reais com esse carimbo chamado PAC. Volta e meia,
uma autoridade diz que “isto aqui é PAC” ou “agora
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melhorou porque entrou no PAC”. Mas o que é isso?
O que isso significa, Sr. Presidente?
Primeiro, vamos pensar: o PAC é um plano, com
objetivos e uma lógica econômica, ou é simplesmente
um aglomerado de despesas e iniciativas? Nós temos
que responder a essa indagação.
Um plano precisa ser estratégico, exige que sejam fixados objetivos e que sejam listados meios para
atingir esses objetivos. E onde estão esses objetivos
nesse famoso PAC? Não existe nenhum documento
geral que deixe claro à sociedade, de forma coerente,
que o PAC tem por meta tais ou quais resultados para
a economia ou para qualquer setor da política pública.
Se vamos à tão propagandeada página da Internet sobre o PAC, vamos ver algumas palavras genéricas. Por exemplo: “consistência fiscal” – bonito isto:
“consistência fiscal” –, “medidas fiscais de longo prazo” ou, outra, “melhoria do ambiente de investimento”.
Até parece tese de doutorado: “Melhoria do Ambiente
de Investimento”. E uma lista de medidas pontuais de
concessão de empréstimos, despesas públicas e desonerações. Não se tem a menor noção de como elas se
articulam entre si, qual é a lógica de usar esse conjunto
de instrumentos. O componente de planejamento do
PAC, ou melhor, a ausência desse componente reflete
a completa falta de rumo da política econômica. Além
disso, eu tenho denunciado nesta Casa, Sr. Presidente, manobra após manobra da chamada contabilidade
criativa, Senador Jayme Campos, das autoridades econômicas para mascarar o aumento do endividamento
público e a fragilização das contas públicas: falar o
Governo em consistência fiscal – bonito isto também:
consistência fiscal – é nada mais que uma piada, uma
brincadeira de mau gosto.
Um plano econômico não é só um rol de gastos,
tantos bilhões aqui, outros tantos acolá, mas o PAC
acaba sendo só uma lista de despesas, muito festejada por quem a promove. Mas despesas com quê, Sr.
Presidente? Quais as prioridades? Ainda que seja só
um programa de investimentos, o PAC deveria apontar
que segmentos prioriza, que metas espera obter em
termos de aumento de produção, melhoria na produtividade, ou nos indicadores sociais, quais os problemas
centrais e o seu necessário enfrentamento.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que alguns de meus
colegas Senadores ou Senadoras, ou alguém do Executivo, pudesse mostrar, objetivamente, o que não está
publicado em lugar nenhum: o conjunto de metas setoriais e como elas se relacionam.
Quando examinou os enormes gastos públicos
com subsídios aos empréstimos e desonerações de
impostos relacionados ao PAC, o Tribunal de Contas
da União apontou, no Acórdão nº 3.071, de 2012,
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que não existe sequer a medição dos custos desses
benefícios, muito menos a avaliação dos resultados
econômicos deles decorrentes. Qual é o sentido de
listar gastos de tantos bilhões em transporte, tantos
em energia, outros tantos em pavimentação e saneamento? Qual é o sentido disso? Essas são obrigações
do Poder Público, Sr. Presidente, atividades que terão
de ser feitas de qualquer modo.
O que se espera, Srs. Senadores, de um programa prioritário é que traga mais meios para superar os
problemas críticos, senão, fica uma lista de obras como
qualquer outra, uma lista de obras como qualquer outra, vendida como se fosse um salto para o futuro, uma
grande inovação, o que na realidade não é.
Mas vamos ver a lista de obras, Sr. Presidente.
Ao analisar aquela pouca informação que o Governo
oferece no seu site, vamos ao 7º Balanço do chamado
PAC 2, que está aqui em nossas mãos.
Tudo muito bonito, cheio de figuras e imagens.
Depois de algumas páginas de estatísticas macroeconômicas totalmente enganosas, como a chamada dívida
pública líquida – que foi completamente desmoralizada
pelos truques cambiais feitos pelo Tesouro –, achamos
um total geral dos gastos que o Governo chama de
PAC: R$557 bilhões, até abril de 2013.
Desse valor, Senador Jayme Campos, 32% são
financiamentos habitacionais e mais 8% são do chamado Minha Casa Minha Vida. Muito bem.
Passemos a outros gastos do PAC, Senador Jayme. Os investimentos das estatais são 27% do PAC.
Praticamente todo esse investimento é das empresas
do grupo Petrobras – na verdade, a Petrobras e subsidiárias investiram mais de R$190 bilhões em 2011.
Ora, os investimentos dessa empresa seguem
o seu plano de negócios, sua estratégia empresarial,
não são uma iniciativa governamental. Aliás, já alertei
aqui, desta tribuna, que a interferência do Governo na
Petrobras tem resultado na descapitalização da companhia, exigindo aumento de investimento em condições
muito precárias de financiamento.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª,
o Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Obrigado, Senador Pedro Taques. A minha intervenção será rápida. V. Exª vem em bom momento fazer
aqui este pronunciamento em relação ao PAC. Criaram
uma peça de ficção, ou seja, uma marca que era para
ser uma grife,dando a entender que tudo aquilo que
estava no PAC eram prioridades por parte do Governo
Federal. Todavia, na verdade, na prática, isso não tem
acontecido, haja vista o que V. Exª cita aqui: os ajustes
fiscais, as obras que poderiam estar inseridas e, com
isso, resolvidas, o que não é verdade. V. Exª tem um
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conhecimento, já conhece bem esta matéria, e de todo
o orçamento previsto no Ministério dos Transportes,
de R$17,8 bilhões, neste ano de 2013, apenas R$4
bilhões foram realizados. Ou seja, estamos no mês de
agosto, acabando já o ano de 2013, mas nem 50% dos
valores que estão no orçamento foram realizados e
assim por seguinte. Então, o PAC foi uma marca forte
que o Governo fez através, naturalmente, dos órgãos
de comunicação, e a sociedade colocou na cabeça
que tudo aquilo que está previsto no PAC será realizado. Então, é algo falso que construíram; o Governo,
lamentavelmente, foi muito competente por um lado,
mas, por outro lado, construiu um discurso, uma falácia, e, na prática, não acontece nada. E V. Exª tem toda
razão quando fala aqui do PAC e, acima de tudo, dos
ajustes fiscais, da própria Petrobras, que era o orgulho
de todos nós, brasileiros, que, lamentavelmente, pelo
que temos conhecimento, está literalmente quebrada,
falida. Há poucos dias, havia uma denúncia séria e grave de um cidadão, que agora o Ministério Público, se
não me falha a memória, vai começar a apurar. Ele foi
forçado a desmentir e, agora, foi embora para Dubai.
Mas ele disse: “Olha, tudo o que eu disse no Brasil é
verdade; podem mandar apurar porque vão chegar a
alguém que fez mau uso desse dinheiro”. Portanto, V.
Exª tem toda razão. Quero cumprimentá-lo, sobretudo, pela sua coragem de vir a esta tribuna fazer uma
afirmação que, com certeza, é verdade, e o povo brasileiro tem que ter conhecimento da verdade, do que
está acontecendo no nosso País. Parabéns, Senador
Pedro Taques!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Jayme. É que
alguns pensam que, no Brasil, ainda existe bobó cheira-cheira, como se diz lá em Várzea Grande, terra de V.
Exª, na Passagem da Conceição, lá em Bonsucesso,
onde V. Exª nasceu, Senador Jayme Campos. Bobó
cheira-cheira não existe mais.
V. Exª falou certo: do que estava autorizado no
orçamento, só foram pagos 36% em 2011, 30%, em
2012, 42%, em 2013, e o ano está quase acabando,
já considerados os Restos a Pagar, Senador Jayme.
Em Mato Grosso, não é muito melhor: do valor autorizado para as obras do PAC no nosso Estado, foram
pagos 41%, em 2011; 37%, em 2012; e até agora, em
2013, só 25%, como V. Exª acabou de fazer referência.
Mas, com todas as insuficiências, o Governo Federal conseguiu gastar R$56 bilhões no orçamento que
chamou de PAC. Com que resultados? Quais resultados? O que fez para enfrentar os principais gargalos
da economia brasileira?
Primeiro, as ferrovias.
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A Ferrovia Norte-Sul gastou, desde 2007, R$3,4
bilhões para 855km, que nem podem ser usados,
porque precisam ser refeitos. E eu já denunciei aqui
desta tribuna o famoso Juquinha da Valec. E eu tenho
certeza de que o senhor se recorda deste nome, do
famoso Juquinha. Continua parada essa ferrovia lá em
Palmas, sem perspectiva de funcionar, até porque não
existe sequer um modelo de operação.
A Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, Senador Jayme,
em andamento há vários anos, tem só 16% das obras
civis feitas e está tendo o seu projeto de engenharia
quase que inteiramente refeito.
A Ferrovia Transnordestina, feita por iniciativa
privada, com financiamento do BNDES – é bom que
se ressalte –, se arrasta desde 2006, sem previsão de
conclusão, e passou – pasmem – de R$5,4 bilhões
para R$7,5 bilhões.
A nossa Ferrovia de Integração do Centro-Oeste
– a chamada Fico, de Campinorte, em Goiás, até Lucas do Rio Verde –, tão importante para Mato Grosso,
nem sequer saiu do papel; estão adiando para setembro, dezembro, nunca chega, parece D. Sebastião, que
nunca vem da África. Essa ferrovia não vai terminar
nunca, nem sequer saiu do papel, entrou na nova onda
mágica de concessões com dinheiro público e o risco também público, mais ou menos a socialização do
lucro e a capitalização do prejuízo. E, com isso, desapareceu do radar do PAC.
Isso para não falar do famoso trem-bala, um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. Um tapa na
cara. Aqui eu votei contra o trem-bala. Um projeto que
começou sendo vendido ao País como inteiramente privado e necessário para a Copa do Mundo, que acabou
com R$37 bilhões de dinheiro público e sem data para
sequer começarem as obras. Parece-me que, só nos
estudos, quase R$300 milhões. A licitação para essa
concessão já foi adiada inúmeras vezes. Nesse caso,
aliás, é melhor que continue sendo adiada o resto da
vida. É melhor que não saia do papel.
E as rodovias, Senador Jayme, Senador Acir: a
nossa BR-163, em Mato Grosso, continua matando
centenas de brasileiros por ano, e nem uma palavra
nos relatórios do PAC sobre os seus pontos mais críticos no nosso Estado, que já exigem há anos uma
duplicação ou, pelo menos, uma reconstrução – de
Sinop até Posto Gil; de Posto Gil até Rondonópolis.
E, se formos olhar no orçamento, dos R$474
milhões autorizados para a estrada em 2012, foram
realmente concluídos e pagos apenas 43% em 2013.
Pasmem: unicamente 3% disso, ridículos R$23 milhões
A mesma coisa ocorreu com a BR-364, outro eixo
essencial da nossa economia, da economia do Estado
de Mato Grosso: orçamento ínfimo de R$88 milhões

56130 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

em 2012. Só foram executados, Senador Acir, 59% até
agora, em 2013. Sem orçamento nenhum, os Restos
a Pagar só foram executados em 4%.
A BR-163 só é lembrada no relatório do PAC pelo
trecho paraense até Santarém, que é também muito
importante para o escoamento de nossa produção,
através do Porto de Santarém, como já fiz referência.
Mas mesmo esse trecho é jogado para o final de 2015.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Acir, digno representante do PDT do Estado de Rondônia.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT –
RO) – Só para cumprimentá-lo, Senador Pedro Taques,
pelo seu pronunciamento. De todas as citações que V.
Exª fez, eu vou me referir, vou me restringir somente
à BR-364, porque eu a conheço.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – E muito bem.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT
– RO) – Tanto a BR-364 no seu Estado de Mato Grosso, quanto a BR-364 no nosso Estado de Rondônia,
como também segue para o Estado do Acre. É uma
rodovia cuja restauração nós começamos a debater,
Senador Pedro Taques, aqui no Senado e no DNIT,
em 2009. Nós conseguimos o início da restauração
este ano, em um trecho, que está bem adiantado. O
segundo trecho, entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do
Oeste, o trecho entre Ouro Preto e Ariquemes e entre
Ariquemes e Itapuã está sendo iniciado ainda. Hoje
pela manhã, estive no DNIT, pedindo para que haja
um comprometimento maior do órgão, para que dê a
ordem de serviço entre Pimenta Bueno e Vilhena, que
é o trecho nº 1. Portanto, realmente V. Exª tem toda
razão em colocar essa falta de ação do DNIT em relação às nossas estradas. A produção agrícola aumenta ano a ano, batemos recorde em cima de recorde,
ou seja, a iniciativa privada faz a sua parte, mas não
temos condições de dar escoamento à produção na
mesma velocidade que aumenta a produção agrícola.
Portanto, meus cumprimentos pelo pronunciamento. E
fica aqui também o nosso pedido para que seja dada
a ordem de serviço para o trecho 1 da BR-364 e para
que toda ela tenha restauração, e comecemos logo a
duplicação da BR-364, o que já se faz necessário; é um
sonho. Como também a ferrovia ligando Porto Velho-Vilhena– Lucas do Rio Verde-Cuiabá venha integrar a
malha ferroviária brasileira. Isso se discute há muitos
anos. Nós colocamos no PPA 2012/2015 o início do
projeto de Porto Velho a Vilhena, porque, de Vilhena
até unir com a malha ferroviária brasileira – já está no
PAC, já existe projeto, já está em fase de licitação, só
temos promessas que não acontecem, e nós precisamos dessa ferrovia mais do que nunca, em função do
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alto crescimento, da alta produção agrícola dos nossos
Estados, tanto o nosso Estado de Rondônia, quanto o
Estado de Mato Grosso. Nós precisamos demais dessa
ferrovia. Meus cumprimentos, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Acir. O PAC
está empacado, Senador Acir. Está empacado. Quem
sabe o general do DNIT, com a sua caderneta famosa,
possa desencravar o que está empacado.
Ora, meu amigo mato-grossense, se eu perguntar
a você ou a qualquer outro dos nossos irmãos que aí
vivem, qual é a obra viária mais importante do Estado, a que mais aflige a economia e a segurança das
pessoas, a resposta virá imediatamente: as BR-163 e
364. E a possibilidade mais imediata de desafogar o
transporte das safras é poder acessar a hidrovia em
Santarém também pela BR-163.
Já se sabe disso há anos, há décadas, mas essas obras centrais se perdem entre 115 outros – entre
aspas – “empreendimentos” carimbados como PAC em
Mato Grosso. E as execuções se arrastam de forma
indefinida. Os contingenciamentos se sucedem. Que
planejamento é esse em que não define prioridades?
Isso não é planejamento. Não é projeto estratégico
de país.
Um verdadeiro projeto de governo define as prioridades em função dos problemas mais críticos da população sabendo que os recursos são escassos e trata
essas prioridades como verdadeiras prioridades. Não
deixa faltar o dinheiro para esses projetos e concentra
a capacidade técnica e administrativa de execução das
obras e serviços para concluir os projetos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso cobrar. É preciso cobrar, Senador Cícero, menos
marketing, menos propaganda e mais gestão pública.
Vamos olhar para a ação do Governo, que nos
é vendida pomposamente como PAC, com a mesma firmeza, com o mesmo senso crítico que a nossa
gente já demonstrou quando obrigou este Legislativo
a começar a legislar sobre a moralidade pública, Sr.
Presidente. Vamos transformar o sonho compartilhado
nas ruas deste País em realidade para o nosso povo.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Pedro Taques,
que falou como orador inscrito.
Vai falar agora um Líder.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Rodrigo Rollemberg
e o Senador Eduardo Amorim não se encontram. Fala
o Senador Acir Gurgacz.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, é bastante rápido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Para uma questão de ordem,
Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Presidente, é apenas para registrar dois requerimentos de minha autoria, com bastante tristeza. É o registro de uma infeliz
coincidência.
No último dia 12 deste mês, ao chegar a casa,
eu me encontro com o meu genro, que acabara de receber uma ligação dos seus familiares, da sua mãe,
comunicando-lhe que, naquele instante, fazia poucos
minutos, havia falecido o seu tio, Wenem Carvalho
Mendes Freire.
Este meu voto, na verdade do pai dele, um médico
com 51 anos de idade, Fábio Cariry Carvalho estava
jogando uma tradicional partida de futebol na noite da
segunda-feira e veio a falecer de um AVC. Todos os
que participavam daquela “pelada”, como se diz, do
“racha”, como se comunica, eram médicos.
Ele era filho de Wenem Carvalho Mendes Freire
e de Giselda Cariry Carvalho. Era de uma família de
cinco filhos, sendo seus irmãos Maria do Socorro Cariry, mãe do meu genro, Cassandra Cariry, Teca Cariry,
e Potira Cariry.
O falecido, Fábio Cariry, era casado com Giulliane Ramalho, com quem teve dois filhos, Júlia e Wenem Neto.
Isto ocorreu no último dia 12, sem que houvesse
tempo de ser socorrido.
Após essa ligação, Sr. Presidente, após comunicar o falecimento desse tio, logo em seguida, ele recebe outra ligação, na mesma noite de segunda-feira,
informando que outro tio, dessa vez irmão do seu pai,
na cidade de Santos, também médico, com 54 anos,
morre de infarto.
O requerimento que apresentei é em nome do
médico Rommel Lacet de Barros, bem como no meu
requerimento as condolências para as duas famílias.
Rommel Lacet de Barros tinha 54 anos, era filho
de Luiz Ferreira Barros, que foi Deputado, por muitos
anos, na Paraíba, e da Srª Iolanda Lacet de Barros.
Era de uma família de quatro filhos, sendo seus irmãos Luiz Otávio Lacet de Barros, Mac Arthur Lacet
de Barros, pai do meu genro, Junot Lacet de Barros,
e era casado com Angela Lacet, com quem teve um
filho, Gabriel Lacet.
Ele veio a falecer também na segunda-feira, na
cidade de Santos, vítima de infarto.
Era este o registro que apresentei e espero que
o Senado possa aprovar, para que fique registrada nos
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Anais desta Casa essa triste coincidência que ocorreu
nessa família.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Cícero Lucena, V. Exª
será atendido na forma do Regimento, mas, de pronto, transmita a todos os familiares a solidariedade do
Senado da República e as devidas condolências.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, pela Liderança do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, pela manhã,
na Comissão de Infraestrutura do Senado, foi votado
um requerimento, apresentado pelo Senador Valdir
Raupp que considero da maior importância para o
nosso Estado de Rondônia.
O requerimento propõe audiência pública da Comissão de Infraestrutura lá na cidade de Porto Velho,
em Rondônia, para debater a logística de transporte, a
integração da Região Norte. Subscrevi o requerimento
e conseguimos o apoio dos demais Senadores para
que possamos debater toda a questão de infraestrutura do nosso Estado, em relação a BR-425, BR-429,
BR-364, BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, a duplicação da nossa BR-364, que já colocamos no PPA
2012/2015 e também vamos colocar no orçamento
do ano que vem, na LDO, pois já estamos com uma
emenda para ser apreciada... Enfim, vamos debater
todos esses assuntos, que são da maior importância.
Nós fizemos, na Comissão, sucessivos relatos
sobre a situação das rodovias, da infraestrutura do
nosso Estado de Rondônia. E o apoio do Presidente
da nossa Comissão, Presidente Fernando Collor, tem
sido de fundamental importância para que as obras de
restauração da BR-364 tenham sido iniciadas, mesmo
que oito meses após a ordem de serviço.
Hoje, essa obra está a pleno vapor, com a restauração do Lote 2, de Pimenta Bueno a Ouro Preto.
O pior trecho da BR-364 está em pleno trabalho. A
empreiteira que ganhou a licitação, a ordem de serviço, resolveu iniciar a obra depois de oito meses. Graças a uma ação, uma intervenção da Comissão de
Infraestrutura, conseguimos fazer com que essa obra
fosse iniciada.
As obras já iniciaram também no Lote 4, entre
Ariquemes e Porto Velho. Também foi dada a ordem
de serviço para o trecho entre Ouro Preto e Ariquemes, faltando apenas o Lote 1, entre Pimenta Bueno
e Vilhena. Nós estivemos, hoje, de manhã, no DNIT e
nos informaram que a licitação foi homologada e que
a ordem de serviço será dada nos próximos dias, para
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que possamos aproveitar ainda um pedaço deste nosso
verão, que vai até novembro ou dezembro.
Nós temos condições plenas de realizar o trabalho ainda no verão de 2013 para chegarmos a 2014, já
no final do ano, com a conclusão de toda a restauração da BR-364, de Vilhena a Porto Velho, e para que
possamos debater e conseguir aprovar, no Orçamento para o ano que vem, a duplicação da BR-364. É a
grande solução para todos nós, em Rondônia. Toda a
população de Rondônia quer, precisa disso e tem nos
cobrado uma ação efetiva com relação à duplicação
da BR-364. Nós colocamos no PPA 2012/2015, também estamos colocando na LDO para o ano que vem
e esperamos colocar no Orçamento da União para
2014 a duplicação dessa BR, que é muito importante
para todos nós.
Sr. Presidente, trago outro assunto.
Participei, ontem, no Rio de Janeiro, do Encontro
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares, evento
que reuniu bombeiros militares de todo o Brasil para
discutir a necessidade de aparelhamento das corporações com novas tecnologias de prevenção e combate
a incêndios, tragédias naturais e acidentes, bem como
para discutir políticas públicas, programas e projetos
para o setor, como a concepção da Política Nacional
de Bombeiros na Segurança Pública.
Esta política setorial dos bombeiros, em articulação com a Política Nacional de Segurança Pública,
será, na verdade, uma grande conquista para toda a
sociedade brasileira, uma vez que dará mais autonomia, mais independência para os bombeiros militares,
sem deixar de promover a articulação necessária com
as demais forças policiais militares e a defesa civil na
proteção da sociedade e na prevenção de incêndios,
acidentes e desastres naturais.
Este alinhamento constitui-se num esforço conjunto da União e dos Estados Federados na busca de
investimentos para a reestruturação de seus Corpos de
Bombeiros Militares, com a capacitação e treinamento
das guarnições, regulamentação e padronização de
procedimentos operacionais, visando o fortalecimento
institucional para a garantia da proteção à vida, ao meio
ambiente e ao patrimônio, bem como para o pronto
emprego nas ocorrências de catástrofes e desastres
naturais em qualquer local do nosso País.
A independência administrativa e operacional do
Corpo de Bombeiros em relação à Polícia Militar, que
já ocorre em alguns Estados brasileiros, como lá no
nosso Estado de Rondônia, é uma reivindicação antiga dos bombeiros, no sentido de dar mais agilidade à
gestão das corporações, bem como aos procedimentos de socorro e prevenção.
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Os bombeiros de todo o Brasil reunidos no Rio de
Janeiro, neste evento organizado pela Liga Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – Ligabom, presidida pelo Coronel Caetano de Souza, Comandante do Corpo de Bombeiros de nosso Estado de
Rondônia, também discutiram a Proposta de Emenda
à Constituição nº 19, de 2013, de autoria do Senador
Vital do Rêgo, da qual tenho a honra e o prazer de ser
relator na Comissão de Constituição e Justiça.
A PEC n° 19 trata da criação das Brigadas de
Incêndio em Municípios que não têm contingente de
Bombeiro Militar, e nosso parecer pela aprovação está
pronto para entrar na pauta da CCJ aqui no Senado.
As brigadas terão caráter civil e serão formadas
por voluntários ou por servidores, para atuação exclusivamente em operações de salvamento e combate a
incêndio.
Entendo que esta medida vai colaborar para o
aperfeiçoamento desse serviço público relevante para
toda a sociedade. Mas para que haja uma sintonia com
os Corpos de Bombeiros Militares já existentes nos Estados, é necessário que a criação das brigadas pelos
Municípios ocorra nos termos de uma lei estadual, a
qual deverá disciplinar os critérios para a supervisão
da atividade por parte do Corpo de Bombeiros.
Nesse sentido, apresentamos emenda à PEC nº
19 especificando que a lei estadual requerida deverá
contemplar a necessária supervisão técnica do Corpo
de Bombeiros Militar sobre tais instituições municipais
de modo a que seus serviços sejam prestados de modo
eficiente e eficaz.
O importante é que a participação nessas brigadas constitua, tanto para o servidor público quanto
para o cidadão voluntário, a prestação de um serviço
público relevante.
No entanto, tão importante quanto esta PEC é a
construção e a implementação da Política Nacional de
Bombeiros na Segurança Pública. As duas iniciativas,
na verdade, são complementares e uma não funcionará bem sem a outra.
Precisamos trabalhar nas duas frentes ao mesmo tempo, através do planejamento estratégico em
nível nacional, para estabelecer objetivos, metas e
ações para garantir os investimentos necessários no
fortalecimento da atuação dos bombeiros brasileiros.
Só assim poderemos criar novas corporações nos
Municípios, visto que, de acordo com levantamento
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), apenas 11% das cidades brasileiras
contam com unidades do Corpo de Bombeiros Militar.
Só assim poderemos realizar o reaparelhamento e as
inovações necessárias nos serviços e nas corporações
de bombeiros já existentes no Brasil.
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Ou seja, precisamos aprovar a PEC para facilitar
a criação de corporações de bombeiros nos Municípios menores e precisamos criar uma política específica para o setor, definindo a atuação integrada nos
serviços de busca e salvamento, resgate, perícia de
incêndio, prevenção e extinção de incêndio, bem como
as atividades de defesa civil.
Como eu já disse, o objetivo final dessas duas
propostas é a preservação da vida, do meio ambiente,
do patrimônio público e privado, reduzindo a vulnerabilidade e riscos à população. Neste sentido, a segurança não compete exclusivamente ao Estado, mas deve
ser buscada de forma integrada por toda a sociedade.
Portanto, faço aqui um apelo aos nobres Senadores para que aprovemos a PEC nº 19, mas sem deixar
de discutir, de forma conjunta, a Política Nacional de
Bombeiros na Segurança Pública.
Sr. Presidente, foi com muita alegria e satisfação
que participei desse Encontro Nacional dos Bombeiros, e muito me honrou a homenagem que recebi de
bombeiros de todo o Brasil.
Agradeço, mais uma vez, de coração a homenagem prestada pelo Comando da Liga Nacional dos
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.
Na condição de Parlamentar, coloco-me à disposição, como soldado dos bombeiros, aqui no Senado, na
luta pela PEC nº 19, pela política setorial e pelo Código
Nacional de Segurança Contra Incêndio, bem como na
luta por recursos federais que permitam a ampliação
do número de unidades de Bombeiros Militares nos
Municípios brasileiros e na valorização permanente
dos bombeiros militares de todo o Brasil.
Uma saudação especial ao Coronel Caetano e
a toda a equipe do Corpo de Bombeiros que se deslocou de Rondônia para estar no Rio de Janeiro nesses dois dias para debater a importância do Corpo de
Bombeiros para o nosso Estado de Rondônia e para
o Brasil. Cada Estado estava lá representado por seu
comandante e por seus coronéis, que debateram essa
questão da política nacional dos bombeiros que nós
devemos ampliar e debater com mais detalhes aqui
no Senado.
Sr. Presidente, outro tema que quero abordar
é que a efetividade da implantação de uma política
pública no Brasil é tema para muitos debates, e nosso papel aqui no Senado Federal não é apenas o de
elaborar leis e políticas, mas também de fiscalizar a
sua aplicação.
Nesse sentido, registro que a aplicação do Código Florestal Brasileiro e, em particular, as estratégias
de implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
estão avançando em diversos Estados brasileiros,
em especial no meu Estado de Rondônia. O CAR tem
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avançado muito e é uma ação importante que fazem
a população juntamente com o Governo do Estado.
Ontem mesmo, a equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) esteve
em Brasília, participando da terceira reunião do grupo
de trabalho de acompanhamento do novo Código Florestal, e apresentou os resultados da implantação do
Cadastro Ambiental Rural do nosso Estado, Rondônia.
O Governador Confúcio Moura assumiu esse
compromisso como política de governo, e o Cadastro
Ambiental Rural está sendo implantado não apenas
como ferramenta para a regularidade ambiental, mas
para a inclusão positiva dos agricultores, posseiros e
assentamentos rurais.
Ao aderir ao Cadastro Ambiental Rural em Rondônia, o produtor rural passa a ter diversas vantagens,
como a segurança jurídica de usar a terra e seus recursos naturais dentro da lei, pois, quando adere ao CAR,
o agricultor recebe o aval do Governo de que possui a
propriedade ou a posse da terra onde desenvolve sua
produção regularizada ambientalmente.
Outro ponto positivo é a inclusão nas políticas públicas de crédito. Para o produtor rural acessar hoje os
créditos do Pronaf, ele precisa do Cadastro Ambiental
Rural, ele precisa do CAR para licenciar qualquer outra
atividade que possa ter em sua propriedade passível
de licenciamento, como, por exemplo, a piscicultura,
que tem tido avanço muito grande na produção em
nosso Estado de Rondônia.
Nesse aspecto, Rondônia está dando mais um
exemplo para o Brasil. Por meio do Programa Água
Produtiva, os agricultores estão recendo apoio do Governo do Estado e do Governo Federal para investir na
piscicultura com o devido licenciamento ambiental, como
pude acompanhar em visita à cooperativa de piscicultores de Urupá, no último sábado, no Estado de Rondônia.
O programa Água Produtiva foi criado pelo Governo do Estado de Rondônia em meados de 2011, sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes) e com a participação da Secretaria de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária (Seagri) e da Emater, com o intuito de subsidiar
o agricultor na incorporação de áreas à piscicultura.
O resultado é que, em dois anos, a produção de
pescado em Rondônia deu um salto de 15 mil toneladas/
ano para 50 mil toneladas/ano, e a expectativa é que o
Estado alcance a produção, nos próximos anos, de 80
mil toneladas. A expectativa, na verdade, é de que isso
ocorra não nos próximos anos, mas até 2014. Essa é
a expectativa de todos nós. Que possamos alcançar
essa meta de 80 mil toneladas até 2014!
O programa Água Produtiva é um exemplo de que,
quando existe a articulação de esforços em torno de um
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objetivo comum, o resultado aparece, pois, nesse esforço, o Governo do Estado também contou com o apoio do
Governo Federal, por meio do Ministério da Pesca e do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, que disponibilizaram maquinário – como retroescavadeiras – e apoio para
o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção
de pescado, especificamente, no Estado de Rondônia.
Outro aspecto importante desse programa é que,
ao estimular a abertura de tanques para a criação de
tambaqui, pirarucu e tucunaré, o Governo do Estado
já viabiliza o licenciamento da atividade, para evitar
o que ocorre em outros Estados, onde cerca de 80%
dos tanques não possuem licenciamento ambiental e
estão em APPs.
Por meio do programa Água Produtiva, o agricultor recebe o apoio para recuperar áreas degradadas e,
juntamente com o programa Terra Produtiva, também
faz a recuperação de pastagens, de capoeiras e de
áreas degradadas.
É com esta política e com o licenciamento de áreas produtivas que Rondônia está aumentando a sua
produção e a sua produtividade, sem necessariamente
transformar áreas de florestas e, ainda, recuperando
as áreas degradadas.
Portanto, meus cumprimentos ao Governo do
Estado e aos coordenadores dos programas Água
Produtiva e Terra Produtiva, que estão promovendo
uma verdadeira transformação na maneira de lidar com
a terra e com a água em nosso Estado de Rondônia.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Agradeço pela sua atenção e dos demais Senadores
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Senador
Acir Gurgacz, que falou pela Liderança do PDT.
Agora é um orador inscrito. Convidamos o Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Enquanto
V. Exª vai à tribuna, eu leio aqui três requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador
Pedro Taques para compor, como titular, a CPI da Espionagem em vaga cedida pelo PSDB, conforme Ofício s/nº da Liderança do PSDB, e Ofício nº 12/2013,
da Liderança do PDT.
São os seguintes os Ofícios:
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança cede, ao Partido Democrático Trabalhista –
PDT, a vaga de Titular na Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar, no prazo de cento e
oitenta dias, a denúncia de existência de um sistema
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de espionagem estruturado pelo governo dos Estados
Unidos, com o objetivo de monitorar e-mails, ligações
telefônicas, dados digitais, além de outras formas de
captar informações privilegiadas ou protegidas pela
Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício GLDPDT no 12/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência,
e, na oportunidade, indicar o nome do Exmo Sr. Senador Pedro Taques para ocupar a vaga de Titular na CPI
da Espionagem, mediante cedência da pela Liderança
do PSDB ao Partido Democrático Trabalhista – PDT,
conforme documento anexo.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Líder
do PDT no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Pedro Henry, em substituição ao
Deputado Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
621, de 2013, conforme o Ofício nº 404, de 2013, da
Liderança do PP na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 404
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Henry (PP/MT) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 621, de 2013,
em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador José Agripino apresentou o Requerimento nº 932, de 2013, por meio do
qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 3
a 9 de setembro de 2013, para integrar delegação da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em visita oficial à Suécia e à França.
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A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 932, de 2013.
É o seguinte o despacho do Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA
NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4º,
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 932, de 2013,
do Senador José Agripino, que “Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
combinado com art. 40, § 1º do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência, com
ônus para o Senado Federal, autorização
para ausentar-me dos trabalhos da Casa,
no período de 3 a 9 de setembro do corrente
ano, para integrar delegação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em visita oficial à Suécia e França”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu, no dia 21 de agosto de 201,3 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
José Agripino.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, tendo em vista a proximidade da
missão oficial e o tempo necessário para as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca
para si a responsabilidade de instruir favoravelmente
a referida solicitação, ad referendum do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento nº 932, de 2013, do Senador
José Agripino.
Sala da Comissão, 21 de agosto de 2013. – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não havendo objeção do Plenário, nós colocaremos em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Sérgio Souza, pelo tempo de
20 minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Paim.
Estarei inclusive no seu Estado no próximo final de
semana, na Expointer, que acontece no Rio Grande do
Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores, eu venho à tribuna nesta tarde
reportar à Casa a grande ansiedade e preocupação
que a tramitação de um projeto tem causado às escolas especiais, carinhosamente apelidadas de APAEs, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais,
em especial as do meu Estado, o Paraná, a chamada
Meta 4 do Plano Nacional de Educação, constante do
substitutivo do Senador José Pimentel aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Refiro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 103,
de 2012, que tramita, neste exato momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que
tem como Relator o Senador Vital do Rêgo, Presidente
daquela Comissão.
A principal polêmica reside na possibilidade, com
manutenção do texto da Meta 4 aprovado na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
de enfraquecimento da atuação das entidades que
oferecem educação especial às pessoas com deficiência, no meu Estado, o Paraná, no Brasil por inteiro.
Segundo o texto, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação deve ser universalizado
na rede regular de ensino.
A preocupação é justamente que tal medida retire
de entidades como as Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais, as APAEs, espalhadas por todo o
Brasil, e também as Pestalozzis, que são entidades
com a mesma finalidade, a possibilidade de oferecer
o atendimento especial substitutivo à educação escolar na rede regular, como pode ser feito hoje em dia.
O texto aprovado na Câmara dos Deputados e
enviado ao Senado sobre a Meta 4 do PNE (Plano
Nacional de Educação) era o seguinte:

56136 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Meta 4 – Universalizar, para a população de
quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação preferencialmente na rede
regular de ensino [preferencialmente na rede
regular de ensino], garantindo o atendimento
educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários,
nas formas complementar e suplementar, em
escolas ou serviços especializados, públicos
ou conveniados.
Era assim o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O substitutivo aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal suprimiu a
expressão “preferencialmente”.
Em audiência pública realizada, Senador Paim,
na Comissão de Direitos Humanos na semana passada, sob a batuta, sob a condução de V. Exª, as APAEs
defenderam a manutenção da expressão “preferencialmente”, alegando que tal expressão está de acordo com
a convenção da ONU para a pessoa com deficiência, o
que significa dar o direito às pessoas com deficiência
de escolher onde querem entrar e, por conseguinte,
onde vão querer se matricular. A expressão “preferencialmente” se coaduna com esta premissa, a premissa
estatuída pela Organização das Nações Unidas.
Ainda na audiência pública ocorrida na semana
passada aqui no Senado Federal, os representantes
das APAEs demonstraram o interesse em que a população seja ouvida sobre essa possibilidade de enfraquecimento das escolas especiais e possa ter o
direito de optar entre a educação a ser ofertada pela
rede pública e o atendimento especializado já institucionalizado antes da aprovação do PNE.
Defendem que a escola especial pode oferecer
tanto a educação escolar quanto o atendimento educacional especializado complementar.
Aparentemente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na redação do substitutivo, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
fica restrita a atuação das escolas especiais apenas
ao atendimento complementar especializado. E hoje
ela dá também a educação escolar no atendimento
educacional.
Há de se fazer uma referência, Sr. Presidente,
senhoras e senhores e todos aqueles que estão nos
ouvindo: cada Apae construída no Brasil, cada uma
delas teve uma participação direta dos pais e dos
amigos – isso está inclusive no nome, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) –, para criar
uma escola especializada para o atendimento daquele
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cidadão, criança, que é portador de uma necessidade
especial, a fim de que essa escola conseguisse dar o
mínimo de educação a esse cidadão, porque o Poder
Público não o fez. Não havia espaço, como até hoje
não há. É lógico que, com o tempo, o Poder Público
foi subsidiando, fomentando essas entidades. Tanto o
Governo Federal quanto os Governos Estaduais aportam recursos, e as prefeituras também, diretamente,
para que essas entidades se mantenham.
É importante ressaltar isto: as Apaes não surgiram por acaso. Surgiram da necessidade da própria
sociedade e do carinho dos amigos e dos pais desses
alunos, desses cidadãos brasileiros, portadores de algum tipo de necessidade, a fim de que esses alunos
tivessem o direito de aprender, de ter um aprendizado.
Uma Apae não se resume ao ensino pedagógico.
Há também o atendimento de saúde com profissionais extremamente capacitados. E os pedagogos, os
professores que ali ministram as aulas, também têm
capacitação especializada.
Sr. Presidente, a Diretora de Política de Educação Especial do Ministério da Educação, a Srª Martinha Clarete, esteve nessa audiência pública aqui, no
Senado, na semana passada.
Ela ressaltou, na CDH, que o foco do MEC é o
fortalecimento do direito à educação e às escolas regulares no Brasil. Segundo ela, as escolas especiais
não vão desaparecer, mas caminhar juntamente com
o ensino regular, sem substituí-lo.
Como eu disse no início deste pronunciamento, o
assunto tem gerado grande polêmica em meu Estado
e, seguramente, em todas as demais unidades da Federação brasileira. Aliás, recebi ofício da Confederação
Nacional dos Municípios defendendo a manutenção
da expressão “preferencialmente” como essencial às
contas municipais e, sobretudo, ao melhor atendimento
às pessoas com deficiência.
Além da Confederação Nacional dos Municípios,
inúmeras câmaras de vereadores e prefeituras paranaenses já me enviaram manifestações em defesa das
Apaes. Inclusive, estiveram aqui, no Senado Federal,
vários presidentes das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apaes), na semana passada, e me
entregaram um abaixo-assinado de uma microrregião
do Paraná, que é a região do Vale do Ivaí, de Ivaiporã, Jardim Alegre, com 20 mil assinaturas, pedindo a
manutenção do ensino nas Apaes, como ele é hoje.
Nós acompanhamos aqui a movimentação do
Brasil inteiro na semana passada, mas faço questão
de citar algumas correspondências que já chegaram
ao meu gabinete, pedindo a manutenção da expressão
“preferencialmente”: Municípios de Enéas Marques,
Corbélia, Nova Aurora, Cianorte, Cascavel, Quedas
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do Iguaçu, São João do Ivaí, Londrina, Cândido de
Abreu, Jardim Alegre.
Também, Sr. Presidente, o ex-Governador do
Paraná, Orlando Pessuti, por vezes me ligou, dizendo
que dezenas de pessoas já o procuraram, manifestando essa preocupação e pedindo que falassem comigo
para que nós tivéssemos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Se me permite, o Vice-Governador
do Paraná, Senador Flávio Arns, fez o mesmo apelo.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Flávio Arns foi Presidente da Confederação
das Apaes por muitos anos. Foi um dos representantes
dessas entidades no Congresso Nacional como Deputado e como Senador da República. Inclusive a sua tia,
Zilda Arns, tem um trabalho fantástico no atendimento
a pessoas mais carentes, a saudosa Zilda Arns, que
é exemplo de vida no Brasil.
O ex-Governador Pessuti, por vezes, me ligou,
passando o telefone para o amigo do lado, que manifestava a ele, naquele exato momento, a preocupação
com a diminuição das prerrogativas das Apaes.
Sr. Presidente, tudo isso sem falar nas centenas
de pessoas e nas dezenas de Apaes que também me
enviaram pedidos e manifestações com o mesmo teor,
de todo o Brasil.
Os membros da Comissão de Constituição e
Justiça, entre os quais me incluo, têm agora a responsabilidade de deliberar sobre o assunto assim que o
Relator apresentar o seu relatório. O Relator é o Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo.
Regimentalmente, compete à CCJ, neste caso,
dispor sobre a constitucionalidade e a juridicidade da
proposição, sendo a Comissão de Educação a instância para avaliação do mérito.
Todavia, Sr. Presidente, diante da importância do
assunto, creio que não poderemos deixar de debater
esse ponto em particular na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aliás, o Senador
Francisco Dornelles já apresentou a Emenda nº 7,
na CCJ, cujo objetivo é justamente reestabelecer o
texto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a
Meta4, retornando a expressão “preferencialmente”
para o dispositivo.
Já analisei uma nota técnica do Governo que
apresenta justificativas plausíveis para a mudança
da proposta. Porém, Sr. Presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, que nos
escutam pela Rádio Senado, não me parece que o
momento seja adequado para mudança tão brusca,
cujo impacto poderá ser devastador para tantas famílias brasileiras.

Quinta-feira 22

56137

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me, só para que fique
também uma contribuição minha, que tem a mesma
posição sua.
Sou radicalmente favorável à posição de V. Exª.
A Ministra Gleisi Hoffmann declarou publicamente que
também tem a mesma posição de V. Exª e que teria
conversado com a Presidente da República para que
o termo “preferencialmente” estivesse junto ao substitutivo do Senador Pimentel também.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Olha só, Sr. Presidente, como isso é importante!
Eu disse há pouco, no meu pronunciamento, que essas entidades que são de natureza privada, que são
escolas, que são entidades, que são filantrópicas, sem
fins lucrativos, que prestam serviço excepcional às famílias e aos cidadãos brasileiros, que são as Apaes,
elas recebem recursos via transferência voluntária e
também, já devidamente regulamentada em alguns
casos, como fornecimentos de professores e assim
por diante, do Estado e da União.
A partir do momento em que se colocou esse
dispositivo dentro de um projeto, que ainda está longe
de ser aprovado no Congresso Nacional, que ainda
deve retornar à Câmara dos Deputados, os governos
já param: “Não podemos mais fazer investimento naquilo que pode sofrer mudança.” Assim, obras que são
necessárias à ampliação, à manutenção dessas entidades têm sido deixadas de lado, porque os governos
não estão aportando os recursos.
Faço um apelo tanto aos Governos Estaduais
quanto ao Governo Federal para que atendam também
às necessidades de infraestrutura dessas entidades.
Sr. Presidente, não me parece razoável retirar dos
pais das pessoas com deficiência, de pessoais especiais, o direito de optarem por uma educação especial
e diferenciada para seus filhos. Não me parece lógico
inclusive que alguém, mais do que os pais, possa atentar para o que é melhor para seus filhos, seus filhos
que são deficientes. Por isso que a palavra “preferencialmente” deve ser mantida. Não quer dizer que seja
obrigatório. Os pais vão poder optar de acordo com a
leitura que eles fazem ou conforme algum profissional
da saúde, da educação orientá-los.
Então, Sr. Presidente, eu deixo muito clara a minha posição de que é importante a manutenção dessa
palavra no texto da Meta4, porque atentar para o que é
melhor para os filhos é uma função dos pais, em casos
tão especiais e tão distintos e cheios de particularidades, como é esse caso.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao
Senador Cristovam Buarque.

56138 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Sérgio, eu fico satisfeito que
o senhor traga esse assunto aqui, porque ele merece uma dedicação muito grande. E eu fico satisfeito
que o Presidente seja o Senador Paim, porque é um
dos defensores de tudo isso. Eu temo que estejamos
deixando as crianças, que deveriam ser nossa preocupação central, em um debate entre técnicos e pais,
e nenhum dos dois, a meu ver, está sendo capaz de
escolher com cuidado qual é o conjunto de ações que
melhor serve a essas crianças. Eu sempre fui defensor
da integração das crianças portadoras de deficiência
entre as outras crianças, mas não dá para levar isso
como um dogma, que obrigue, que leve qualquer tipo
de deficiência às demais crianças. Primeiro, porque algumas dessas síndromes, dessas dificuldades exigem
um cuidado tão especial que colocar junto não vai permitir o desenvolvimento. E olhe que sou defensor não
só porque isso é bom para socializar as crianças que
têm deficiência como também é bom para dar consciência às crianças que não são portadoras dessa deficiência. É bom, mas deve-se analisar o que é melhor
para cada criança, para cada uma. Não dá para haver
medidas genéricas para todas as crianças. Até dentro
da mesma síndrome, há especificidades. Nós estamos
querendo fazer um plano, e não tomar cuidado. Nós
estamos querendo criar um padrão. Não há como haver um padrão, mas um cuidado personalizado. Isso
faz com que a integração exija duas coisas: primeiro,
saber se é possível ou não ter um cuidado especial,
conforme aquela característica da criança; segundo,
tem de haver um programa paralelo para elas. Deixá-las lá dentro da escola, integradas, com a formação
que a nossa escola dá, não basta. Por exemplo, nossas escolas não preparam ninguém para o mercado
de trabalho. Imaginem os portadores de deficiência!
Eles precisam de cuidado, porque boa parte dessas
crianças pode entrar no mercado de trabalho, se nós
tomarmos cuidado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu visitei escolas num país pequeno,
como a Jordânia, que formava jovens, adolescentes,
portadores da síndrome de Down, para o trabalho.
Vi crianças se especializando em cozinha, em jardinagem, em telefonia. Há maneira inclusive de se
recuperar crianças que têm certos graus de autismo.
Agora, isso tem de ser personalizado. Na hora de
personalizar, deve-se ouvir os pais. Não há dúvida.
E entidades como a Apae também, pela experiência
que têm, pelo cuidado personalizado que a escola
não consegue dar igual. Então, tenho a impressão
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de que nós precisamos, Senador Paim, analisar a
matéria com mais cuidado. Não podemos nem cair
na visão dos professores e dos especialistas em educação, que defenderam um padrão, como se servisse para todo o mundo – o que virou um dogma para
eles, um dogma de tese de mestrado, por exemplo
–, nem também, simplesmente, aceitar a ideia das
Apaes, dos pais, que têm suas maneiras específicas
que nem sempre são, necessariamente, as melhores.
O Senado pode, sim, a meu ver, ter um papel fundamental para analisar o que é melhor, ouvindo todos
os lados, todas as possibilidades. Nenhum deles
pode ficar de fora: a Apae é fundamental, a escola é
fundamental, integrar é fundamental e é uma grande
conquista do processo pedagógico de incorporação
dessas crianças no mundo dito normal. Mas é preciso pessoalizar. Não há padrão que sirva a todas as
crianças, nem mesmo do mesmo tipo de deficiência,
da mesma síndrome. Temos que descobrir uma maneira de pessoalizar e ver qual é o papel de cada um.
Essa pode ser a função de pessoas como V. Exª, como
o Paim, eu me predisponho a isso, e outros mais. Há
muitas experiências no exterior, em outros países, e
há muitas experiências boas no Brasil. Vamos tentar
olhá-las sem cair em nenhum dogma, essas crianças
não merecem ser cobaias de dogmas, elas têm que
ser o propósito, a razão de ser do trabalho da gente
e daqueles que escolhem cuidar delas.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque. Ouvir V.
Exª fazer uma análise engrandece muito o meu pronunciamento, porque todos nós, Senadores, cidadãos
brasileiros, conhecemos a competência e a seriedade
com que V. Exª trata a educação neste País.
Sr. Presidente, não tenho convicção de que o
Estado brasileiro esteja apto a prover. Inclusive, Senador Cristovam, acredito que nem todas – essa é a
questão de pessoalizar – as crianças realmente podem.
Há crianças que estão no ensino especial que podem,
sim, ser integradas e utilizar o ensino regular e médio
prestado pelos governos. No entanto, há crianças que
não. E aí, a palavra “preferencialmente” dá essa opção.
Eu acho que é o avanço que podemos fazer é manter o
texto que veio da Câmara neste ponto dentro do PNE.
Não estamos aqui discutindo todo o Plano Nacional de
Educação, mas exclusivamente este ponto.
Mas, Sr. Presidente, em alguns casos, com a especificidade necessária, os cuidados para o atendimento educacional de todas as crianças com deficiência
no País devem ser analisados caso a caso.
Sendo assim, desde já, anuncio meu apoio integral à Emenda n° 7, do Senador Francisco Dornelles,
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que mantém assegurado o extraordinário trabalho que
é prestado por tantas Apaes no Brasil.
Pelos números que me foram enviados, no Paraná, Estado que represento aqui no Senado Federal,
são 326 escolas especiais atendendo a cerca de 42
mil alunos que merecem todo meu apoio.
Espero que, o quanto antes, possamos deliberar
de forma conclusiva sobre o PLC 103, de 2012, que
oferece à sociedade brasileira um Plano Nacional de
Educação que atenda efetivamente a todos os nossos
estudantes, entre os quais estão as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades, ou seja, os superdotados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo, mais uma vez, pela atenção de V. Exª neste
caso e pelo aparte do Senador Cristovam Buarque.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu cumprimento o Senador
Sérgio Souza, que defende as Apaes e as crianças
especiais, com o termo “preferencialmente”, que entendo que é quase unânime aqui na Casa. O próprio
Senador Pimentel eu entendo que já é simpático a
essa posição sua.
Meus cumprimentos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra agora a um
Líder, o Senador Armando Monteiro. Em seguida, falará, como orador inscrito, o Senador Paulo Bauer.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, vou ler rapidamente o seguinte ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa:
– como membro suplente, o Deputado Milton
Monti, em vaga existente para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 619, de 2013, conforme o Ofício
nº 279, de 2013, da Liderança do PR na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, em vaga destinada ao
Partido Social Liberal –PSL, o Deputado José
Rocha, em substituição ao Deputado Dr. Grilo,
para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 621,
de 2013, conforme o Ofício nº 283, de 2013,
das Lideranças do PSL e do PR na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 279/2013 – Bloco
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membro suplente na Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Milton Monti (PR/SP)
para membro suplente na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 619, de
2013, que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de
obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009, e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais e de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 283/13 – Bloco
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Substituição de membro titular de Comissão
Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado José Rocha (PR/BA)
para membro titular em substituição ao Deputado Dr.
Grilo (PSL/MG) na Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 621, de 2013,
que “Institui o Programa Mais Médicos e dá outras
providências”. Na vaga do PSL.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB – Deputado Dr. Grilo, Líder do PSL.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Armando Monteiro, com
a palavra.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna para trazer questões que julgo relevantes
no campo das relações de trabalho no Brasil, que devem ser objeto de reflexão e que também representam
desafios que precisam ser enfrentados pela sociedade brasileira.
E aí há algumas questões: como poderemos flexibilizar as relações de trabalho, garantindo um núcleo de
proteção aos trabalhadores, de forma a tornar a nossa
economia mais ágil e competitiva internacionalmente?
De que forma podemos assegurar a criação sustentada de empregos formais, sobretudo para os nossos jovens, e tornar a nossa força de trabalho mais
produtiva? Como adequar a nossa legislação trabalhista às novas formas de trabalho, que são crescentemente baseadas em serviços diversificados e que,
em última instância, se conformam à atual sociedade
do conhecimento?
Sr. Presidente, essas questões foram temas de
um seminário internacional ocorrido ontem, patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela
União Geral dos Trabalhadores (UGT) e pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Dentre muitas conclusões
desse debate enriquecedor, identificou-se de plano a
necessidade da promoção de um diálogo amplo, aberto e transparente entre o capital e o trabalho, buscando convergências indispensáveis à modernização do
nosso aparato institucional.
Outra conclusão importante, decorrente das experiências internacionais que foram relatadas nesse
encontro, de diversos países, por especialistas na área
de Direito do Trabalho, é que o mundo caminha para
relações de trabalho mais flexíveis, em que se valoriza, cada vez mais, a criação dos empregos, o modelo
negocial e contratos de trabalho mais particularizados
e diversificados.
No caso da Itália, por exemplo, nos anos 90, a
crise econômica e a falta de competitividade do país
aumentaram a informalidade no mercado de trabalho, e,
evidentemente, isso se refletiu nos níveis de emprego.
Nesse contexto, as representações sindicais daquele
país, imbuídas de um senso de responsabilidade social, aceitaram negociar contratos de trabalho mais
flexíveis, o que, sem dúvida nenhuma, concorreu para
que se abrisse um ciclo de crescimento da economia,
posterior a essa circunstância.
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No período mais recente, após a crise financeira mundial de 2008, o governo italiano implantou uma
nova fase de reformas buscando gerar mais empregos
com a redução dos custos de contratação formal e com
foco na melhoria da qualificação dos trabalhadores.
Já a França adota um modelo que também ampliou a flexibilidade, combinado com a manutenção
de um núcleo de garantias, sobretudo no período de
contratação inicial. Sindicatos negociaram acordos coletivos que procuraram equilibrar a redução de horas
de trabalho com manutenção de emprego.
No caso do modelo americano – que reconhecidamente tem uma base legal e cultural distinta do nosso
País –, o nível de interferência do governo nas relações
de trabalho é mínimo. A fonte primária de segurança
do trabalho é a geração de empregos. A despeito da
particularidade do modelo americano, a lição retirada
é que o sistema de proteção ao trabalhador deve ser
conciliado com o objetivo de acelerar e sustentar a
criação de empregos.
O México, com um modelo mais próximo do sistema atual do Brasil, também aprovou recentemente
mudanças na legislação trabalhista, tais como: a possibilidade de pagamento por hora de trabalho, a hipótese, prevista em lei, de trabalhar em casa, por meio
de home office, e a regulamentação da terceirização,
que ocorreu há pouco no México. Outra iniciativa importante foi a criação de uma comissão nacional que
se destina a aumentar a produtividade do trabalho.
Os mexicanos entenderam que um dos fatores do desenvolvimento é a valorização e ampliação do capital
humano. Um fato a ser destacado é que a população e
a mídia acompanharam de perto a discussão e que os
dados adversos sobre a competitividade da economia
mexicana foram fundamentais para quebrar resistências às mudanças.
Sr. Presidente, e o caso brasileiro? A Consolidação das Leis do Trabalho constituiu um marco significativo no campo da proteção social.
Até 1943, o Brasil dispunha apenas de leis esparsas sobre o trabalho de menores e das mulheres,
férias, organização sindical e alguns poucos direitos
mal definidos e pouco abrangentes.
A CLT sistematizou o que existia e acrescentou
no quadro jurídico do País importantes proteções individuais e coletivas para regular as relações do trabalho
entre empregadores e empregados.
Após a sua promulgação, várias leis foram elaboradas para garantir direitos adicionais, como o repouso
semanal, o 13º salário, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e outros. Com a Constituição Federal
de 1988, os direitos foram ainda mais ampliados, tais
como a definição do valor das horas extras, do abono
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de férias, da estabilidade temporária da gestante, da
licença paternidade e vários outros.
O processo de elaboração de leis do trabalho
no Brasil sempre seguiu o princípio segundo o qual
os direitos têm de ser explicitados nos mínimos detalhes, para que as proteções sejam garantidas de forma homogênea a toda força de trabalho. É o princípio
chamado estatutário.
Isso parte da formação de uma cultura da desconfiança e se funda na compreensão de que há uma
relação de antagonismo, ou uma relação “adversarial”
entre empregados e empregadores, o que impediu a
nossa evolução para que já tivéssemos avançado no
modelo negocial.
Nesse caso, Sr. Presidente, a especificação de
detalhes se funda na força dos contratos, livremente
negociados, e sob o argumento de que eles têm maior
capacidade para garantir proteções em condições
heterogêneas, como ocorre no mercado de trabalho,
onde as características e as necessidades dos trabalhadores variam por setor. Sobretudo num País que
tem uma diversidade regional e que, portanto, convive
com desníveis no seu nível de crescimento econômico,
o que confere peculiaridades por tipo de contratação,
por empresa e várias outras.
Caros Senadores e Senadoras, o atual marco
regulatório limita o espaço para a livre negociação e
remete todos os conflitos para a esfera judicial. Levantamento do jornal O Globo, no ano passado, contabilizou o valor equivalente a R$24,9 bilhões em causas
trabalhistas, nos balanços de 36 companhias abertas,
com ações negociadas em bolsa.
Toda essa rigidez do quadro legal e a interferência
judicial seriam justificáveis se de fato lograsse levar a
proteção a toda força de trabalho do nosso País. Apesar dos grandes avanços da formalização nos últimos
anos, o grupo dos que não contam com as proteções
da CLT alcança ainda um contingente de 52 milhões
de brasileiros em uma força de trabalho de cerca de
100 milhões. Note-se que mais da metade da força de
trabalho do País não tem qualquer proteção. É como
se convivêssemos com dois mundos, um mundo do
excesso e da proteção e o mundo da precarização
absoluta pela ausência de uma relação formal na relação de trabalho.
A realidade, senhores, é que o mundo do trabalho mudou, mas o sistema de relações pertinentes
não acompanhou essa transformação. A disseminação
do uso de tecnologias da informação criou uma nova
perspectiva.
Há atividades intensivas em conhecimento, que
podem ser desenvolvidas por pessoas em qualquer
ambiente, ensejando novos formatos e, portanto, novos
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relacionamentos. Por ser especializado, esse tipo de
trabalhador pode compatibilizar o atendimento a demandas de diferentes empresas, mas as contratações
ainda estão engessadas no formato antigo.
Nossa legislação trabalhista foi concebida para
atender ao emprego e não ao trabalho. Convivemos
com um marco regulatório antiquado, que limita as
proteções aos que exercem essas novas formas de
trabalho. A legislação atual afeta especialmente as
novas indústrias, baseadas em conhecimento, e dificulta o processo de modernização das mais antigas.
No caso das atividades tradicionais, as despesas de
contratação são elevadas e a burocracia, complexa, o
que acaba por gerar mais informalidade e desproteção.
Essa realidade impede que o País atinja os dois
principais objetivos de um sistema moderno de relações de trabalho, que são a proteção ao trabalhador,
entendida de forma mais ampla, e o estímulo à competitividade das empresas e da economia, porque
essa é a única forma de assegurar, verdadeiramente,
a manutenção dos empregos, proporcionando, ainda,
segurança jurídica e minimizando conflitos.
Há várias fontes de insegurança jurídica que
prejudica o setor produtivo e os trabalhadores. Muitas vezes, o que é negociado não prevalece diante da
forte intervenção da Justiça de Trabalho, que detém o
chamado poder normativo, inclusive o poder de anular
acordos e convenções acertadas entre as partes ou
até mesmo de determinar prorrogações automáticas
de acordos temporários.
A imprevisibilidade nas decisões judiciais gera um
alto custo de transação e um incontrolável estado de
incerteza, o que, por sua vez, dificulta o planejamento
e a execução de projetos em um ambiente competitivo.
Costuma-se dizer que nenhuma empresa que opera
no Brasil sabe exatamente qual é o seu passivo trabalhista – e essa instabilidade de regras e de decisões
termina por criar uma situação que já foi objeto de
uma expressão feliz quando diz que, no Brasil, até o
passado é incerto, porque há decisões que terminam
tendo efeito retroativo, alterando, portanto, esse dado
histórico. A cada instante, em meio a sobressaltos e
turbulências, ela, a empresa, se vê diante de situações jamais antecipadas quando analisadas à luz do
bom senso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não conseguimos ainda avançar na regulamentação dos serviços
de terceirização, na desburocratização das relações de
trabalho, na criação de alternativas para determinar
novas formas de resolução de conflitos e na garantia
de uma maior valorização da negociação coletiva. Ou
seja, existe um amplo espaço para a modernização
do nosso aparato institucional. A lição da experiência

56142 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

internacional, tão bem evidenciada nesse seminário,
nos ensina que essas reformas são mais viáveis em
ambiente com uma baixa taxa de desemprego, exatamente como o que estamos vivenciando.
A comemoração dos 70 anos da CLT é uma
oportunidade para se refletir sobre o que pretendemos
fazer daqui para frente. A economia deverá continuar
crescentemente submetida às pressões deste mundo
competitivo. As tecnologias continuarão a impactar o
ambiente do trabalho, inclusive determinando novas
formas de trabalho. A divisão do trabalho crescerá de
modo acelerado, inclusive pela necessidade de subcontratar entre países – e temos que lembrar que hoje
existem cadeias integradas de produção, conferindo,
portanto, um quadro de divisão internacional do trabalho
em que cada etapa da produção se realiza em países
e continentes distintos. Portanto, essa realidade nos
desafia a encontrar fórmulas que se adaptem a esse
quadro de maior especialização do mundo do trabalho.
O País precisa, portanto, criar um ambiente favorável para que todas as novas formas de trabalho possam ser praticadas com segurança, observando-se as
proteções necessárias. O nosso desafio, reconheço, é
equilibrar relações de trabalho mais flexíveis, sem descurar do núcleo protetor de direitos do trabalhador, que
é fruto – todos nós sabemos – de conquistas históricas.
Finalmente, devemos rechaçar e extirpar de forma definitiva de nossa sociedade a precarização das
relações de trabalho, sobretudo as formas primitivas
de trabalho escravo e de exploração que ainda estão
presentes na nossa realidade. Não podemos, portanto,
perder este momento e esse senso de oportunidade.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando
Monteiro, como sempre trazendo uma reflexão sobre
o mundo do trabalho e do capital de forma propositiva.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) –Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra neste momento ao Senador Anibal Diniz, que permutou com o
Senador Paulo Bauer.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, temos procurado sempre trazer
uma reflexão da política exatamente na dimensão em
que nós a compreendemos. Compreendemos a política
como sendo a arte de construir os melhores diálogos,
os melhores encaminhamentos, as soluções possíveis para os problemas que enfrentamos. Mas de vez
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em quando nos deparamos com situações que fazem
com que tenhamos que expressar uma indignação. E,
neste momento, quero expressar duas indignações
com situações que estão acontecendo e que acabam
prejudicando o Estado do Acre.
A primeira delas, Senador Paim já foi objeto de
muitos pronunciamentos aqui, tanto meus como do
Senador Jorge Viana, também do Senador Sérgio
Petecão e de outros representantes da Bancada de
Rondônia. Diz respeito à ponte sobre o Rio Madeira.
É uma obra já decidida e incluída no PAC pelo Presidente Lula. É uma obra assumida pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, que deu ordem expressa para
que ela seja executada.
No entanto, todas as vezes em que ela está se
encaminhando para ser executada, depara-se com
uma situação desagradável, que é a ação deliberada
de uma máfia que opera o sistema de balsas naquela
região. Isso porque, entre Rondônia e Acre, entre os
Municípios de Porto Velho, capital de Rondônia, e Rio
Branco, capital do Acre, temos uma travessia de balsa que é um gargalo, um entrave que dificulta imensamente o transporte de pessoas e de cargas entres
os dois Estados.
Só que, mesmo tendo sido tomada a decisão
política pelo Governo no sentido de construir essa
ponte, de realizar essa obra, sempre ocorre um tipo
de movimentação, orquestrada pelo grupo que opera
esse sistema de balsas na travessia do Rio Madeira.
Sempre o início é adiado.
Mais uma vez, há poucos meses, estava para ser
aberta a licitação e houve uma nova ação impetrada
por esse grupo e a obra foi novamente adiada.
Hoje, tivemos mais uma vez reunião demorada
com o Ministro dos Transportes, César Borges, e também com o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe,
para exatamente ouvirmos deles o que aconteceu e
o que levou a mais um atraso na licitação dessa obra.
Mais uma vez, depois de superado um obstáculo
e depois de cumprida as exigências feitas pela Justiça
Federal, que acatou uma representação desse grupo
que tenta impedir a obra, novamente a licitação será
tornada pública nos próximos dias.
Eles disseram que, na segunda-feira, esse edital será novamente publicado. Esperamos que, dessa vez, essa licitação aconteça, que possa haver a
contratação da empresa para a execução dessa obra
e que tenhamos iniciada a execução da ponte sobre
o Rio Madeira, para que essa ligação entre o Acre e
Rondônia aconteça de maneira mais tranquila, direta,
e que não passe por esse transtorno, que é a balsa,
algo difícil para todos que dependem desse meio de
transporte entre Rio Branco e Porto Velho.
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Senador Paim, Senadora Ana Rita e Senadores
aqui presentes, outro assunto que trago ao conhecimento de todos diz respeito ao linhão da Eletrobrás
que está sendo projetado para ligar o Município de
Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, o Município de Tarauacá, o Município de Feijó ao Município de Sena
Madureira, porque o linhão já chega até ao Município
de Sena Madureira e existe um projeto, desde 2011,
para estender o linhão da Eletrobrás até o Município
de Cruzeiro do Sul.
Ocorre que, todas as vezes que são feitas licitações para a contratação dessa obra, os técnicos da
Aneel e da EPE não chegam a um acordo no sentido
de estabelecer um valor que seja atrativo para as empresas. Dessa maneira, essa obra vem sendo adiada.
Todas as vezes que ocorre uma licitação, ela fica deserta, porque os preços não são atrativos.
Sabe qual é a consequência disso, Senador Paim?
Eu vou te dizer qual é a consequência: só neste ano
de 2013, o Governo Federal está gastando, com a
compra e o transporte de combustível, de óleo diesel,
para fazer as termoelétricas funcionarem em Feijó, em
Tarauacá e em Cruzeiro do Sul, R$166 milhões. São
R$166 milhões na compra e no transporte de combustível para fazer funcionarem as termoelétricas de Feijó,
Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Senador Paim, olha só o absurdo: a licitação, o
leilão da Aneel deu deserto porque esta fez uma projeção de custo máximo de R$32 milhões/ano para um
contrato de 30 anos, para a empresa poder executar
essa obra e operar o sistema durante 30 anos. Foi essa
a projeção máxima a que a Aneel chegou. Só que as
empresas que são do ramo e que já atuam nessa área
há muito tempo, inclusive a nossa Eletronorte, que é
uma estatal e tem conhecimento de causa, fizeram
uma cotação de R$42 milhões/ano, uma diferença de
R$10 milhões. Os técnicos da Aneel não aceitaram.
Por isso, todas as vezes a licitação dá deserta, porque as empresas não vão aceitar executar uma obra
tendo prejuízo.
Agora, é interessante: eles não aceitam pagar
R$10 milhões por ano a mais nessa cotação das empresas, mas, ao mesmo tempo, impõem ao Brasil pagar
R$166 milhões a mais de transporte de combustível
e de aquisição de combustível para fazer funcionar as
termoelétricas nos Municípios de Feijó, Tarauacá e
Cruzeiro do Sul. Isso tem lógica, Senador Paim? Não
tem lógica. Infelizmente, nós temos que trazer essa
discussão a público.
Então, os técnicos da Aneel, Agência Nacional
de Energia Elétrica, e os técnicos da EPE, Empresa de
Pesquisa Energética, juntamente com o Ministério de
Minas e Energia, precisam chegar a um entendimento.
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Sobre esses números aqui, Senador Paim, pode
alguém pensar assim: “Ah, foi uma pesquisa que o
Senador Anibal fez à parte.” Não, são números fornecidos pelo próprio Ministério de Minas e Energia que
dão conta dessa incongruência. Não se aceita pagar
R$10 milhões a mais por ano para a operação desse
sistema porque esta é a forma como ele é construído:
estabelece-se um valor anual a ser pago, faz-se uma
contratação de 30 anos e a empresa fica responsável
por construir o linhão, que é uma informação muito interessante também. Quer dizer, o financiamento para
a construção dessa obra será pago exatamente por
esse valor que está sendo estipulado.
Então, Senador Paim, eu estou escrevendo um
artigo a esse respeito e vou publicá-lo nos jornais do
Acre, mas já quero, de antemão, ler como é que eu
estou querendo me expressar a esse respeito.
Quanto custa o “Linhão” de Sena a Cruzeiro?
Além da sabotagem da máfia das balsas, que
tudo tem feito para impedir que a ponte sobre
o Rio Madeira ligando os Estados de Rondônia e Acre pela BR-364 seja construída, agora
temos que enfrentar a burocracia da ANEEL
– Agência Nacional de Energia Elétrica e da
EPE – Empresa de Pesquisa Energética, que
não chegaram a uma cotação adequada para a
construção do linhão da Eletrobrás entre Sena
Madureira e Cruzeiro do Sul.
Na última terça-feira, 20 de agosto, eu e o Governador Tião Viana estivemos mais uma vez
no Ministério das Minas e Energia para cobrar
uma solução das autoridades federais no que
diz respeito à contratação da empresa para a
execução dessa obra e ficamos estarrecidos
com o que ouvimos do Secretário Executivo
daquele órgão, o Dr. Márcio Zimerman: só
neste ano de 2013, o Governo Federal terá
uma despesa de R$166 milhões com a compra e transporte de óleo diesel para as usinas
termelétricas de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro
do Sul. Ou seja,: para cada ano de atraso na
construção do linhão, R$166 milhões serão
gastos para garantir energia elétrica nesses
três municípios.
Cabe lembrar que esta obra está autorizada
desde 2011, pela Presidenta Dilma, mas continua emperrada por força dos valores ofertados pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica), que são considerados pelo setor
privado como incompatíveis com o porte do
empreendimento. De fato, os leilões da Aneel
para a contratação da obra ficaram desertos

56144 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

porque as empresas não aceitaram os valores propostos.
No último leilão realizado, a RAP (Receita
Anual Permitida) proposta para o empreendimento não atraiu as empresas do setor por ter
sido considerada absolutamente incompatível
com os custos da obra. A Aneel apresentou
uma RAP de R$32 milhões por ano, para um
prazo de 30 anos de contrato. Mas as empresas não se interessaram porque suas planilhas de custos apontam que seria necessário
uma RAP de, no mínimo, R$42 milhões pelo
mesmo período.
Com uma Receita Anual Permitida de R$32
milhões, o custo da obra está sendo projetado para R$307 milhões. Mas as empresas
do setor, principalmente a estatal Eletronorte,
que tem todo interesse em executar a obra,
pleiteiam uma RAP de R$42 milhões, porque
têm estudos que apontam um custo mínimo
de R$400 milhões para a execução integral
da obra.
O que mais preocupa nessa história é a falsa ideia de economia, a chamada economia
“burra”, convertida em Custo Brasil, que está
levando o Ministério das Minas e Energia a
gastar, apenas neste ano de 2013, R$166 milhões em custos de geração para levar energia
a Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Ou seja, os mesmos técnicos que não aceitam
uma despesa a mais de R$10 milhões por ano
na RAP, acham normal que o Governo brasileiro tenha uma despesa de R$166 milhões
para a compra e transporte do combustível
consumido pelas antigas usinas termelétricas –
que são altamente poluentes – em municípios
situados exatamente no eixo da BR-364, por
onde passará o “Linhão” da Eletrobrás, com
energia limpa.
Assim, ainda que a construção do “Linhão” até
Cruzeiro do Sul custasse R$500 milhões, com
três anos de energia limpa para esses municípios, o investimento seria compensado apenas
com a economia de combustível.
Essa situação de impasse tem de ser corrigida o quanto antes, por meio de um orçamento
adequado para a construção do “Linhão” de
Sena a Cruzeiro.
Vamos defender um orçamento realista e justo
para essa obra, que representa uma solução
definitiva para o abastecimento com energia
limpa e para o desenvolvimento sustentável
daquela região, que, em poucos anos, pode-
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rá estar fornecendo energia a gás para o Sistema Eletrobrás, caso as projeções otimistas
dos estudos realizados até aqui pela ANP na
bacia sedimentar do Juruá se concretizem
plenamente.
Como eu estava dizendo, Senador Paim e Senadores aqui presentes, não há sentido para a gente
compatibilizar com esse tipo de atitude equivocada de
técnicos, de burocratas de órgãos do Governo que não
tomam uma atitude correta no sentido de fazer uma
cotação real e fazer com que haja essa licitação para
a construção do linhão de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul porque, além de estar levando energia limpa, além de estar contribuindo com o meio ambiente,
pode estar significando uma grande economia para o
Governo brasileiro no que diz respeito à geração de
energia para esses Municípios.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de concluir o meu pronunciamento de hoje fazendo
uma referência à visita que tivemos, na semana passada, em Rio Branco, da nossa Ministra da Secretaria
de Relações Institucionais, Ministra Ideli Salvatti, que
teve uma agenda muito importante no Estado do Acre.
A Ministra Ideli participou do Encontro Estadual
de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela Associação
dos Municípios do Acre (Amac), no auditório da Federação do Comércio (Fecomércio) em Rio Branco. Foi
um evento de extrema importância, porque ouviu e
atendeu demandas dos municípios acrianos .
Também acompanhei, ao lado do Governador
Tião Viana e de Parlamentares e Secretários de Estado, a visita da Ministra Ideli Salvatti às obras realizadas
pelo nosso Governo. No canteiro de obras do maior
empreendimento na construção de casas do Governo,
a Cidade do Povo, a Ministra conheceu uma réplica da
planta do empreendimento. Esse programa conta com
o apoio do Governo Federal por meio do Programa
Minha Casa, Minha Vida.
Naquele momento, o Governador explicou à Ministra que no empreendimento há três tipos de moradias sendo construídas: com tijolos, com sistema pré-moldado e com blocos de concreto.
Segundo a própria Ministra, o Governo do Acre
está realizando um empreendimento grandioso. Afirmou, ainda, que a Cidade do Povo é um projeto admirável e que será a terceira maior cidade do Acre. É
para isso que nós trabalhamos, para termos resultados
expressivos que possam ser reconhecidos a qualquer
tempo.
A Ministra Ideli também conheceu as obras do
Complexo da Piscicultura, outro grande empreendimento do Governo do Acre. Esse complexo abrigará uma
fábrica de ração, tanques para reprodução de alevinos
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e um frigorífico para filetagem dos pesados do Acre.
A estimativa é de que esse complexo venha a processar 20 mil toneladas por ano do pescado produzido no
Acre. Toda a ração e todos os alevinos para atender
aos pequenos produtores do Acre, aos piscicultores
do Acre, serão produzidos nesse Complexo Industrial
da Piscicultura.
A Ministra Ideli, ao ver esse empreendimento,
mostrou toda sua emoção por constatar que o projeto
desenvolve toda uma cadeia produtiva do peixe e pelo
fato de o Governador Tião Viana e sua equipe terem
levado adiante essa proposta, apresentada desde
quando a Ministra Ideli era Ministra da Pesca, respondia
pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Foi exatamente
numa reunião que tivemos com a Ministra Ideli, logo
no início de 2011, que apresentamos o projeto desse
Complexo Industrial da Piscicultura e tivemos, prontamente, o apoio da Ministra Ideli.
Hoje, posso testemunhar aqui que ela pôde ver,
constatar pessoalmente, o resultado daquilo que foi
um sonho e que, depois, contou também com o apoio
do atual Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Agora estamos andando a passos largos para
concretizar esse sonho, que vai ter uma etapa inaugurada nos próximos dias.
Eu gostaria também, Senador Paim, concluindo
essa minha fala, de dizer que os esforços todos que
têm sido feitos pelo Governo do Acre, no sentido de
fazer a economia do Acre dar um salto de qualidade,
começam a ter resultados importantes.
Esse complexo industrial da piscicultura é algo
que merece uma atenção especial. Por quê? Porque
existia já uma vocação natural dos piscicultores do
Acre de trabalharem, a partir do seu conhecimento, da
sua vivência, da sua oportunidade, com a piscicultura.
Mas, com o Governo Tião Viana, buscou-se um caminho de tecnificar essa produção. Agora vamos ter não
só uma levinagem de muito melhor qualidade para a
produção de alevinos do tambaqui, do pirarucu e do
pintado, mas teremos também a garantia da compra
de toda a produção para o processamento na nossa
indústria de filetagem, que vai produzir para exportação.
Dessa maneira, a intenção da economia da piscicultura no Estado do Acre, que se soma, também, à
economia da suinocultura e da avicultura, é justamente proporcionar um rendimento maior para pequenos,
médios e grandes produtores do Acre e, quem sabe,
fazer do Acre, num futuro bem próximo, um exportador
de alimentos, que é algo que contribui imensamente
para o Brasil e para o mundo.
(Soa a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Para concluir, Sr. Presidente, quero informar
que amanhã viajarei para o Acre, ao meio-dia, e, à noite, encontraremos com o companheiro Lula, que vai
nos fazer uma visita ao Estado do Acre. Tenho muito
orgulho, acho que vai ser muito emocionante esse
encontro com o ex-Presidente Lula, lá no Estado do
Acre, o Presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, que vai poder conversar um pouquinho conosco
lá no Acre. Vai ser um momento bastante emocionante, porque a gente vai poder apresentar ao Lula, em
pleno Estado do Acre, o tanto que ele pôde fazer pelo
povo do Acre, pelo Estado do Acre, durante seus oito
anos de Governo. Sei que a estada dele vai ser muito
rápida, porque sua agenda é muito puxada e ele não
tem condições de passar uma temporada maior, mas
tenho certeza de que ele poderá ver algumas das iniciativas que ocorreram no Acre nos últimos dez anos
e que contaram diretamente com a sua contribuição.
Com a ajuda do Presidente Lula, o Acre se transformou completamente, tanto no governo do Governador
Jorge Viana, quanto no governo do Governador Binho,
quanto atualmente com o Governador Tião Viana. Foram passos importantes que foram dados, e tivemos
diretamente a contribuição desse grande companheiro,
desse grande brasileiro que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Amanhã à noite, se Deus quiser, vamos receber
Lula em Rio Branco e vamos levar um abraço muito
carinhoso e de muita gratidão a esse companheiro por
tudo o que ele pôde fazer pelo Brasil e, consequentemente, pelo povo do Acre, que lhe tem um grande respeito, um grande carinho e uma grande consideração.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, e amanhã
à noite estaremos recepcionando o Presidente Lula
no aeroporto de Rio Branco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
Leve um abraço do Senado para o ex-Presidente Lula
também, se possível.
Passamos a palavra agora ao Líder do PCdoB,
Senador Inácio Arruda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me pela ordem, brevemente. Gostaria, se me permitir, Presidente Paulo Paim...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Não há dúvida, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sei que V. Exª vai ser breve.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, hoje nós tivemos a aprovação do
Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que vai
representar o Brasil no Japão. Ele nos deu, quando da
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sua arguição, a cópia de um discurso de extraordinária
importância histórica que o seu avô, Oswaldo Aranha,
então Ministro das Relações Exteriores, fez em São
Borja, ao lado do caixão e do corpo de Getúlio Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – São Borja é a terra dos presidentes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Exato. E eu gostaria de requerer a
transcrição, Sr. Presidente. Pretenderia ler, mas meus
filhos hoje estão em Brasília e me convidaram para
jantar, e não é todo dia que o pai pode estar com os
filhos. Hoje o Eduardo e o João vão cantar no show do
Brothers of Brazil, e o jantar tem que ser agora.
Se me permite, eu leria apenas o parágrafo final
da maneira tão linda que ele descreve a sua despedida.
Requeiro que seja transcrito na íntegra esse tão belo
discurso de Oswaldo Aranha ao lado de Getúlio Vargas.
Não te trouxe o meu abraço, que separa para
sempre, que nem o meu abraço que une ainda
mais, nem o beijo com que nos aproximamos
dos mortos queridos, mas aquele aperto de
mão amigo de todos os dias para que continuemos, tu na eternidade, eu nesta vida, o
diálogo de dois irmãos ligados pela terra, pela
raça, pelo serviço e pelo amor do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita que eu peça a transcrição, na
íntegra, desse tão belo e histórico discurso em homenagem a Getúlio Vargas, que, dia 24 de agosto, terá,
mais uma vez, a oportunidade de ser lembrado por
nós, Senadores, e pelo povo do Brasil.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
“Getúlio,
Não era possível os teus restos serem recolhidos ao seio maternal de tua terra sem que
antes, tendo contigo vivido os últimos dias de
tua vida, eu procurasse, ante a eternidade
que nos vai separar, conversar contigo, como
costumávamos conversar, nos nossos despachos, sobre a vida, as criaturas e os destinos
do Brasil. Não sei se, neste instante, poderei
conversar contigo como outrora conversamos.
Eu estou, como todos os brasileiros, constrangido, dolorido, ferido na alma, ao ver que
te arrancaram a vida aqueles que te deviam
conservar para melhor sorte do povo e do
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Brasil. Quero que Deus me dê, neste instante, um pouco da tua mansidão, um pouco da
tua bondade e generosidade, para que nós
possamos suportar neste transe, quando já
no horizonte do Brasil, na sorte do povo e no
futuro de nossa Pátria, já se carrega de nuvens
negras da insegurança e da violência. Disseste
que só o amor constrói para a eternidade, e
este teu amor será aquele que vai construir o
Brasil. Não há quem tenha forças nem poder
para trocar o amor que está no coração dos
brasileiros e não tenha forças e poder para
mudar os destinos desta Pátria contrariamente
às suas tradições, pelos golpes da ilegalidade, da traição e das armas. Neste momento,
Getúlio, conversando com aquela intimidade
boa e generosa com que nos entendíamos,
quero te dizer que o povo todo chorou, chora
e chorará por ti, como nunca imaginei pudesse
um povo chorar. Se é verdade aquilo que se
disse, quando morreu um grande homem da
História que orgulha todos os sul-rio-grandenses, quando morreu Castilhos; se é verdade
o que disse Pereira da Cunha, numa hora de
emoção, declarando que, se houvesse um processo para a cristalização da lágrima, o túmulo
dele não seria de mármore, eu te diria que se
houvesse esse processo para a cristalização
da lágrima, tu não te enterrarias no fundo da
terra de São Borja e do Rio Grande, mas na
mais alta montanha da geografia política do
Brasil, porque nunca se chorou tanto, nunca
um povo foi tão dominado pela dor ao perder
um filho, como neste instante o povo brasileiro
diante de tua morte.
Getúlio,
Saímos juntos daqui há vinte e tantos anos;
íamos todos levados pelo teu sonho e teu ideal.
A tua filosofia era inspirada nos humildes, nos
necessitados, na assistência de quantos viviam
à margem da sociedade brasileira, espalhados
por esta imensidão, por estas terras abandonadas e abandonados eles também em suas
terras, os trabalhadores. Todos tínhamos um
só sonho: era integrar o Brasil em si mesmo,
era fazer com que o Brasil não pertencesse às
classes dominantes, aos potentados, ou poderosos, e que entre nós existisse, pela condição
humana, de pobres e ricos, maior igualdade e
fôssemos todos igualmente brasileiros. A preocupação dominante da tua vida eu não direi
que era fraternal, direi que era material, porque
eu o testemunhei: o teu ideal era dividir igual-
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mente entre todos os seus filhos o carinho, o
amor e a possibilidade de assistência, de vida
e de futuro. O que mais te feria eram as discriminações, as separações, era este contraste
horrível que só não emociona os homens que
não têm formação cristã e faz com que enquanto uns vivam no gozo, no luxo e na grandeza,
outros se afundem na fome, na miséria e no
desespero. Conheci o teu íntimo, como talvez
poucos homens puderam conhecer, porque,
entre os grandes títulos de minha vida, um dos
maiores era a confiança do teu pensamento e
do teu sentimento, a honra da tua amizade, que
acidentes políticos nunca modificaram, antes
estreitaram e engrandeceram entre nós. Saímos daqui há vinte e poucos anos. Voltamos
juntos, e tenho consciência de que se tu voltas, neste momento, para a terra de São Borja,
para um túmulo, e eu não volto para a cidade
de Alegrete, ainda é por causa do teu amor,
da tua generosidade e do teu desprendimento,
porque sei, tenho consciência e devo dizer a
todos e a todo o País, que tu morreste para
que nós, os que te assistiam, os teus amigos,
não morressem contigo. Devo declarar que,
se ainda vivemos, é porque tu te antecipaste
na morte, para nos deixar na vida. O teu suicídio é o grande suicídio, o suicídio altruístico,
aquele que faz a mãe, e do pai pelo filho, o
pai, e que foste pai e filho como ninguém, e
por isso soubeste fazer pelos teus. Ninguém
mais do que eu o pôde testemunhar. Todos
os meus apelos eram no sentido de que a tua
vida era da maior necessidade para o Brasil.
Praticaste não o ato de renúncia da tua vida,
praticaste a grande opção, que só os fortes
sabem fazer, a opção altruística que, entre a
vida e os seus prazeres e a morte, decide-se
pela última.
Se ele tivesse querido, nesta hora, meus senhores, seria mais forte do que nunca, em vida;
mas não mais forte do que é agora na morte,
porque a morte é eterna e a vida, passageira.
Ele seria mais forte porque tinha no seio das
Forças Armadas e no coração do povo, que é
invencível, os elementos para resistir, dominar
e vencer. Mas procurou vencer-se a si mesmo,
não derramar o sangue daqueles que sabia,
como disse momentos antes, os melhores,
os bons, os amigos. Não foi, como se disse, o
suicídio de um grande homem, tu te mataste
para evitar que o novo Brasil se suicidasse e
para que, de ti, da tua morte e do teu sangue,
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surjam, como numa transfiguração, o futuro e
o destino, e nós, nos contemplando, possamos ter, neste momento, a convicção de que
deste com o teu sangue a certeza de que o
Brasil surgiu de ti, da tua filosofia, de nossa
Pátria! Este destino surgirá como unia emanação deste túmulo e se espraiará pelo tempo
dos tempos e por todos os horizontes, numa
afirmação renovada das tuas idéias e dos
teus sentimentos. Quando se quiser escrever
a História do Brasil, queiram ou não, tem-se
de molhar a pena no sangue do Rio Grande
do Sul, e ainda hoje, quem quiser escrever e
descrever o futuro do Brasil, terá de molhar a
pena no sangue do teu coração.
Getúlio,
Saímos daqui juntos. Tenho consciência de
que não voltamos juntos porque tu quiseste
poupar a minha vida.
Naquela horas trágicas e difíceis, quando o
Judas preparava um novo Cristo na História
do Brasil, nós sentíamos que a traição estava
às nossas portas, e a negação de apóstolo e
do Senhor era feita pelos que mais juravam a
sua fé. Naquela hora, nós tínhamos um pacto, o pacto dos homens desta terra, o pacto
dos homens dignos, que todos poderiam derramar sangue para te conservares no poder,
mas nós decidimos ficar juntos de ti, porque
estávamos dispostos a fazer tudo pelo Brasil, a fazer todos os sacrifícios, menos o de
sermos humilhados, porque a humilhação é
incompatível com a dignidade humana. Tu te
antecipaste para nos poupar a vida. Não sei!
As tuas decisões sempre foram as melhores,
mas não sei se não fora talvez melhor para
nós termos idos juntos, já que juntos vivemos,
juntos sonhamos, e eu te acompanhei por toda
esta tua longa vida.
Quando, há vinte e tantos anos, assumiste
o governo deste País, o Brasil era uma terra
parada, onde tudo era natural e simples; não
conhecia nem o progresso, nem as leis de solidariedade entre as classes, não conhecia as
grandes iniciativas, não se conhecia o Brasil.
Nós o amávamos, de uma forma estranha e
genérica, sem consciência da nossa realidade.
Tu entreabriste para o Brasil a consciência das
coisas, a realidade dos problemas, a perspectiva dos nossos destinos. Ao primeiro relance,
viste que a grande maioria dos brasileiros estava à margem, e a outra parte estava a serviço
das explorações estrangeiras. E então, este
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espírito que conhecemos, retemperado no
drama da fronteira, se alarmou nos seus estudos e se multiplicou na generosidade de seus
sentimentos. Trouxeste uma cruzada que não
está marcada no tempo e não tem horizonte
fixado, que é a da integração dos brasileiros
pelos brasileiros no seu próprio destino. Até
então o Brasil não era nada, esperava por tudo.
Não havia consciência do nosso progresso. Tu
ofereceste a realidade, penetraste nela, tudo
deste pelo novo Brasil que há de surgir, que há
de crescer e se multiplicar e, quando integrado
na sua grandeza entre as maiores nações do
mundo, que fatalmente viremos a ser, o teu
nome estará não neste túmulo, mas no topo
de um pedestal, onde a gratidão de todos os
brasileiros te levará como reconhecimento.
Getúlio,
Não tenho nem idéias, nem pensamento, nem
forças para falar. Estou vivendo, nesta hora, ao
teu lado, o turbilhão das minhas emoções, que
se agrupam entre espasmos de dor e lágrimas,
entre conjecturas e dúvidas, e, olhando para
ti, sei que estou olhando para o Brasil e vendo
que tu, ao entrares para a eternidade, tornaste
maior o teu nome na História. Começo a pensar
o que será de nós, os brasileiros, neste transe
que se abre com a tua morte.
Direi, procurando interpretar as palavras que
João Goulart acabou de proferir em nome de
seu partido, que nós, os teus amigos, continuaremos, depois da tua morte, mais fiéis do
que na vida: nós queremos o que tu sempre
quiseste para este País. Queremos a ordem,
a paz, o amor para os brasileiros.
Neste instante, quando ainda agitados pelo
remorso ou atormentados e com as mãos tintas da traição, eu, receoso diante da afronta
que se fez ao povo brasileiro com o teu afastamento do poder e da vida, a maior afronta
que registra a história política do Brasil, porque se verificou não uma eleição com a tua
morte, mas a consagração definitiva do teu
povo pelo teu amor pelo Brasil: neste instante,
diante do teu túmulo, não há lugar para exaltações, para paixões, o que ofenderiam a tua
bondade, de que tanto se abusou neste País.
Diante de ti não há lugar para recriminações.
Há sim, para afirmar ao Brasil inteiro a mensagem de um homem que não queria morrer,
mas continuar os seus ideais. Nós queremos,
seguindo as tuas lições, um entendimento, mas
fique bem claro que os entendimentos têm de
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se fazer entre os humildes, entre os trabalhadores, entre o povo e os homens capazes de
assumir responsabilidades, mas jamais com
os traidores. A traição não teve guarida no teu
coração, não pode ter no nosso. Assim como
detestamos a traição, perdoaremos os traidores. Sigam o seu destino, perseguidos como
Judas, pelo tempo dos tempos, recebendo o
castigo da reprovação. Pela torpeza que cometeram, apesar do dever e dos compromissos de honra assumidos. Nesta hora, aos que
já estão adotando providências que indicam
para o Brasil o rumo da violência, da supressão de direitos elementares, da perseguição,
responderemos como o povo brasileiro com o
coro de suas lágrimas.
Haveremos, juntamente com aqueles que rendem as homenagens ao teu sentimento, de
jurar fidelidade eterna às idéias do teu amor,
que desse túmulo emana, como disseste do
teu próprio sangue, a flâmula da redenção,
pela ordem, pela concórdia, pela paz. Estão
eles atemorizados com o que fizeram. Estão
atemorizados pelo remorso. Estamos ameaçados de dias incertos, negros e sangrentos,
mas contra tudo isso, contra este crime que
se pressente contra o povo brasileiro, clama
a tua vida de tolerância, de bondade e de generosidade, porque se é verdade que sabias
ser bom com os teus amigos, eu que testemunhei a tua vida, posso dizer que não houve no
Brasil homem melhor para os seus inimigos.
Getúlio,
Vamos encerrar o nosso despacho, a nossa
conversa, aquela conversa que tínhamos tantas
vezes por semana, em que tanto me inspirava, me aconselhava e decidia. É que procurei
dar o melhor de mim mesmo pela sorte e pelos destinos do nosso País. Vamos encerrar a
nossa conversa com a afirmação, ou melhor,
com a informação que te costumava dar do
que sinto, vejo e prevejo para o nosso País.
Teremos dias intranquilos, criados por aqueles
que disseram que iriam defender as leis, que
são as que dão segurança à vida do povo. Teremos dias de erros graves e de crimes, mas
podes estar certo de que defenderemos a
tua memória, porque tu não nos legaste a tua
morte, mas a eternidade de tua vida. Podes ir
tranquilo, porque venceremos, inspirados em
teus sentimentos de amor e de igualdade. O
teu apelo será atendido. Tudo faremos para
atendê-lo, para que o Brasil viva dirigido não
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por ódios, por sentimentos subalternos, nem
por vinganças ou recriminações, mas dentro
da realidade generosa e fraterna. A tua vida é
a maior lição que recebeu o Brasil. A tua morte
é apenas um episódio da tua vida. Não chega
nem a interromper o teu destino.
Muitas e grandes vozes te falaram neste instante, muitos e grandes pensamentos trouxeram-te nesta hora o testemunho da admiração
que despertaste em todo o Brasil. O povo está
falando nas ruas, com as suas lágrimas, com
o seu desespero, com a sua inconformação.
Tu ouviste a voz dos trabalhadores pelos seus
líderes, a voz de Minas demonstrando a sua
fidelidade mais alta que suas montanhas, para
te trazer, através de um dos nossos companheiros, de um daqueles que ilustravam a
tua família governamental, a sua palavra de
despedida.
Eu, Getúlio, não te dou minha despedida, posto
que tu não te despediste de nós, porque nós
iremos todos os dias, a ti, buscar inspiração
para os nossos atos.
Quero te dizer agora, homem que tem que
enfrentar um futuro ao qual havia pretendido
renunciar, por isso que era minha decisão encerrar a minha vida pública, que diante da nossa realidade, quando tu te tornas ainda maior,
eu me reincorporarei a quantos de hoje para
o futuro continuarão a obra daquele que foi,
entre os brasileiros que eu conheci e entre os
grandes homens com que tenho convivido no
mundo, um dos maiores, mas sem dúvida, o
melhor entre os melhores.
Não te trouxe o meu abraço, que separa para
sempre, que nem o meu abraço que une ainda
mais, nem o beijo com que nos aproximamos
dos mortos queridos, mas aquele aperto de
mão amigo de todos os dias para que continuemos, tu na eternidade, eu nesta vida, o
diálogo de dois irmãos ligados pela terra, pela
raça, pelo serviço e pelo amor do Brasil”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Muito bem! V. Exª será atendido, na forma
do Regimento.
Lá em São Paulo, estão enterrados João Goulart,
Brizola e Getúlio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu aproveito, Sr. Presidente, para
registrar o lançamento do segundo volume da biografia
de Getúlio, numa trilogia de Lira Neto, um cearense
atrevido que assumiu a responsabilidade de fazer uma
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nova biografia de Getúlio. O primeiro volume é extraordinário. Quem teve a oportunidade de ler sabe disso.
Recomendo a todos que leiam o segundo volume, que
trata exatamente do período em que Getúlio chega ao
Catete até a sua saída do Catete, em 1945, por um
golpe também militar. É muito interessante!
Eu também me congratulo com o neto de Oswaldo Aranha, pela trajetória do seu pai, a habilidade com
que ele tratou todas as questões do Estado brasileiro
e depois a sua atividade internacional, que teve muito
significado para todos nós, brasileiros. É isso que leva
o Brasil a abrir, todos os anos, no mês de setembro,
a Assembleia das Nações Unidas. Não era um diplomata de carreira, mas um diplomata nato, na verdade.
Agradeço-lhe, Suplicy, pelo seu importantíssimo
registro, para que todos nós possamos ter conhecimento, uma vez mais, do pronunciamento de Oswaldo Aranha.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna para fazer referência à data do dia 21 de agosto, que foi consagrada no Brasil como Dia Nacional da
Moradia, e assim é tratada pelo processo de luta que
o povo desenvolveu, especialmente aqueles que não
tinham renda nenhuma ou que tinham uma renda muito
pequena, mas que precisam de um local para morar,
de um espaço para a sua moradia, que ocuparam,
muitas vezes, regiões inteiras das pequenas, médias
ou grandes cidades brasileiras e, muitas vezes também, áreas de preservação ambiental, em córregos,
em pequenos riachos, lagoas, como é o caso da minha cidade, Fortaleza, e como é o caso da maioria das
grandes cidades brasileiras. Grande parte das cidades
– e posso citar o Rio de Janeiro – teve áreas imensas
de manguezais aterradas. Nós podemos citar o caso
de Ipanema, do Leblon, onde a especulação imobiliária desmontou morros, ocupou mangues e transformou aquilo que é a zona rica da cidade de São Paulo,
onde nós temos os metros quadrados mais caros do
Brasil, numa área de habitação não para os pobres,
mas principalmente para os ricos. Eles ocuparam essas áreas e hoje tratam de transformar aquele espaço
em um dos mais caros do mundo.
Faço o registro dessa data importante diante de
um fato também especialíssimo. A luta pela moradia,
para as camadas mais pobres da população, continua
muito vigorosa, no Brasil e especialmente nas grandes cidades. Há um esforço realizado pelo Presidente
Lula e pela Presidente Dilma Rousseff de abater esse
déficit, de diminuir esse déficit de 7 milhões de novas
unidades. O Governo, de Lula para cá, contratou quase
2 milhões de novas moradias. Essas novas moradias
– boa parte já entregue para essa população – buscam atender um público cuja renda vai de zero a três
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salários. Há um outro programa, dentro do mesmo, um
subprograma dentro do mesmo programa, que atende
famílias cuja renda varia de três a dez salários mínimos, com financiamento da Caixa Econômica, com
aporte de recursos do Tesouro Nacional, do Fundo de
Garantia, do FAT. É uma movimentação extraordinária
do Governo brasileiro para tratar dessa questão gravíssima do direito à moradia no nosso País.
A minha cidade, Fortaleza, só no Programa Minha Casa, Minha Vida, para a população de zero a
três salários, inscreveu mais de 90 mil pessoas. Não é
um déficit pequeno. Aliás, são mais de 90 mil famílias,
considerando uma inscrição para cada família. Então,
veja o tamanho do desafio para as cidades brasileiras.
Ao registrar o Dia Nacional da Moradia, quero
enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido pela
Secretária de Habitação do Município de Fortaleza,
Eliana Gomes, uma ex-dirigente de associação de moradores Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza
que foi alçada à condição de Secretária, para tratar
exatamente da questão da moradia da nossa cidade.
Também quero registrar o esforço e o trabalho de
Camilo Santana, Secretário das Cidades do Estado do
Ceará; dos funcionários da Caixa Econômica; do Ministério das Cidades. Há pouco, fizemos uma tratativa
entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica
e a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão,
da Procuradoria Geral da República. Registro também
que Marcelo Rios, procurador, atendeu-nos juntamente
com um procurador do nosso Estado, também muito
comprometido com a causa da moradia.
Esse trabalho, esse esforço coletivo resultou em
dar solução a uma questão legal, que era a ocupação
de um conjunto habitacional e a ameaça de despejo
de 880 famílias, todas nessa faixa de zero a três salários mínimos. E o esforço da Caixa Econômica, junto
com o Ministério das Cidades, ocupou o espaço da
sensibilidade, porque um Governo que tem esse tom
democrático, esse viés mais popular, de força do campo da esquerda do nosso País, não poderia ter outra
atitude senão a de buscar negociar, de sentar-se à
mesa e encontrar a solução para as famílias que, pelas
circunstâncias e premidos pela necessidade, ocupam
um conjunto habitacional dentro do programa Minha
Casa, Minha Vida. Imaginem a situação dramática
que essas famílias tiveram que enfrentar na Cidade
de Caucaia, no Estado do Ceará.
Então, quero fazer esse registro, S. Presidente.
Hoje é o Dia Nacional da Moradia, que é, digamos assim, a peça fundamental dentro do processo
de organização das cidades, porque as cidades são
para isso, as pessoas terem ali o seu teto, o seu lugar,
o seu canto. Somos das cidades – mais e mais das
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cidades. Hoje, o nosso País já tem quase que 85% da
população morando nas cidades. É uma quantidade
enorme de famílias, milhões de famílias que, em menos de 50 anos, deixaram o campo, deixaram a área
rural para morarem nas cidades. Muitas até trabalham
no campo, são agricultores, são assalariados agrícolas, mas moram nas cidades. E as cidades maiores,
as capitais, as regiões metropolitanas têm colocado
desafios gigantescos.
Primeiro, para ter o direito garantido a todos de
um lugar para morar, e, tendo lugar para morar, haver
ali, próximo a você, a escola boa, a escola de qualidade; a saúde boa, a saúde de qualidade, pública; deve
haver mobilidade garantida, que só é possível com um
arrojado planejamento urbano.
Para isso, esse movimento, que instituiu o Dia
Nacional da Habitação, lutou para que a Constituinte
brasileira – assim mesmo, não só a Constituinte – admitisse a questão urbana como essencial ao País. E não
poderia ser desconhecida, porque é fundamental para
o nosso desenvolvimento, fundamental para o nosso
progresso. Que a Constituição acolhesse a questão
da política urbana. E foi admitida. Depois, nós regulamentamos, e eu tive a felicidade de ser o Relator e de
produzir um substitutivo que se transformou em peça
fundamental, que é o Estatuto da Cidade e que teve
origem nesta Casa. Também outro cearense, embora
eleito pelo Distrito Federal, o Senador Pompeu de Sousa, foi o autor do primeiro projeto de lei que garantiu
a regulamentação do Capítulo da Política Urbana da
Constituição Federal.
Seguindo esse movimento, nós tivemos uma
medida provisória que tratou de regularizar o uso das
áreas públicas ocupadas por milhões de brasileiros
espalhados pelas grandes e médias cidades do nosso
País. E, com esse mesmo movimento e nesse mesmo sentido, o Congresso Nacional acolheu emenda
constitucional que institui a moradia como direito fundamental. Então, digamos que nós temos os instrumentos legais. A Constituição diz que a propriedade
tem que cumprir sua função social, e a função social
é primordialmente garantir que as pessoas tenham o
direito de morar, tenham o direito à mobilidade, tenham
o direito aos bens públicos e aos serviços públicos de
educação, de saúde, de lazer, de esporte, da arte, da
cultura, dentro das suas cidades.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse preceito constitucional ainda carece de força para ser
implementado. Você tem a força legal, mas ainda não
tem a força política para garantir que esse preceito
constitucional seja absolutamente garantido a todos os
brasileiros. E qual a razão fundamental? A razão fundamental é que, diferentemente das grandes nações
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capitalistas, das nações desenvolvidas, das nações
em desenvolvimento, dos países socialistas com os
quais convivemos neste mundo, a maioria desses países tem a propriedade como algo pertencente a todos,
ao Estado, mesmo na meca do capitalismo, nos Estados Unidos, em que 80% da terra é de propriedade
da União. O que antes pertencia ao rei da Inglaterra
passou a pertencer ao povo americano, ou ao Estado
americano, que garante o direito de uso para todos,
por vários meios legais. Na Europa inteira, a terra era
dos reis, e aquela que não se mantém no arcaísmo
das monarquias medievais, que se transformou em
república, pertence ou ao rei, ou pertence ao Estado
nacional. Nos países socialistas, idem.
Então, uma questão central para que a gente possa avançar na questão da política urbana de desenvolvimento, de planejamento urbano no nosso País, está
ligada a que você possa dar garantias reais ou políticas propriamente de que esse preceito constitucional
seja efetivamente materializado, de que a propriedade
cumpra a sua função social.
Então, Sr. Presidente, cumprimentando essas
figuras extraordinárias da minha terra, Eliana Gomes,
Camilo Santana e os dirigentes do movimento social
que lutam pela reforma urbana, que lutam pela moradia, eu faço este registro do Dia Nacional da Habitação.
Temos que transformar esse dia num movimento ainda
mais forte, com mais energia, com mais pulsação, para
que a gente possa materializar esse anseio popular.
Como ter mobilidade, se não há planejamento urbano? Como ter garantido um plano eficaz de moradia, se
você não tem capacidade de planejar o uso efetivo das
cidades para todos? Então, esse movimento precisa se
fortalecer, e o próprio Conselho Nacional de Cidades e os
conselhos locais precisam ter essa questão como central
e fundamental, que é o cumprimento constitucional de
que a propriedade tem que cumprir a sua função social.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Agradeço, Sr. Presidente, o alerta da
Mesa, para que a gente possa transferir o tempo aos
nossos colegas que estão a esperar para tratar de temas tão ou mais relevantes do que os que trato aqui,
no Dia Nacional da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Inácio Arruda.
Passo a palavra, de imediato, à Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Enquanto V. Exª vai à tribuna, faço
a seguinte leitura:
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A Presidência designa o Senador Benedito de
Lira para compor, como titular, a CPI da Espionagem,
em substituição ao Senador Francisco Dornelles, nos
termos do Ofício nº 253, de 2013, da Liderança do
Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício.
Of. GLPMDB nº 253/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, comunico a indicação do Senador Benedito de
Lira em substituição ao Senador Francisco Dornelles
na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) destinada a, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, apurar e analisar a denúncia de existência de um
sistema de espionagem estruturado pelo governo dos
Estados Unidos da América, com o objetivo de monitorar e-mails, ligações telefônicas, dados digitais, além
de outras formas de captar informações privilegiadas
ou protegidas pela Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita e, em seguida, o Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores aqui presentes,
público que nos acompanha através da TV Senado,
espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na verdade, Sr. Presidente, eu gostaria de já ter
feito este pronunciamento há duas semanas, mas, infelizmente, em função do tempo, não foi possível, mas
faço questão de fazê-lo hoje, porque é um balanço dos
trabalhos realizados pela Comissão de Direitos Humanos durante o primeiro semestre deste ano.
Então, eu quero aqui, primeiro, afirmar que eu
tenho a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa. Quero
lembrar também que a Comissão de Direitos Humanos
do Senado tem cumprido o importante papel de ser interlocutora entre a sociedade e o Congresso em temas
de essencial importância relacionados às minorias.
Nesse período, discutimos e atuamos diretamente
em diversos temas relativos aos direitos humanos, inclusive no enfrentamento às violações desses direitos.
Debatemos, demos visibilidade e encaminhamentos aos
temas afetos aos direitos humanos que foram postos na
agenda brasileira pela sociedade, em especial aqueles
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relativos às populações mais vulneráveis que historicamente tiveram seus direitos violados e cerceados.
De maneira sucinta, apresento aqui o resultado
dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do
Senado no primeiro semestre de 2013, lembrando que
todas as nossas ações foram pautadas no sentido de
fortalecer o Estado de direito e o papel dos direitos
humanos na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, promovendo a participação social, o
respeito às diferenças, a redução das desigualdades
e o enfrentamento às violações de direitos humanos.
Ao todo, a CDH e as quatro subcomissões que
a integram realizaram 40 reuniões, das quais 26 foram audiências públicas e 9, reuniões deliberativas,
em que foram apreciadas 74 proposições legislativas.
Recebemos e demos encaminhamento a 40 denúncias
referentes a violações de direitos humanos, realizamos
um seminário em parceria com a CNBB e lançamos
um boletim com as principais ações da CDH.
Demos início aos nossos trabalhos aprovando o
Plano de Trabalho da Comissão para o Biênio e instalamos quatro subcomissões, sendo três permanentes – a
em Defesa da Mulher, sob a Presidência da Senadora
Lídice da Mata (PSB – BA); a da Memória, Verdade e
Justiça, cujo Presidente é o Senador João Capiberibe
(PSB – AP) e Para o enfrentamento do Tráfico Nacional
e Internacional de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo, sob a Presidência do Senador Paulo Davim (PV
– RN) – e uma temporária, a de Combate à Pedofilia,
Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente, da
Juventude e do Idoso, sob a Presidência do Senador
Paulo Paim (PT – RS).
O Plano de Trabalho aprovado na CDH conta com
diretrizes que buscam o diálogo com o Poder Executivo nas políticas afirmativas dos direitos humanos,
das mulheres, das negras e dos negros, das índias e
dos índios, das idosas e dos idosos, das pessoas com
deficiência, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Defendem melhorias no sistema prisional, contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas
para erradicação da pobreza extrema e preveem que
as estratégias de ação da Comissão estejam em sintonia com os pleitos das entidades e dos movimentos
sociais. No âmbito da Legislação Participativa, a CDH
deve ouvir os mais variados segmentos e movimentos
sociais, com o intuito de promover a participação social.
Para cumprir com essas diretrizes e para instruir
proposições legislativas, realizamos 26 audiências públicas, em que foram tratados assuntos da mais alta
relevância para o País, abordando temas como as
manifestações públicas que tomaram as ruas do País
em junho/2013, na ótica da juventude, mobilidade urbana, direitos das mulheres, conflitos agrários, situa-
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ção dos povos indígenas, trabalho escravo, adoção de
crianças, casamento civil igualitário, regulamentação
da PEC das Domésticas, entre outros temas de igual
repercussão social.
Nas audiências da Comissão de Direitos Humanos também houve lançamento de importantes publicações e projetos, como o “Movimento Ação Integrada”,
iniciativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, cujo objetivo é a reinserção social dos egressos
do trabalho escravo contemporâneo.
Também em audiência pública, lançamos a cópia
digital do recém-encontrado Relatório Figueiredo. O
relatório apontou violência de agentes públicos contra
os povos indígenas nos anos 1960 e estava desaparecido há mais de 40 anos.
Atuamos na perspectiva da garantia de um espaço plural, aberto e democrático, com ampla incidência
da sociedade e das suas reivindicações. Afinal, é isso
que a população brasileira espera do Parlamento e de
uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, compromisso expresso a partir da realização
de audiências interativas com a participação direta da
população, por meio do Portal interativo e-Cidadania
e do “Alô Senado”.
Nas reuniões deliberativas foram aprovados projetos de lei relevantes para a defesa dos direitos das
pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos,
das crianças e adolescentes, em prol da educação e do
trabalho e contra a tortura, como o que cria o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A CDH se consolidou nesse período como o espaço de referência para Parlamentares, militantes de
direitos humanos, movimentos sociais e da sociedade
civil organizada, em que todos puderam ter voz e vez,
expressar suas opiniões de maneira franca e aberta
e se posicionar sobre os mais variados temas sem
censura ou interdição do debate.
Garantimos ainda o direito das minorias sociais
se expressarem e apresentarem o contraditório, o que
amplia e fortalece a democracia em tempos de recrudescimento e posicionamentos obscurantistas e de
ódio, no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil.
Nos posicionamos solidariamente às manifestações populares que tomaram as ruas do País no último mês de junho e fomos enfáticos ao condenar, em
nota, a repressão e o excesso de violência praticada
pelos aparatos policiais contra os manifestantes, em
que pese que grupos minoritários infiltrados nos movimentos praticaram atos igualmente excessivos de
vandalismo, sobretudo contra o patrimônio público.
Consideramos, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, que é Vice-Presidente da Comissão de Direitos
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Humanos, positivas as mobilizações e o próspero horizonte de lutas sociais que elas trouxeram ao Brasil,
tendo se tornado um marco histórico importante de
luta e reivindicação pela ampliação de direitos sociais
básicos.
É inegável que o Brasil avançou muito, especialmente nos últimos dez anos, no que tange à redução
das desigualdades sociais, à melhoria das condições
de vida e à ampliação da cidadania e dos direitos. Foi
nesta década que o País conquistou marcos legais
importantes para o enfrentamento às discriminações,
violências e preconceitos contra os negros, as mulheres e os idosos, a exemplo do Estatuto da Igualdade
Racial, da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso.
Foi nessa época que o País reduziu drasticamente a sua desigualdade social, como nos mostra
os números do Atlas de Desenvolvimento Humano,
recentemente publicado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A evolução
dos indicadores brasileiros, apresentada no estudo,
foi extremamente positiva, especialmente nas regiões
mais carentes do País, onde há grande impacto das
políticas afirmativas e de combate à miséria, desenvolvidas pelo Governo Federal.
E o Brasil segue avançando na consolidação de
um arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos. Nesse sentido, o primeiro
semestre deste ano foi bastante significativo.
Aprovamos leis que tramitam há mais de uma década no Congresso Nacional, entre as quais destaco
aqui a lei de prevenção e combate à tortura, já citada,
a lei que garante atendimento emergencial, integral e
multidisciplinar às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde (SUS) e o Estatuto da Juventude,
todos sancionados sem vetos pela Presidenta Dilma.
Tivemos, ainda, Sr. Presidente, a aprovação da
PEC das Domésticas, que teve como princípio estabelecer a equidade de direitos das trabalhadoras e
trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores
brasileiros, o que infelizmente não foi plenamente alcançando ao final de todo o processo de regulamentação da lei.
Destaco também que o Congresso aprovou o relatório final da CPMI da violência contra as mulheres
no Brasil, fruto de um trabalho realizado ao longo de
um ano e meio, que resultou no mais completo diagnóstico sobre as falhas na rede de atendimento às
mulheres vítimas de violência e a omissão do Estado
em relação a essa triste realidade que atinge milhares
de mulheres brasileiras.
Esses significativos avanços nos encorajam a
continuar lutando para a implementação de um efetivo Estado democrático de direito, pois são igualmen-
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te representativas as violações ainda persistentes em
nosso País.
O Brasil continua convivendo com níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho escravo, a
homofobia, com o aumento ascendente da população
carcerária, especialmente de jovens, com idade entre
15 e 24 anos.
Em 1990, a população carcerária brasileira era
de 90 mil presos. Atualmente, o País tem 550 mil presos, um aumento de mais de 600% nos últimos 23
anos. Outro dado alarmante é que, em 1990, 18% dos
presos eram provisórios. Hoje, esse número chega a
42%. Apesar desses números, ainda há quem defenda a redução da maioridade penal como política de
segurança pública.
Diante desses desafios, é urgente e necessário
que o mesmo Brasil que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo
da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema,
criar milhões de oportunidades de emprego e aumentar
as políticas de renda e educação, envide agora esforços para implementar um Estado que seja garantidor
dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e
ambientais, visando à construção de uma verdadeira
cultura de respeito à dignidade das pessoas.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado
continuará firme no seu trabalho em prol de uma sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de lutar para que todos
os seres humanos possam vivenciar a experiência de
humanidade em sua plena diversidade e pluralidade.
Sr. Presidente, com relação ao balanço da Comissão de Direitos Humanos durante o primeiro semestre
de 2013, era isso que gostaria de destacar aqui hoje.
Mas também gostaria de considerar como lido outro
pronunciamento, do qual quero apenas fazer alguns
destaques, não o lerei na íntegra, em função do nosso tempo.
Refiro-me a uma série de indicadores positivos
que hoje podemos perceber e vivenciar em nosso País,
que vão desde a redução da inflação, passando pela
menor taxa de desemprego dos últimos dez anos, até
a radical mudança no quadro de desenvolvimento humano brasileiro, com expressivo aumento da qualidade
de vida, distribuição de renda e educação.
Quero aqui destacar a fala de um representante
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no momento da apresentação do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, documento que
compara os dados de 1991, 2000 e 2010.
Na sua fala, fica muito claro que ele realmente
reconhece que é realmente impressionante a radical
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transformação por que passou o Brasil no período de
2000 a 2010 em relação aos índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida e redução das desigualdades sociais. O Atlas 2013 mostra que cerca
de 74% dos Municípios brasileiros se encontram nas
faixas de médio e alto desenvolvimento humano. Ou
seja, mais de quatro mil Municípios brasileiros ascenderam, melhoraram a qualidade de vida do seu povo.
É evidente, com certeza, que ainda temos inúmeros desafios, dada a realidade de cerca de 25%
dos Municípios, ou seja, mais de 1.400 Municípios,
que ainda amargam índices de baixo ou muito baixo
desenvolvimento humano. Porém, os atuais níveis não
têm precedentes no Brasil, quando comparados com
os dados da série histórica.
Eu quero aqui apenas levantar alguns dados.
Em 1991, tínhamos um cenário dramático de indigência social, quando 99,2% dos Municípios brasileiros estavam nas faixas de IDH de “baixo” e de “muito
baixo” desenvolvimento.
Já nos anos 2000, houve um avanço, mas ainda
muito tímido, pois 71,5% dos Municípios, bem mais
do que dois terços do País, encontravam-se na mesma situação.
Eu quero aqui, então, dizer que, em apenas duas
décadas, o Brasil se transformou enormemente, saindo
da faixa de “muito baixo”, em 1991, para “alto”, em 2010.
Os números mostram que o forte investimento
na área social tem conseguido reduzir as desigualdades históricas de desenvolvimento humano entre os
Municípios das Regiões Norte e Nordeste e aqueles
localizados na Região Sul.
Por fim, Sr. Presidente, destaco ainda a posição
de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e tenho a grande alegria de poder fazer este destaque. A
capital Vitória aparece como o quarto melhor índice
de desenvolvimento humano municipal, segundo o
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Vitória
é a quarta cidade e a segunda capital brasileira com
os melhores indicadores de longevidade, educação e
renda do País.
A capital capixaba também conquistou lugar de
destaque na educação, sendo um dos cinco Municípios brasileiros com índice “muito alto” de desenvolvimento nesse setor.
Aqui quero destacar que esses números revelam
os êxitos, Senador Wellington, de oito anos de administração do Partido dos Trabalhadores, em especial na
área de educação. E tenho a grande alegria de lembrar
e mencionar o nome da minha grande companheira
Marlene, que foi Secretária Municipal de Educação,
juntamente com toda a sua equipe, que conseguiu,
na cidade de Vitória, elevar os índices de educação
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das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos
nossos jovens.
Vitória hoje se encontra entre as melhores cidades
que investem em educação pública de qualidade. Isso
é muito bom! Recebi nesta semana uma professora de
educação especial em nosso gabinete, e ela nos informou que trabalhar com educação especial em Vitória
não é difícil. Colocar em sala de aula crianças com
deficiência não é difícil, porque Vitória tem um suporte
técnico que dá condições de fazer um trabalho muito
eficiente. É um depoimento vivo, de uma professora…
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– … que nos visitou esta semana, aqui em Brasília.
Então, são esses os destaques, Sr. Presidente,
que eu gostaria de fazer.
E gostaria, também, que este pronunciamento,
que eu não fiz na íntegra, seja considerado como lido
e, se possível, publicado.
Por último, também, um outro pronunciamento que
eu havia preparado e que, lamentavelmente, não tive
condições de fazer no tempo oportuno, que se refere
ao Estatuto da Juventude, por ocasião da sua sanção
pela Presidenta Dilma. Também gostaria de solicitar
que fosse considerado como lido aqui nesta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela atenção e
pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita, primeiro,
nossos cumprimentos pela sua atuação na Presidência da Comissão de Direitos Humanos, que orgulha a
todos nós, não só ao Partido dos Trabalhadores, mas
ao Senado da República. Meus cumprimentos e parabéns pelo balanço que apresentou.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada, Sr. Presidente. V. Exª tem nos ajudado
muito. Eu quero parabenizá-lo também pelo trabalho
que realiza, por ser um Senador muito atuante e reconhecido nacionalmente e que tem sido um grande
parceiro juntamente com os demais Senadores, Senador Wellington, Senador Randolfe Rodrigues e tantos
outros que compõem a Comissão de Direitos Humanos
e que têm nos ajudado nesse trabalho.
Eu quero, aqui, aproveitar a oportunidade para fazer uma solicitação, Sr. Presidente. O Senador Wellington já tem ciência disso. Nós estamos enfrentando
uma dificuldade na Comissão de Direitos Humanos,
que, assim como as demais, é formada por Senadores que compõem os diversos blocos partidários aqui
do Senado Federal. E uma boa parte dos blocos não
indicou todas as vagas.
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Então, estamos enfrentando a dificuldade de
conseguir votar projetos que são terminativos na Comissão de Direitos Humanos. Já fizemos experiência
de alterar o horário das reuniões, mas, lamentavelmente, a Comissão está com um número muito restrito de representantes. Ou seja, há muitas vagas, que
os blocos devem indicar, mas, até então, não fizeram
as indicações.
O Senador Wellington, que é o nosso Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores, já se comprometeu a dialogar também com os demais Líderes dos
blocos, no sentido de que, se não houver interesse
por parte dos blocos, eles cedam as vagas para que
possamos indicar Senadores que tenham, de fato,
disposição e condições de participar e colaborar com
a Comissão de Direitos Humanos.
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Sr. Presidente, V. Exª me permite? Eu queria
apenas parabenizar a Senadora Ana Rita pelo brilhante
pronunciamento, e parabenizá-la também pelo trabalho,
que marcou a história do Senado, o Congresso Nacional, da luta das mulheres. E agora, inclusive, com
a perspectiva que temos de a própria Presidenta da
República receber, provavelmente aqui no Congresso
Nacional, muito em breve, esse relatório. Então, quero
aqui parabenizá-la, e mais ainda, Senadora, eu confirmo
que tratei com os Líderes Aloysio Nunes – o Senador
Paulo Bauer aqui pode nos ajudar – com o Senador
Gim Argello, com o Senador Eunício Oliveira, e nós
temos possibilidade de, na próxima semana, ter essa
definição. Eles fizeram consulta aos membros de cada
um dos Blocos e, como V. Exª disse, caso não haja nenhum interessado, no nosso Bloco, por exemplo, há
pessoas interessadas em participar. Eu mesmo tenho
todo o carinho, todo o interesse em poder participar
desse trabalho. Acho uma comissão importantíssima.
Lembro-me da gestão do Senador Paulo Paim, e agora também é bem conduzida por V. Exª, e nós vamos,
se Deus quiser, na próxima semana, encontrar uma
solução. Parabéns!
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada, Senador Wellington, obrigada, Senador Randolfe, obrigada, Senador Paim e Senador
Paulo Bauer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA ANA RITA.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente,
colegas Senadoras, colegas Senadores, público presente na tribuna de honra, expectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nas últimas semanas
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tivemos uma série de indicadores positivos do Brasil,
que vão desde a redução da inflação, puxada principalmente pela queda dos preços dos alimentos e dos
transportes; passando pela menor taxa de desemprego dos últimos dez anos; até a radical mudança no
quadro de desenvolvimento humano brasileiro, com
expressivo aumento da qualidade de vida, distribuição
de renda e educação; tudo isso associado ao otimismo expressado pela presidenta Dilma, de que o País
terá crescimento maior do que aquele previsto pelos
analistas de mercado.
Apesar do estardalhaço feito por parte da mídia
tradicional e da oposição, nossa presidenta tem reiterado insistentemente que a inflação está completamente
sob controle e que ela ficará dentro da meta prevista
para o ano, que é de 6,5%.
Os números apresentados pelo IBGE e pelo Dieese confirmam essa tendência. A inflação registrada no
mês de julho foi a menor em três anos, ficando praticamente estável, com uma leve alta de 0,03%, depois
de ter subido 0,26% em junho. É o menor resultado
para o mês desde 2010 (quando chegou a atingir a
marca de 0,01%).
Se considerarmos o acumulado de 12 meses
até julho, a inflação avançou 6,27%, com considerável queda, ante o patamar de 6,7% atingido em junho.
O desempenho de julho contribuiu para a inflação ficar abaixo da meta do governo – que é de 4,5%,
podendo oscilar dois pontos percentuais para mais ou
para menos (variando de 2,5% a 6,5%). Essa variação
é também a menor desde janeiro deste ano, mês que
teve índice de 6,15%.
O maior impacto veio da queda do preço das
passagens de ônibus. Após as mobilizações de junho,
as tarifas do transporte público registraram queda de
3,32%, segundo o IBGE. Os alimentos que ultimamente
vinham se tornando um dos grandes vilões da inflação,
também tiveram queda. De acordo com o IBGE, o grupo
se manteve em processo de desaceleração e, após a
taxa de 0,04% de junho, teve queda de 0,33% em julho.
Levantamento realizado pelo Diesse corrobora
com esses números, ao verificar tendência de queda
da cesta básica nos dois últimos meses. Os preços calculados pelo Dieese caíram em julho nas 18 capitais
pesquisadas, o que não acontecia desde maio de 2007,
quando o instituto fazia o levantamento em 16 cidades.
Vale destacar que o índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), que mede inflação para famílias
com renda até cinco salários mínimos, registrou deflação de 0,13% em julho. Em junho, havia sido calculada inflação de 0,28% para as famílias de baixa renda.
Outro indicador positivo digno de nota registrado
pelo IBGE foi o da taxa média de desemprego para o
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primeiro semestre de 2013, a menor para o período
nos últimos dez anos.
De janeiro a junho deste ano, a taxa média de
desemprego foi de 5,7%, números considerados de
pleno emprego nos marcos do capitalismo. Em comparativo com os primeiros seis meses de 2003, quando
a taxa média de desemprego era de 12,2%, tivemos
uma significativa queda de 6,5%.
Desafio os pessimistas de plantão a encontrar
paralelo com esse índice de empregabilidade brasileiro em outros países mundo afora, dado o cenário
extremamente adverso vivido por diversas economias
do globo, em especial, as européias. Neste contexto
de crise internacional, manter os empregos e gerar
novos postos de trabalho não pode ser considerado
uma trivialidade.
E o Brasil segue num processo virtuoso de geração de emprego e distribuição de renda. Segundo o
IBGE, no comparativo de junho de 2013 com o mesmo
período do ano passado, o instituto identificou crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada, representando um adicional de 359 mil postos
de trabalho no setor privado.
A despeito desses indicadores, a mídia tradicional e a oposição insistem na tentativa de desconstruir
ou mesmo minimizar os inquestionáveis avanços registrados no País nos últimos dez anos.
“O País apresenta uma trajetória em que o foco
de suas políticas públicas tem sido nas pessoas. Os
programas de transferência de renda condicionados, os
investimentos no sistema educacional e a universalização dos serviços públicos de saúde são algumas das
escolhas políticas que fazem do Brasil um modelo de
desenvolvimento com impactos positivos na melhora
da qualidade de vida de seus cidadãos”.
Essas não são palavras de petistas, ministros
do governo ou mesmo de algum parlamentar da base
aliada, que por mais verídicas que sejam, poderiam
ser interpretadas como de pouca legitimidade dada a
posição de seus emissários. Ao contrário, essas foram
as palavras de Jorge Chediek, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), no momento da apresentação do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, documento que
compara os dados de 1991, 2000 e 2010.
É realmente impressionante a radical transformação pela qual passou o Brasil no período de 2000 a
2010 em relação aos índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida e redução das desigualdades
sociais. O Atlas 2013 mostra que cerca de 74% dos
municípios brasileiros (ou 4.122 deles) se encontram
nas faixas de Médio e Alto Desenvolvimento Humano.
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É evidente que ainda temos inúmeros desafios,
dada a realidade de cerca de 25% (ou 1431 municípios)
que ainda amargam índices de Baixo ou Muito Baixo
Desenvolvimento Humano, Porém, os atuais níveis não
tem precedentes no Brasil, quando comparados com
os dados da série histórica.
Em 1991, tínhamos um cenário dramático de
indigência social, quando 99,2% dos municípios brasileiros estavam nas faixas de IDH de Baixo e Muito
Baixo desenvolvimento.
Já nos anos 2000, houve um avanço, mas ainda
muito tímido, pois 71,5% dos municípios, bem mais de
dois terços do país, encontravam-se na mesma situação.
Os dados reveladores mesmo, da profunda transformação vivida pelo Brasil, vêm dez anos depois,
quando esse número havia baixado para 25,2%, porcentagem menor do que a dos municípios no extremo
oposto, de Alto e Muito Aito Desenvolvimento, que faziam parte de apenas 34,7% do país.
Em apenas duas décadas o Brasil se transformou
enormemente, saindo da faixa de Muito Baixo (0,493),
em 1991, para Alto (0,727) em 2010. Os números
mostram que o forte investimento na área social tem
conseguido reduzir as abissais desigualdades históricas de desenvolvimento humano entre os municípios
das regiões Norte e Nordeste e aqueles localizados
no Centro-Sul.
Em que pese ou louváveis avanços, não podemos
desconsiderar que há ainda muito a ser feito, para que
possamos erradicar as ainda persistem assimetrias
regionais que precisam ser corrigidas. A análise por
regiões mostra que o Nordeste ainda tem a maioria de
seus municípios no grupo de Baixo desenvolvimento
humano (61,3% ou 1.099 municípios), enquanto no
Norte eles somam 40,1% (180 municípios) nesta categoria. Pelos dados atuais, apenas 0,8% dos municípios do Brasil (44 deles) faziam, em 2010, parte da
faixa de Muito Alto Desenvolvimento Humano e 33,9%
estavam na faixa de Alto Desenvolvimento.
Entre as variáveis analisas pelo estudo, quero
deter-me no indicador da educação, e não o faço por
ele ter sido o que mais melhorou no período, mas por
considerar esta uma área estratégica para o País que
estamos construindo e pelos enormes desafios que
ainda temos para garantir a universalização de um
modelo de educação público, gratuito e de qualidade
em todos os níveis.
Não é por acaso, que a presidenta Dilma tem se
esforçado tanto para aumentar a disponibilidade de
recursos a este setor, a exemplo, da batalha travada
para garantir a destinação de 100% dos royalties do
petróleo à educação.
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De acordo com o PNUD, o item educação foi o
que mais melhorou no acompanhamento (128%), mas
contraditoriamente, é também o que apresenta menor valor absoluto do IDHM– (0,637 em 2010/ contra
0,279 em 1991).
Pelos dados reajustados, em 1991, apenas três
municípios (de um total de 5.565) estavam acima da
faixa mais baixa de desenvolvimento humano em educação. Em 2000, a situação havia mudado sensivelmente no Sudeste e no Sul, mas continuava idêntica
na maior parte do Brasil. O mapa de 2010 mostra a
mudança em todas as regiões do país, puxada principalmente pelo aumento do fluxo escolar de crianças
e jovens (156%).
Os dados da educação demonstram que nos
últimos 20 anos houve um aumento expressivo da
população adulta que concluiu o ensino fundamental,
passando de 30,1% em 1991 para 54,9% em 2010.
No período foi praticamente universalizado o
acesso das crianças de 5 a 6 anos à escola, tendo
avançado de 37,3% em 1991, para 91,1% em 2010.
O mesmo avanço é constatado entre os adolescentes
com idade entre 11 e 13 anos nos anos finais do ensino fundamental, que passou de 36,8% para 84,9%.
Porém, os números demonstram que a situação
mais problemática encontra-se exatamente no acesso dos jovens ao ensino fundamental e médio. Houve
avanços no período, mas ainda temos 40% dos jovens
com idade entre 15 e 17 anos que não concluíram o
ensino fundamental e apenas 41% dos jovens com
idade entre 18 a 20 anos concluíram o ensino médio.
Em 1991, apenas 13% dos jovens haviam concluído
o ensino médio.
Esses números demonstram a necessidade de
repensar as políticas públicas e diagnosticar de maneira mais precisa os motivos pelos quais ainda persiste
este enorme contingente de jovens fora da escola.
Por fim, quero aqui destacar a posição de Vitória,
capital do meu estado, o Espírito Santo, que aparece
com o quarto melhor índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2012.
Com IDH municipal a 0,845, Vitória é a quarta
cidade e a segunda capital brasileira com os melhores
indicadores de longevidade, educação e renda do País.
De acordo com a publicação, a cidade aparece
atrás de São Caetano do Sul, Águas de São Pedro
e Florianópolis, respectivamente, A capita! capixaba
também conquistou lugar de destaque na educação,
sendo um d os cinco municípios brasileiros com índice
‘muito alto’ de desenvolvimento neste setor.
Em relação à educação, são computados dados
de escolaridade da população adulta e a inclusão da
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escola entre crianças e jovens. Aqueles que aparecem
com índices superiores a 0,8 entram na classificação
como de ‘muito alto desenvolvimento1. Em quarto lugar
entre os municípios brasileiros e primeiro entre as capitais, Vitória aparece com IDHM de educação de 0,805.
Quero aqui registrar que esses números revelam
os êxitos; de oito anos de administração do Partido dos
Trabalhadores em Vitória, em especial, na educação...
Já o Espírito Santo aparece em sétimo lugar na
avaliação do IDHM entre as unidades da federação.
Com índice de 0,740, o estado está atrás apenas de
Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.
E isso que tinha para o momento, pela atenção
obrigada...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem apanhamento taquigráfico) –
Sobre aprovação do Estatuto da Juventude
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, aqui,
registrar a minha imensa satisfação e a minha alegria
com o fato da presidenta Dilma Rousseff ter sancionado a lei que institui o Estatuto da Juventude. Porque há
mais de nove anos, tempo em que o estatuto tramitou
aqui no Congresso, lutamos para tirar da invisibilidade
a população brasileira de 15 a 29 anos, que atualmente
representa mais de 51 milhões de brasileiros, ou seja,
28,8% da nossa população. Porque os jovens, que nos
fazem refletir e transformar a sociedade, especialmente neste momento, também merecem o tratamento de
cidadãos, de fato e de direito.
Em 1990, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente e; em 2003 foi a vez de o Estatuto do Idoso
efetivar políticas públicas para a população que cresce
rapidamente no Brasil. Com a sanção do estatuto, o
Estado brasileiro estará pela primeira vez declarando
os direitos singulares e universais da juventude, estabelecendo quem é jovem, quais são seus direitos,
além de consolidar as políticas públicas de juventude
como políticas de Estado, políticas que são extremamente necessárias para assegurar a visibilidade e a
prioridade de um segmento da população tão vasto,
dinâmico e heterogêneo, sem falar na dimensão estratégica que a nossa juventude tem para o desenvolvimento do país, para o avanço da sociedade brasileira
em todos os níveis.
Quero lembrar como é oportuna a sanção desse
estatuto, no momento em que a população toma as
ruas e exige uma sociedade melhor. Entre esses que
querem ver o país avançar, os jovens são a parcela
mais expressiva, que se rebela contra as injustiças e
cobra mudanças, ações que garantam qualidade de
vida para todas e para todos.
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Importante dizer que essa lei é fruto de anos de
reivindicação dos movimentos juvenis e de gestores
de políticas públicas de juventude e está diretamente
relacionada a uma outra conquista histórica dos jovens,
quando em 2010, essa parcela da população passou
a ser reconhecida como sujeito de direitos pela nossa
Constituição, um avanço fundamental na perspectiva
da garantia de um marco legal, que obriga o Estado
brasileiro a dar prioridade aos jovens e reconhecer
suas especificidades.
Neste ínterim, o Estatuto traz de uma série de
direitos específicos a juventude. O primeiro deles trata exatamente do direito à participação. Ele fortalece
a Conferência Nacional de Juventude – que em 2011
mobilizou meio milhão de jovens de todos os estados
brasileiros – aponta para a necessidade de construir,
onde não existe, e fortalecer os conselhos e órgãos
de juventude existentes.
É preciso abrir espaços para que os jovens participem das decisões e não sejam meros coadjuvantes
da história do País. É premissa básica da democracia,
e as recentes mobilizações mostram que a juventude
está atenta e consciente, quer, pode e deve dividir opiniões e responsabilidades.
É urgente estabelecer instâncias de participação
e diálogo. E o Estatuto atende a essas finalidades.
Outro ponto importante a ressaltar do Estatuto
é o direito à segurança pública. Porque o Brasil não
pode mais fechar os olhos para a violência, da qual os
jovens são as maiores vítimas, em especial, a juventude negra, pobre e moradora da periferia. O Estatuto
também prevê a capacitação de vários setores para o
atendimento à juventude, com especial ênfase às políticas de Segurança Pública.
O Estatuto, ainda, abre caminhos para que os
jovens possam, de fato, investir na sua capacitação,
ao impedir contratos de trabalho em horários que os
impeçam de estudar, isso é importantíssimo para que
os jovens não abandonem os seus estudos em função do trabalho.
Por fim, o Estatuto ainda estimula o aprendizado, a ampliação do conhecimento ao conferir meia
entrada para estudantes de baixa renda em shows e
espetáculos culturais. E facilita a sua mobilidade com
a reserva de dois assentos gratuitos e dois assentos
com desconto de 50% para jovens de baixa renda por
ônibus em viagens interestaduais e intermunicipais.
Quero parabenizar a presidenta Dilma, pelo compromisso assumido com a Juventude. E quero parabenizar, especialmente, aos jovens pela luta e pela
conquista que considero histórica para o conjunto da
juventude.
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Reafirmo aqui meu compromisso com a juventude, tenho certeza que essa conquista é fruto do protagonismo e militância de vocês, e sem dúvida, ela
irá representar ampliação de direitos e a correção de
distorções históricas.
Obrigada, pela atenção
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – V. Exª será atendida na forma do Regimento
quanto ao registro dos pronunciamentos.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Randolfe Rodrigues, que gentilmente ficou aguardando inúmeros Senadores que pediram para trocar com
ele, para permutar. E ele ficou aguardando para falar
neste momento.
Agradeço, em nome de todos, V. Exª ter ficado
aguardando para eles poderem falar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Eu é que agradeço, Presidente, a tolerância de V. Exª também.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quero iniciar este pronunciamento citando aqui um artigo do jornalista Luis Nassif – jornalista, vou chamá-lo
assim – e também blogueiro, um artigo dele nesta semana que fala da criminalização das Casas Fora do Eixo.
Diz Luis Nassif neste artigo – e faço minhas as
palavras de Nassif – que ser alvo, simultaneamente,
do macartismo da direita, do acerto de contas da esquerda e da escandalização da velha mídia é desafio
para gente grande.
Nassif fala isso em um artigo em que faz, ousadamente, defesa de um grupo de jovens que se organizam há alguns anos por todos os cantos do País,
literalmente, Senador Paim, do Oiapoque ao Chuí.
Esses jovens, que se organizam em um movimento
chamado rede Fora do Eixo, reinventaram a forma de
fazer cultura e trouxeram o protagonismo para grupos
que faziam culturas. Como o próprio nome deles diz,
estavam fora do eixo de produção cultural de São Paulo, Rio de Janeiro, do eixo da grande indústria cultural.
Mas esses jovens foram além da produção cultural.
Recentemente, a principal referência desses jovens – e é isso que ele é, quando nós falamos da
principal liderança política desses jovens –, é Pablo
Capilé; é apenas isto, é a principal referência política
desses jovens, desse grupo que se organiza em torno
da casa Fora do Eixo, ele não é esta figura que tentam criminalizar.
Aliás, essa história de criminalizar, de tentar trazer uma figura para o centro e criminalizá-la, e tentar
criar dogmas em torno dela é algo que os sistemas
fazem sempre que surge alguma organização antissistêmica. É tentar personalizar em torno de uma figura
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aquilo que é despersonalizado. Na verdade, o circuito
Fora do Eixo, o que este movimento de jovens tenta e
busca fazer em todo o País é algo que é despersonalizado, mas que, ultimamente, para ser criminalizado,
tem tentado se personalizar em torno de uma figura
que é a sua referência política, esse jovem chamado
Pablo Capilé.
Diz o Luis Nassif no seu artigo publicado há duas
semanas no seu blog: “O amaldiçoado Capilé deu uma
aula no Roda Viva [referindo-se à entrevista de Pablo
Capilé recentemente no Roda Viva]: vocês têm a sua
parcialidade, nós temos a nossa [referindo-se a jornalistas da grande mídia].
Aqui quero concordar, mais uma vez, também,
com o que disse o Nassif. A verdade o que é? A verdade, talvez, em uma democracia, seja a busca da soma
de todas essas parcialidades, da parcialidade que é
dita pelo editorial de um grande jornal e pela parcialidade que é dita no Twitter do Fora do Eixo, pelo que
é dito por um blog que tem uma clara orientação política vinculada a alguma estrutura política ligada aos
governos, ou por algum instrumento de comunicação
que tem uma clara orientação política de oposição aos
governos. É nessas parcialidades distintas e na síntese
delas que podemos encontrar a verdade.
Ocorre que – isso é denunciado também no artigo de Luis Nassif, aqui quero destacar – existem muitos pontos em comum. Lamentavelmente, existe uma
técnica que ao longo do tempo foi construída – abre
aspas – “pela direita na desconstrução de reputações”,
aliás, não é uma novidade, é desde o nazismo e muito antes dele, a máxima de Goebbels de contar uma
mentira várias vezes até se tornar verdade, a técnica
de destruir reputações, de passar reportagem só com
uma versão, de não ouvir o outro lado, de apresentar
somente uma história, de deturpar fatos.
Essa técnica é um ponto em comum antes dito
somente – abre aspas– “na mídia de direita”, mas essa
técnica tem sido encontrada também na chamada –
abre aspas – “mídia de esquerda”.
Pois bem, eu abri as revistas de circulação desta semana, as revistas mais à direita e as chamadas
de mais à esquerda, elas, em comum, se juntam na
criminalização desses jovens do circuito Fora do Eixo.
Qual foi, então, o grande crime que eles cometeram? Talvez o grande crime que eles estejam cometendo hoje no Brasil seja o crime de não se deixarem ser
tutelados, de não se deixarem ser dominados, o crime
de ser livre, o crime de ter opinião própria.
As jornadas de mobilizações, Sr. Presidente, de
junho, da juventude brasileira, demonstraram um grande potencial de novas formas de organização. Eu já
disse aqui outras vezes, nesta tribuna: eu sou de uma
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geração de mobilização, sou da terceira jornada de
mobilizações de rua, eu sou de uma geração que foi
às ruas com bandeiras e com partido político dirigindo.
Mas, nos últimos 50 anos, tivemos quatro gerações de
mobilizações de rua. A minha geração, a de 20 anos
atrás, tinha uma causa definida, tinha um partido político à frente, e tinha bandeiras com cores claras.
Mas não posso analisar esta geração de hoje,
como eu já disse, com os valores da minha. Seria um
pecado, inclusive, para mim, para a minha condição
de historiador. O que caracteriza esta geração de hoje,
esta que esteve nas ruas em junho, é a rejeição aos
partidos da ordem, aos movimentos sociais que foram
se descaracterizando ao longo da história, que deram
e que pensaram que, com sua descaracterização ao
longo da história, poderiam abafar as formas de organização social. Ledo engano. As formas de organização
social não se abafam, surgem e aparecem com novas
formas de organização e mobilização social, como reapareceram como novas formas de organização e de
mobilização social.
As mobilizações que vimos agora, em junho, não
tinham bandeiras. Não havia uma bandeira vermelha.
Não havia uma ou duas bandeiras de partidos políticos,
mas havia vários cartazes com reclamações concretas. Reclames, inclusive, que temos que ouvir; temos
que, desses reclames, entender o que está sendo dito.
Nesses cartazes, existiam várias reivindicações que
outrora estavam em bandeiras, que não eram desfraldadas, mas que representavam, claramente, inclusão
social, mais dinheiro para a educação, para a saúde,
para a mobilidade urbana. Havia cartazes que diziam
claramente quem eles eram: “Saímos do Facebook”,
diziam alguns desses cartazes. Talvez esses dizeres
tenham sido os que mais explicavam o sentido daquelas
manifestações: jovens que estavam interligados pelas
redes sociais se articularam pelas redes e foram para
as ruas reivindicar direitos concretos, materiais, não
mais nas redes sociais, mas na rua concreta.
Alguns desses jovens vieram aqui antes, e eu
até reclamei para eles que a reivindicação, o abaixo-assinado virtual, não resolve, tem que estar nas ruas.
Eles me responderam depois dizendo que aquele
abaixo-assinado virtual que eles antes traziam poderia representar mobilização de rua concreta. Eles
me responderam e mostraram que eu estava errado,
mostraram que o que é virtual pode se transformar
em concreto, em real, e foi o que vimos a partir das
mobilizações de junho.
São esses jovens materiais, concretos, de carne
e osso, não mais virtuais, que compõem a rede Fora do
Eixo. Jovens que se organizam de maneira diferente,
de maneira alternativa e ousada, desafiam o entendi-
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mento da mídia tradicional e dos políticos tradicionais,
desafiam o entendimento dos políticos tradicionais, dos
partidos tradicionais, dos movimentos sociais tradicionais deste Parlamento, do Supremo Tribunal Federal,
da Presidência da República, do Palácio do Planalto,
da Praça dos Três Poderes, enfim, de todos os poderes constituídos.
Eles desafiam entendimento sobre comunicação,
sobre cultura digital, porque são vítimas da grande
mídia, são vítimas, na verdade, de todas as mídias. É
um pecado falar somente em grande mídia, mas são
vítimas de todas as mídias que se organizam, são vítimas de um modelo que só consegue entender um
modelo baseado na linha de produção e distribuição
voltada para o lucro.
Esses jovens que conheci, com o seu circuito
e com a sua mobilização organizada no meu Estado
do Amapá, não compreendem a lógica do lucro, não
compreendem a lógica da organização vertical. Eles
falam para nós de uma outra lógica de organização,
da horizontalidade da organização. Não é de ter chefe,
não é de ter comando, mas é de todos se comandarem.
Lembram inclusive uma experiência que conhecemos no México da Frente Zapatista e do Exército
Zapatista de Libertação Nacional. Um mandamento do
subcomandante Marcos de mandar obedecendo, de
obedecer mandando, de todos obedecerem de mandar obedecendo. Um mandamento de que o comando
pode ser horizontalizado e não verticalizado.
Talvez essa forma diferente – como sempre o diferente é revolucionário – motive os ataques ao coletivo
fora do eixo de todos os lados, da esquerda tradicional
porque não entende essa forma de organização, e talvez, e sem dúvida, dos setores mais conservadores,
mais à direita, porque esse, por excelência, se opõe
a tudo que é novo, a tudo que é revolucionário, a tudo
que representa inovação.
Talvez por isso estes estejam sendo criminalizados. É a criminalização de uma juventude que, no cotidiano, milita nas redes, mas, toda vez que é chamada
às ruas, quando menos se espera, como nós vimos em
junho e como estamos continuando a ver, pode ir às
ruas. E não se enganem: quando menos esperarmos,
nas ruas ela estará novamente.
O Brasil hoje é um país que exporta tecnologias
sociais a partir do campo da cultura. Um exemplo vindo do Circuito Fora do Eixo é o Cultura Viva Comunitária. Esses movimentos, a partir do Fora do Eixo,
estão reinventando novas economias, novas formas
de comunicação, novas formas de fazer política e de
enxergar processos de formação.
O que existe? Existe um movimento para tentar
criminalizar o uso de recursos públicos por parte dos
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movimentos sociais. É verdade, mas se esquece, às
vezes, de falar uma vírgula do montante de recursos
que é destinado para pagamento e amortizações da
dívida pública brasileira, essa dívida pública que enche o bolso de banqueiros e de rentistas. Fala dos recursos que são acessados pelo Circuito Fora do Eixo.
São acessados para projetos culturais e para projetos
sociais que têm melhorado a vida de milhares de jovens e têm incluído socialmente milhares de jovens.
É importante nós entendermos o que a Rede Fora
do Eixo defende. Ela acessa esses recursos públicos
disponíveis, por meio de editais e concursos. Acessa
desenvolvendo tecnologia de acessar recursos que
estão disponibilizados para todos. Ela participa desses concursos, concorre, como tantos outros, e acessa
democraticamente, como todos os outros. Defende,
desde os seus primórdios, que políticas públicas para
a cultura e para a comunicação são fundamentais para
o processo de desenvolvimento sustentável do País. A
Rede Fora do Eixo defende que Municípios, Estados
e União possuem responsabilidades no que se refere
a essas políticas, tal como propõe o Sistema Nacional
de Cultura, compilado a partir da ampla participação
da sociedade civil durante o período de 2003 a 2009.
Defende também a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 150, que garante 2% de recursos
da União, 1% do Estado e 0,5% do Município, assim
com defende o Projeto de Lei nº 6.722, de 2010, que
cria o Procultura.
Ora, a pergunta a se fazer aqui, Sr. Presidente, é
onde está o crime ou a incoerência desses jovens. O
Estado brasileiro tem sido campeão nas políticas de
isenção fiscal em diversos campos e está procurando
criminalizar jovens que acessam recursos da cultura
e que tentam fazer a inclusão cultural de setores que,
historicamente, dela são excluídos. Muitos aqui saudaram a sanção, ainda há pouco, do que aqui no Senado ficou conhecido como o PLS nº 129 e que agora
se tornou a lei que instituiu o novo sistema de gestão
coletiva do direito autoral, que reformou o sistema de
gestão coletiva do Ecad, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito que eu presidi e que investigou
os desmandos do Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição. Talvez poucos saibam, tenham notado ou
se lembrado que eu já falei desta tribuna que a CPI do
Ecad só ocorreu porque quem primeiro demandou essa
proposta de CPI para nós foi o Circuito Fora do Eixo.
Poucos sabem que, na eleição de 2010, o Circuito Fora do Eixo procurou candidatos, em todo o
País, para apresentarem uma pauta, candidatos de
diferentes partidos políticos. O objetivo era apresentarem uma pauta específica da cultura. Procurou dialogar com diferentes partidos políticos, fossem eles
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quais fossem. Lamentavelmente, como disse Pablo
Capilé, na entrevista ao Roda Viva, não são todos os
partidos políticos que estão dispostos a estabelecer
um diálogo com os movimentos sociais e com o Circuito Fora do Eixo.
Caríssimo Senador Wellington Dias, tenho o maior
prazer de ouvir o seu aparte.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Agradeço a V. Exª. Quero aqui parabenizá-lo pela forma corajosa com que defende, creio que
não apenas do ponto de vista dos direitos humanos,
mas do tratamento a ser dado pelas autoridades. Tive
a oportunidade – e queria aqui dar o meu depoimento
–, numa determinada situação, de visitar um acampamento de grupos de jovens. Eram grupos de várias
tendências: Hip Hop, esqueitistas, grafiteiros e de outras atividades culturais e esportivas. Lá, pude perceber, nos depoimentos que deram... Foi bonito porque
era numa região afastada da cidade... Eles fizeram
um pacto naquele dia, porque tem disputa entre os
vários grupos. Naquele instante, eu pude perceber um
sentimento muito forte contra as autoridades, contra
a acumulação de riqueza sem limites, contra, enfim,
uma série de coisas da nossa sociedade. Então, o que
quero dizer a V. Exª é que ali fizemos um pacto que
resultou na produção de trabalhos maravilhosos, trabalhos da melhor qualidade. Eles passaram a ter, na
região do Parque Piauí, na cidade de Teresina, uma
escola, para a qual, como Governador, eu repassava
recursos, e eles prestavam conta da forma mais ordeira que se possa imaginar. Pude perceber também
como era grande o preconceito da sociedade em relação àqueles grupos. Então, quero aqui dizer que é
preciso atualizarmos. Acho que o verdadeiro sentido
da palavra marginalidade é exatamente o de empurrar
para a margem, de não deixar ir na corrente, no rumo
adequado. Lembrei-me muito da passagem na vida do
nosso Papa Francisco em que ele é questionado sobre
a posição da Igreja em relação a homossexuais. Ele
disse exatamente isso, que essas pessoas têm que
ser recebidas de braços abertos, porque não pode a
sociedade empurrar essas pessoas para uma linha
marginal, para uma linha fora do normal, porque isso
gera conflitos muito intensos e a própria sociedade,
muitas vezes, não entende essas reações. Então, devo
aqui ressalvar uma coisa: de todos os movimentos –
eu dizia isto para eles – uma das coisas que chamo a
atenção é de não ter um culto à violência. Acho que
isso não faz bem a determinados segmentos, nem faz
bem à sociedade. Ali, naquele instante, eles mesmos
colocavam nos depoimentos e eu me lembrava da
minha fase muito jovem, no regime militar, quando a
gente ouvia os discursos da companheirada: “fui preso
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não sei quantas vezes”, “peguei tantas pancadas da
polícia”. Ou seja, aquilo era algo heróico, algo muito
forte. Então, compreendo esse lado da juventude. De
um lado, repudio essa forma de violência. Acho que
a gente está precisando mudar muito. Nosso sistema
de segurança é muito despreparado. A gente ainda
não saiu da época da ditadura militar, de um regime
plenamente militar para um regime civil, e isso tem
que avançar, mas eu percebo também que é preciso
a gente ter aí um diálogo exatamente para também
não empurrar para movimentos mais de linha violenta.
Eu acho que esse é o caminho mais adequado. Tenho
conversado com lideranças do nosso Governo nessa
direção e é isso que eu defendo lá no meu... Eu me
lembro de que lá a gente criou uma área para cuidar
de situações nessa área social, nessa área complexa,
em diferentes áreas, entre elas a área da segurança.
E isso surtiu um efeito muito positivo. Então, eu queria
aqui parabenizar V. Exª pela forma corajosa com que
traz esse tema. Acho que é preciso que a gente dê
passos para evitar que a gente tenha uma sociedade
completamente fora do eixo, porque a outra parte da
sociedade assim o fez, empurrando para fora do eixo
cada vez mais. Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Senador Wellington, incorporo
o aparte de V. Exª, que, como eu, veio do movimento
da luta social. Sabemos os significados da luta social e
sabemos que a luta social, por excelência, é uma luta
antissistêmica. Quem preside a sessão hoje é um líder
operário. Nós sabemos que todos aqueles que vêm da
luta social padecem de sofrer a retaliação do sistema
quando empreendem estar do lado da luta social.
Pois bem, meu querido Senador Paulo Paim, é
o que padecem, é o que vivem hoje esses jovens do
Circuito Fora do Eixo. Eles são antissistêmicos. E o
que pedir de jovens, o que pedir da juventude senão
ser, por excelência, antissistêmica? O jovem que não
for antissistêmico envelheceu antes do tempo. Então,
por excelência, o jovem tem que ser, primeiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Veja que o Papa disse mais ou
menos isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Essa palavra, essas frases...
Ai do jovem que não for rebelde! Ai do jovem que não
for rebelde!
Então, este é o sentido da juventude, e é isso que
nós temos que ouvir da juventude. O que nós estamos
vendo e sentindo concretamente nas mobilizações, o
que nós estamos vendo agora é uma ofensiva contrária
ao que esses jovens organizados têm buscado. Uma
ofensiva por parte de todos os setores. Dos setores
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conservadores, mais tradicionais, que sempre estão no
sistema, que sempre participaram e estão nas estruturas do sistema, que se opõem a qualquer mudança
desde sempre, e dos setores que, sazonalmente, por
circunstância, estão nas estruturas e têm um pavor
enorme de que existam mudanças nas estruturas.
Estamos vendo uma tentativa, uma busca, uma
tentativa clara de tutelar. Essa é a ideia que foi frustrada em relação a esse movimento de jovens. Alguns
tentaram tutelar esse movimento de jovens. Alguns
tentaram impedir a autonomia desse movimento de
jovens. Como não se conseguiu impedir a autonomia,
como não se conseguiu a cooptação, então, busca-se
a destruição.
Como é nosso dever, como agentes políticos...
Na luta política, sempre, no dizer do Shakespeare,
existem dois lados. Como, na luta política, mais do que
em qualquer outra coisa, existem dois lados, e, nós,
como agentes políticos, temos que ter dois lados, é
meu dever, como agente político, me solidarizar aqui
e apresentar a minha total solidariedade a esses jovens que, literalmente, não se vendem, não se rendem
e, como toda a juventude, estão na luta para fazer o
amanhã contra o sistema.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador Randolfe Rodrigues, um jovem
Senador que olha além do horizonte.
Agora, passamos a palavra ao Senador Paulo
Bauer, que havia permutado com a Senadora Ana Rita.
A Senadora Ana Rita falou no lugar dele e agora ele
fala no lugar da Senadora Ana Rita.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
É um prazer poder comparecer à tribuna no momento
em que V. Exª preside esta sessão.
Há muito tempo eu aguardo a oportunidade para
fazer o pronunciamento que ora inicio, que é mais um
relatório do que propriamente um discurso, já que se
refere à realização de uma viagem à Suíça, ocorrida
no início do mês de março do corrente ano, que trouxe
grandes resultados, que eu quero anunciar para esta
Casa e para o País.
A viagem foi realizada porque, na condição de
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, eu pude
comandar o grupo de parlamentares que a realizou.
Naturalmente, em outras oportunidades, não
me foi possível apresentar este pronunciamento, este
relato, porque outras prioridades, outros assuntos de
grande importância tomaram conta da pauta dos trabalhos desta Casa. E, nos últimos tempos, como todos
sabemos, as manifestações que ocorreram em todo o
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Brasil exigiram que o Senado e o Congresso se dedicassem a questões muito importantes, como de fato
se dedicaram, e, por isso mesmo, só hoje é que compareço a esta tribuna para fazer o relato.
Eu ocupo a tribuna hoje não apenas na qualidade de Senador da República, mas principalmente na
qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça. Meu intuito é tratar das questões que envolvem
os dois países e chamar a atenção para a importância
de enxergarmos a Suíça como parceira estratégica e
prioritária no quadro de nossas relações internacionais.
Tomo a liberdade de iniciar com uma pequena digressão histórica. Na década de 30, o Governo Vargas
havia herdado da República Velha a política de valorização do café. Para manter a estabilidade da economia, o Governo comprava o excedente da produção
de café e o queimava, pois não era possível manter
estoques tão altos. Uma empresa suíça já instalada na
época em nosso País, a Nestlé, foi chamada a apresentar uma solução. Seus pesquisadores desenvolveram então um produto inovador, o café solúvel, que se
tornou mundialmente conhecido como Nescafé e que
hoje tem muitas outras marcas no mercado.
Como vemos, Sr. Presidente, a parceria entre
Brasil e Suíça vem de longe. Além da Nestlé, outras
grandes empresas suíças – como a Roche e a Novartis – estão instaladas no Brasil desde a década de 30
e seguem até hoje produzindo aqui, gerando emprego
e renda no nosso País. E foi justamente para reforçar
os laços econômicos, culturais, diplomáticos e políticos entre os dois países que, em 2003, o Grupo Parlamentar Brasil-Suíça foi criado.
Os membros fundadores do grupo – limitados a
trinta – foram convidados observando-se critérios de
distribuição geográfica pelos Estados brasileiros e de
pluralidade partidária. Tive a honra de ter sido o primeiro Presidente do grupo, ainda como Deputado Federal.
De 2007 a 2010, o grupo foi presidido pelo Deputado
Lobbe Neto, e, em 2011, estimulado por diversos parlamentares fundadores, reassumi a Presidência do
Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, já no exercício do
mandato de Senador.
Desde então, viemos desenvolvendo numerosas
atividades e eventos em colaboração com a Embaixada
da Suíça, com a Câmara de Comércio Suíço-Brasileira
– a Swisscam Brasil –, presidida pelo Sr. Emanuel Baltis, e com empresas desse país em atividade no Brasil
No fim de 2012, por intermédio do Embaixador
da Suíça no Brasil, Sr. Willhelm Meier, recebemos o
convite oficial do Governo e do Parlamento suíços para
uma visita ao país. Autorizada por S. Exª o Presidente
do Senado Federal e por S. Exª o Presidente da Câmara dos Deputados, uma delegação representativa
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do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça visitou a nação helvética, no período de 4 a 8 de março do ano corrente.
O relatório da viagem, que me cumpre fazer neste momento, traça um fidedigno panorama do quadro
atual das relações políticas, comerciais, industriais e
científicas entre os dois países, além de trazer novas
informações sobre a gestão legislativa, administrativa,
educacional e de prevenção de catástrofes em prática na Suíça, de cujo exemplo podemos muito nos
beneficiar.
Participaram da viagem os Deputados Federais
Alex Canziani, do PTB do Paraná; Átila Lins, do PMDB
do Amazonas; Augusto de Carvalho, do PPS do Distrito Federal; Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas
Gerais; Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco; Nelson Pellegrino, do PT da Bahia; além de minha
pessoa, representando o PSDB de Santa Catarina. A
delegação cumpriu extensa programação, estabelecida em conjunto com a Embaixada da Suíça no Brasil,
com o Governo suíço, com o Parlamento suíço e com
a Swisscam.
A primeira visita foi ao centro de pesquisas da
Nestlé, em Lausanne. O objetivo era conhecer experiências que pudessem enriquecer o debate brasileiro
sobre educação, pesquisa e desenvolvimento. Fomos
recebidos pelo brasileiro Alexandre Costa, vice-presidente e gerente de operações, e por altos executivos
da área de pesquisas.
O centro de pesquisas da Nestlé conta com mais
de 350 cientistas, trabalhando com foco em nutrição,
saúde, tecnologia de alimentos, segurança e qualidade.
Apenas em 2012, esses cientistas apresentaram mais
de 200 trabalhos científicos e mais de 90 pedidos de
patentes. Tais pesquisas muitas vezes se baseiam em
estudos da Organização Mundial de Saúde, indicando
as necessidades de nutrientes e os desafios da saúde
pública de cada parte do mundo.
Fomos informados de que, além do centro em
Lausanne, a Nestlé conta com unidades de pesquisa
também em Pequim, Tóquio, Saint Louis e Santiago do
Chile. Diante disso e com a presença de espírito que
lhe é peculiar, o Deputado Eduardo Azeredo questionou sobre a possibilidade de implantação de um centro
similar no Brasil, dada a importância de nosso mercado para a empresa. Os representantes da Nestlé vão
estudar essa possibilidade, que, segundo eles, depende de negociações políticas e avaliação das perspectivas de parceria com universidades brasileiras. O
Grupo Parlamentar Brasil-Suíça se apresentou como
instrumento e fórum para dar continuação ao desenvolvimento dessa ideia.
Em seguida, visitamos a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), considerada a principal ins-
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tituição acadêmica de caráter científico e tecnológico
da Europa, onde fomos recebidos pelo presidente da
instituição, Patrick Aebischer. A comunidade da EPFL
congrega cerca de 400 docentes, 3 mil funcionários
e 10 mil estudantes, sendo que metade deles são estrangeiros, de 120 diferentes nacionalidades. Os cursos
de mestrado e doutorado são ministrados totalmente
na língua inglesa.
Chama a atenção o modelo de cobrança: a EPFL
recebe verbas do Estado e de empresas parceiras,
mas também cobra anuidades dos alunos a preços
módicos. Para se ter uma noção, a anuidade na EPFL
é cerca de 30 vezes inferior à do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos. Esse
é um modelo que o Brasil deve analisar com atenção.
A EPFL hoje conta com 28 alunos brasileiros,
considerados excelentes estudantes por seus professores. Segundo o presidente, esse número deve
aumentar ainda mais com a expansão do programa
brasileiro Ciências sem Fronteiras, muito elogiado por
especialistas e autoridades suíças. Outra ligação entre
o nosso País e a EPFL se dá por meio do famoso neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, que é professor
adjunto da escola suíça. A EPFL doou um supercomputador para o Instituto Internacional de Neurociências
de Natal, dirigido por Nicolelis, que participa do Human
Brain Project. O Deputado Alex Canziani também propôs um intercâmbio entre a Universidade Tecnológica
do Paraná e a Escola Politécnica Federal de Lausanne. O presidente Aebischer foi muito receptivo à ideia.
Outra visita que reputo como interessante, realizada no segundo dia da missão, foi a que fizemos a
uma das mais famosas e exclusivas fábricas de relógio do mundo, a Jaeger-LeCoultre. Fomos recebidos
pelo brasileiro Eduardo Maclean, coordenador de treinamento da empresa, que nos apresentou o processo
de construção de relógios em todas suas etapas. A
Jaeger-LeCoultre é líder em inovação no setor, com
mais de 1200 patentes registradas desde sua fundação, no século XIX. Essa empresa, Sr. Presidente, é
um dos destaques do Vale de Joux, região onde a
indústria relojoeira suíça tem grande expressão, e a
mão de obra é de altíssima especialização, fruto de
uma tradição que se iniciou nos tempos da atividade
agrícola, ocupando a mão de obra local nos períodos
em que o lugar encontrava-se completamente tomado
pela neve. A indústria relojoeira suíça é um belo exemplo de como o investimento em educação e tecnologia
pode consolidar a liderança econômica de um país em
determinado setor.
À noite, a delegação foi recebida pelo Embaixador Igor Kipman para um jantar na residência oficial
da Embaixada brasileira em Berna. Abro parênteses
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para agradecer ao Embaixador Kipman não apenas
pelo jantar, mas por todo o apoio prestado na preparação e na execução da missão. Agradeço também
ao Conselheiro Daniel Pinto, que participou de toda a
programação, e ao Conselheiro César Leite, que participou de todos os encontros de natureza econômica
e comercial. Estendo meu agradecimento ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, em especial ao
Secretário Rodrigo Wiese Randig, que acompanhou
nossa delegação em toda a viagem, prestando-nos
um inestimável serviço.
No dia 6 de março, a agenda da delegação foi
integralmente dedicada aos contatos institucionais.
A delegação reuniu-se com o Ministro Philippe Nell,
chefe do Setor de Américas da Secretaria de Estado
para a Economia, e com o consultor-chefe para novos
mercados da agência suíça de promoção de exportações, Thomas Foerst, que em breve assumirá a chefia
do escritório da agência em São Paulo.
O Ministro traçou um cenário auspicioso para as
relações econômico-comerciais entre os dois países,
ressaltando o crescimento do comércio bilateral e reafirmando o interesse da Suíça em aumentar os investimentos no Brasil e consolidar a parceria estratégica
com nosso País. Ele demonstrou que os investimentos
helvéticos no Brasil somam o montante consolidado
de US$25 bilhões e geram 117 mil empregos diretos.
No entanto, o Ministro identificou três gargalos
para o relacionamento econômico bilateral. O primeiro seria o caráter apenas temporário da suspensão
da decisão de incluir a Suíça na lista de países com
tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados,
estabelecida pela Instrução Normativa nº 1.037 da
Receita Federal brasileira, o que afetaria a decisão de
novos investimentos suíços no Brasil, bem como os já
existentes. O segundo gargalo seria a competência da
Anvisa para rejeitar pedidos de autorização de novas
patentes para medicamentos previamente à avaliação
do INPI, o que seria um procedimento único no mundo.
O terceiro seria o complexo e pesado sistema tributário,
bem como a lenta burocracia administrativa no Brasil.
Nós, parlamentares brasileiros da delegação,
reconhecemos a existência de problemas tributários
e administrativos por cuja solução o País vem trabalhando há vários governos. Quanto à inclusão definitiva
da Suíça na lista de países com regime fiscal favorável, ponderamos tratar-se de uma questão técnica da
Receita Federal sobre a qual não cabe interferência.
Prontificamo-nos, porém, a acompanhar o desenvolvimento das negociações técnicas mantidas entre a
Receita e os especialistas suíços, de maneira a identificar pontos de convergência que, sem interferir nas
atribuições da Receita e com observância da ordem
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institucional, permitissem ao Grupo Parlamentar Brasil-Suíça trabalhar no sentido de aparar tanto esta quanto
outras arestas identificadas.
Na sequência, a delegação realizou visita oficial
ao Parlamento suíço. Primeiramente ao Conselho dos
Estados, que equivale ao nosso Senado Federal, e, em
seguida, ao Conselho Nacional, que equivale à nossa
Câmara de Deputados. Foi uma excelente oportunidade
para melhor compreendermos o modelo político suíço.
Fomos recebidos em audiência pelo Presidente
do Conselho dos Estados, Filippo Lombardi, acompanhados de outros parlamentares integrantes do Grupo
Parlamentar Suíça-América Latina.
O presidente declarou-se convicto do importante papel que cabe aos Parlamentares dos dois países
no estreitamento dos vínculos entre Brasil e Suíça, e
recebeu de nossa delegação o convite para visitar o
Brasil, acompanhado de outros parlamentares suíços.
Fato curioso que destaco: um dos Conselheiros
nacionais, que equivalem aos nossos Deputados Federais, o Sr. Thomas Müller, também Prefeito de Rorschach, demonstrou grande alegria ao encontrar nossa
delegação, visto que ele é casado com a Srª Maureen
Gellert, cidadã catarinense do Município de Benedito
Novo, filha do ex-Prefeito Wilhelm Gellert.
A reunião que mantivemos com o grupo parlamentar Suíça-América Latina, cujo Presidente é o Conselheiro Antonio Hodgers, foi muito proveitosa, visto que
permitiu dialogarmos com os parceiros suíços acerca
dos mais variados aspectos que diferenciam o legislativo suíço do brasileiro, mas que ao mesmo tempo
tem o propósito de tornar mais eficiente e transparente
a atividade dos parlamentares.
No mesmo dia, a delegação reuniu-se com representantes da comunidade brasileira na Suíça. O
encontro, promovido pelo Embaixador do Brasil em
Berna, Igor Kipman, foi realizado na Chancelaria da
Embaixada e contou com a participação do também
Embaixador Ernesto Otto Rubarth e com representantes do Conselho de Cidadania de Genebra.
A comunidade brasileira na Suíça é estimada em
60 mil pessoas. Os conselhos de cidadania têm representantes eleitos por brasileiros moradores de cada
região. Os representantes transmitiram sua preocupação quanto à precisão das estatísticas dos brasileiros
na Suíça, pois estas omitiriam tanto os brasileiros não
documentados quanto aqueles com dupla cidadania.
Outra preocupação dos brasileiros na Suíça é a
escassez de oferta de ensino de Língua Portuguesa e
de História, Geografia e Cultura do Brasil. Sugeriram
que empresas brasileiras com presença na Suíça recebam incentivos fiscais para financiar projetos na área
de educação. Os representantes sugerem também
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medidas que facilitem o regresso e a reintegração ao
Brasil, como a criação de mecanismos para pagamento de contribuição ao INSS e para o financiamento de
casa própria pela Caixa Econômica Federal. Sugeriram
também que o Ministério do Trabalho crie um programa
para incentivar a contratação para postos de trabalho
no Brasil de brasileiros qualificados que residam no
exterior e que tenham interesse em retornar ao País.
Nós, Parlamentares da delegação, prontificando-nos a procurar influir junto aos Ministérios da Educação
e do Trabalho e Previdência Social, bem como junto à
Caixa Econômica Federal, para que as necessidades
da comunidade brasileira na Suíça sejam levadas na
devida consideração.
A delegação participou ainda, no Palácio Federal,
sede do governo suíço, de audiência com Secretário de
Estado de Assuntos Estrangeiros. O encontro permitiu
que discutíssemos com profundidade as divergências
entre os governos brasileiro e suíço, especialmente na
questão mais delicada: a inclusão ou não da Suíça na
lista de países com tributação favorecida e regimes
fiscais privilegiados, estabelecida pela Instrução Normativa nº 1.037, da Receita Federal.
A Suíça foi originalmente incluída nessa lista, sobrevindo em seguida um ato da receita suspendendo
temporariamente essa inclusão. O Secretário suíço
reafirmou o desejo de que a exclusão seja definitiva e
afirmou esperar que o assunto seja tratado com percepção mais abrangente do que se poderia esperar
de avaliação meramente técnica.
Como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, recomendei às autoridades presentes que
oferecessem à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda maiores e mais apuradas informações acerca
da realidade tributária suíça, pois as informações disponíveis no Brasil são insuficientes para que nossas
autoridades fiscais e monetárias tomem decisão que
contemple os interesses do governo suíço.
O quarto dia da missão foi dedicado à gigantesca
indústria farmacêutica suíça. A primeira parada foi na
Novartis, onde fomos recebidos pelo Presidente da empresa na Suíça, Pascal Brenneisen, acompanhado da
brasileira Paula de Jesus, Diretora de Regulamentação.
A Novartis, que hoje disputa a primeira colocação no setor farmacêutico internacional, é outro grande exemplo de sucesso por meio do investimento em
pesquisa e desenvolvimento. A sede da empresa na
Basileia é chamada de “Campus”, e grande parte dos 7
mil empregados no local dedicam-se à pesquisa científica. Além disso, a empresa tem diversos centros de
pesquisa avançada na própria Suíça e em outros cinco
países. De 1997 a 2012, a empresa investiu US$84 bilhões apenas em pesquisa e desenvolvimento.
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No Brasil, a Novartis tem cerca de 4 mil empregados, distribuídos por três fábricas: em São Paulo,
no Rio de Janeiro e no Paraná. Uma quarta fábrica já
está em construção em Pernambuco, com inauguração
prevista já para 2014. Ela será dedicada à produção de
vacinas de biotecnologia extremamente avançadas. Na
ocasião da visita, tivemos a oportunidade de conhecer as impressionantes instalações de uma fábrica de
compostos biotecnológicos similar à que está sendo
construída no Brasil.
Segundo o Presidente, o mercado brasileiro é
estratégico para a Novartis, a despeito da elevada
tributação, que ele afirma ser a mais alta paga pela
empresa em todo o mundo. No entanto, a principal
preocupação da Novartis quanto ao Brasil refere-se à
já mencionada questão da anuência prévia da Anvisa
para a concessão de patentes a medicamentos pelo
Inpi. Segundo o Presidente, trata-se de caso único no
mundo em que uma patente de medicamentos é avaliada por dois órgãos distintos, o que gera insegurança
jurídica e atrasos.
Em nome do grupo, reconheci a existência do problema, atribuindo os atrasos à insuficiência de pessoal
na Anvisa. Ponderei que, como o Governo brasileiro
vem dando mais atenção à questão da eficiência das
agências reguladoras, esse problema deve ser mitigado em breve. Quanto à suposta sobreposição de
atribuições entre Anvisa e Inpi, esclareci que a Anvisa
orienta sua atuação apenas no sentido de impedir a
produção e comercialização de produtos que possam
oferecer risco à saúde da população, e que a análise
dos critérios tradicionais de patenteamento segue sob
alçada exclusiva do Inpi.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Em poucos minutos concluo, Sr. Presidente.
O Deputado Azeredo aduziu uma ideia interessante: irá analisar a possibilidade de apresentar à Anvisa proposta de fast-track para a rápida avaliação de
medicamentos com maior impacto potencial para a
saúde da população.
Concluída a visita à Novartis, a delegação foi conhecer a sede de outra gigante da indústria farmacêutica mundial, a Roche, também na Basileia. A Roche
tem três unidades operacionais no Brasil: a sede administrativa em São Paulo, a fábrica no Rio de Janeiro
e o centro de distribuição em Goiás. Ao todo, são mais
de 1.200 funcionários só no Brasil.
Os executivos da Roche externaram as mesmas
preocupações em relação à questão da Anvisa, e
transmitimos a eles as ponderações já mencionadas.
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Esse tema voltou a surgir na reunião que a delegação teve no mesmo dia com diretores da Syngenta,
empresa do setor químico especializada em sementes
e pesticidas, que discorreram também sobre as intenções de investimento da empresa no Brasil. O Grupo
Parlamentar Brasil-Suíça colocou-se à disposição para
auxiliar a Syngenta nas tratativas necessárias para a
concretização de tais investimentos.
O dia final da missão foi dedicado a contatos
com o importante setor de seguros e resseguros da
Suíça, que muito tem a colaborar para a consolidação
das conquistas econômicas e sociais que o Brasil vem
alcançando nas últimas décadas, especialmente por
meio das modernas técnicas de prevenção e controle
de catástrofes.
Visitamos a Zurich Seguros, cujo Diretor no Brasil,
o Sr. Emanuel Baltis, detém a presidência da Swisscam, em São Paulo. Na sede da Zurich Seguros, assistimos a interessantes apresentações. A primeira foi
sobre o “Papel dos Seguros na Sociedade dos Mercados Emergentes”, que demonstrou como o seguro,
protegendo as pessoas físicas contra a pobreza e as
adversidades, contribui para consolidar o crescimento
da classe média. Além disso, o seguro fomenta o crescimento econômico mediante a promoção do comércio
e dos investimentos estrangeiros diretos, reforçando a
capacidade de resposta do país às catástrofes naturais.
A segunda apresentação teve como tema o “Gerenciamento de Grandes Riscos: Desafios para Resseguradores e Governos”. Ela foi feita pelo Vice-Presidente
de Relações Governamentais para a América Latina
da Zurich Seguros, Sr. José Talarico, em conjunto com
um representante da Swiss Reinsurance Company, a
empresa nacional de resseguros.
Foi destacado o papel das seguradoras e resseguradoras nas diversas catástrofes mundiais dos anos
recentes, e defendido que as resseguradoras tenham
papel mais proativo, colaborando com os governos na
modelagem de catástrofes naturais e na identificação
de riscos potenciais e iminentes, minimizando o impacto para o setor público. Citou-se como exemplo um
bem-sucedido plano de seguro agrícola realizado no
Quênia: atingidos por enxurradas e secas em 2008 e
2010, os fazendeiros quenianos tiverem seus prejuízos
integralmente cobertos por seguro, não tendo havido
necessidade de qualquer subsídio governamental.
As empresas colocaram-se prontas a colaborar
com as autoridades federais brasileiras e também as
estaduais, na elaboração de estratégias de minimização
de riscos. Por outro lado, manifestaram a expectativa
de uma maior abertura para empresas estrangeiras
no mercado brasileiro de resseguros.
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A delegação ainda encontrou tempo para fazer
uma visita de cortesia ao Secretário-Geral da Fifa,
Jérome Valcke, na sede da Federação Internacional
de Futebol, em Zurique. O Secretário manifestou sua
preocupação quanto aos preparativos para a Copa de
2014, no que foi redarguido por vários dos Parlamentares da delegação, que garantiram estar o Governo
Federal tomando todas as medidas para garantir a
conclusão dos preparativos em tempo hábil.
Este, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o
relato da viagem e da missão do Grupo Parlamentar
Brasil-Suíça. Estou certo de que essa empreitada colaborou para estreitar ainda mais os laços que unem
nossos países. As poucas divergências são naturais
e solucionáveis; as convergências, por seu turno, são
numerosas, denotando um imenso potencial de crescimento para nossas relações econômicas, culturais,
científicas e educacionais.
A Suíça é um país que atingiu o estado de bem-estar social que tanto almejamos e que estamos cada
vez mais perto de conquistar. Uma parceria cada vez
mais forte, mais efetiva, de mais confiança mútua com a
Suíça trará grandes benefícios para a nossa caminhada.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria /PSDB –
SC) – Estou certo, Sr. Presidente, de que o presente
pronunciamento que encerro servirá para que outros
grupos parlamentares, outras delegações brasileiras
que visitem países amigos mundo afora possam demonstrar o quanto é importante para o Brasil, para o
Congresso, para o Senado, manter contatos, buscar
compreender as dificuldades e, acima de tudo, descobrir e identificar caminhos que levem nosso País a
um desenvolvimento ainda maior e a uma convivência
harmoniosa tanto do ponto de vista econômico quanto também social e político com todas as nações do
mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo /PT – RS) – Este foi o Senador Paulo Bauer.
De imediato, passamos a palavra à Senadora
Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, quero agradecer a V. Exª e ao Senador Wellington, que me
proporcionaram a oportunidade de falar neste horário,
em função de compromisso que tenho.
Quero ressaltar aqui que, nesse intervalo em que
os dois oradores anteriores ocuparam a tribuna, corri
para o lançamento do livro do ex-Deputado Aldo Arantes, para dar-lhe um abraço, e vi uma plateia cheia.
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Quero aqui parabenizar esse companheiro de
muitos anos de luta, meu amigo querido, Deputado
Constituinte pelo PCdoB, Aldo Arantes, que lança hoje
o seu livro, um livro de memórias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
registrar que, na última terça-feira, estive na Bahia
participando da instalação da Comissão Estadual da
Verdade, momento extremamente importante para a
luta de consolidação da democracia em nosso País,
esse investigar da verdade histórica que o nosso País
precisa fazer, trazendo às novas gerações a expressão
daquilo que nós vivemos de 1946 para cá, fazendo o
levantamento dos perseguidos, dos mortos, dos desaparecidos, dos torturados, dos presos políticos em
nosso País, para que a juventude brasileira que hoje
vai às ruas buscando participação maior nas decisões
deste País possa conhecer a sua história, refletir e opinar sobre ela e julgar o comportamento daqueles que
deram suas vidas e sua juventude, generosamente,
dedicando-se à luta do nosso povo.
Na Bahia, portanto, o comitê foi instalado com a
participação de pessoas extremamente importantes
na nossa vida política, na nossa luta pela democracia.
Fazem parte dessa comissão o Presidente da
ABI, homônimo do nosso Senador, Walter Pinheiro;
o jornalista Carlos Navarro; a Drª Vera Leonelli; o Dr.
Jackson Azevedo; a Profª Dulce Lamego e Aquino, da
Escola de Dança; nosso sempre querido Joviniano
Neto, Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, que
foi escolhido como coordenador desse grupo de trabalho; e a nossa querida companheira de muitas lutas,
que tive oportunidade de homenagear sua trajetória
aqui no Senado,quando recebeu o Diploma Bertha
Lutz, Amabília Almeida, que foi a representante escolhida pelo grupo para compor a Mesa e, em nome de
todos, falar, posicionar-se frente a um auditório cheio
de personalidades da sociedade baiana, que saudavam o Governo do Estado pela ação da implantação
da Comissão Estadual da Verdade em nosso Estado.
A minha companheira, a companheira de todos
nós, Amabília Almeida, fez um discurso meritório e
extremamente importante, que quero solicitar que
seja colocado nos Anais desta Casa Legislativa. Quero ressaltar aqui que Amabília recebeu, naquele momento, para o trabalho na Comissão da Verdade, os
exemplares dos livros Lembranças do mar cinzento,
do Deputado e jornalista Emiliano José, que descreve, com fidelidade exemplar, os tempos sombrios da
ditadura militar, do terrorismo, praticado pelo Estado,
da dor, do sofrimento heróico dos que conseguiram
resistir, fornecendo dados, portanto, para o trabalho
da Comissão da Verdade em nosso Estado.
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Nesse discurso da Amabília, quero ressaltar um
trecho, quando ela diz: “Não podemos omitir o papel
relevante das igrejas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelo Cardeal D.
Avelar Brandão Vilela, pelo Abade de São Bento, D.
Timóteo Amoroso Anastácio, além do padre italiano
Renzo Rossi, que, prestando sua solidariedade cristã,
amenizaram o sofrimento dos perseguidos, encarcerados e de suas famílias”.
Fiz questão de ler esse pequeno trecho do pronunciamento da nossa companheira Amabília porque
tive a oportunidade de conhecer e de conviver com
essas figuras queridas da vida religiosa do nosso Estado, mas também da luta política, democrática, e não
posso deixar de ressaltar a participação dessas pessoas. O destaque que deu a todos aqueles que foram
seus companheiros de luta, de batalha, a denúncia
feita da morte de Marighella, a leitura do poema de
D. Ana Montenegro, como a conheci. Dona Ana, uma
militante comunista, exilada em Berlim, cearense de
nascimento, baiana de coração, que, ao tomar conhecimento do assassinato de Marighella escreveu um
belíssimo poema em sua homenagem.
Absolutamente todos aqueles que foram importantes nessa luta da resistência política em nosso Estado foram lembrados por Amabília. Além disso, ela
destacou o fato de que, dos 426 brasileiros mortos ou
desaparecidos, 32 são baianos, e dentre esses, 11
são jovens que tombaram na Guerrilha do Araguaia.
Portanto, a instalação da Comissão na Bahia é
uma peça importante nesse desenho, na arquitetura
de revelar a verdade desses anos para o Brasil. Nesse
sentido, os baianos também assumem o compromisso
de, somando-se ao esforço já existente na Comissão
de Verdade Nacional, elucidar o mistério que envolve
as circunstâncias da morte do Professor Anísio Teixeira, esse ícone da pedagogia, da educação no Brasil,
inspirador de Darcy Ribeiro e de tantos outros grandes
nomes da educação brasileira, um baiano amado pelo
povo e que, portanto, vai ter da nossa comissão, uma
especial atenção.
Sr. Presidente, também quero fazer daqui hoje o
registro de que a Bahia vai receber, como divulgado
hoje pelo Governo Federal, R$202,9 milhões para restaurar imóveis em áreas tombadas. A Bahia receberá
esses recursos como parte do anúncio feito ontem
pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), integrando
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de
cidades históricas.
No Estado, estão previstas 40 ações de intervenção, sendo que Salvador com 23 intervenções programadas. É a segunda cidade brasileira que mais vai re-
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ceber ações do PAC das cidades históricas. Pena que
o Senador Agripino não esteja aqui neste momento,
como presidente do partido do Prefeito ACM Neto, de
Salvador, para entender que fazer um governo com
compromisso republicano é assim: o prefeito de um
partido de oposição ao Governo da Presidenta Dilma
vai receber o segundo maior pedaço de recursos para
as ações de recuperação.
Entre as intervenções, estão a restauração do
Forte São Marcelo, importantíssimo para a nossa
querida cidade de Salvador, da Catedral Basílica e a
requalificação do Teatro Gregório de Mattos.
Em todo o Brasil, o IPHAN deve repassar R$1,6
bilhão para cidades de 20 Estados brasileiros.
Além disso, o Governo Federal, por meio do
Ministério do Turismo, vai investir R$19 milhões em
sinalização nas cidades históricas, dentro do PAC do
Turismo. A verba será utilizada para a colocação de
placas que facilitem a locomoção dos visitantes nos 34
destinos históricos de 17 Estados de todas as regiões
brasileiras. O objetivo, claro, é tornar a comunicação
dos destinos adequada aos padrões internacionais.
É, portanto, extremamente importante o anúncio
dessas ações para o Governo do Estado da Bahia e
para todo o Brasil.
Queria destacar rapidamente as ações que serão destinadas à Bahia, à cidade de Itaparica, nossa
querida Ilha de Itaparica. São cinco ações extremamente importantes: restauração da Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior; restauração da Igreja Matriz do
Santíssimo Sacramento; requalificação urbanística da
Praça do Mercado; restauração do Píer de Atracação
do Forte de São Lourenço; e restauração da Igreja de
São Lourenço.
São ações extremamente importantes. Saúdo,
com alegria, o Prefeito e o Vice-Prefeito daquela cidade, todos os amigos e companheiros de Itaparica por
esses investimentos extremamente importantes para o
turismo e para a valorização histórica da nossa cidade.
Maragogipe também será contemplada com: restauração da antiga Casa da Câmara e Cadeia; restauração da Igreja Matriz de S. Bartolomeu; do Casarão
da Filarmônica Terpcícore Popular; do antigo Casarão
da Filarmônica Dois de Julho, com a implantação do
Museu do Carnaval, importantíssimo para aquela cidade, que ainda mantém um Carnaval de máscara, com
uma característica única no nosso Estado e certamente
também no Brasil, um destino turístico fundamental,
situado no Recôncavo Baiano, numa área histórica
de grande importância para o nosso Estado; além do
Casarão do Largo da Matriz, com a implantação do
Memorial Osvaldo Sá.
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Em Santo Amaro tive a oportunidade, algumas
vezes, de ligar, tanto para o Ministério de Planejamento
quanto para a Casa Civil, e falei com a Ministra Gleisi
Hoffmann para acompanhar as ações assinadas no
PAC para aquela cidade, governada pelo meu querido amigo Ricardo, prefeito do PT. Foram destinados
recursos para a restauração da antiga fábrica Trzan,
onde vai ser implantado um campus da Universidade Federal do Recôncavo, da Igreja Matriz de Nossa
senhora da Purificação, da antiga Casa de Câmara e
Cadeia, do Mercado e da requalificação da Feira do
Bembé do Mercado, da Igreja do Rosário, do Arquivo
Público e da Igreja do Amparo. Queríamos muito mais,
mas consideramos...
Quero aqui ressaltar que esteve comigo o Secretário de Cultura daquela cidade, Rodrigo Veloso. Certamente, essas verbas que saem para restauração, do
PAC das Cidades Históricas, não deixam de ser uma
homenagem à sua querida mãe, que continua no coração dos baianos dos santo-amarenses. Ela foi uma
grande defensora cidade. Falo da mãe de Caetano
Veloso, de Maria Betânia, de Mabel Veloso, de Rodrigo, enfim, mãe dessa família de grandes artistas, que
deu uma grande contribuição à cultura baiana, nossa
querida Dona Canô.
Salvador foi premiada com a restauração da Igreja
do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo; da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória; da Catedral
Basílica; da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos; com a requalificação urbanística do entorno do
Portal da Misericórdia, com receptivo, acessibilidade e
implantação de ascensor; do edifício da Praça Castro
Alves, com a implantação do Centro de Referência do
Centro Antigo; com a requalificação do Teatro Gregório
de Mattos, do Município, com a implantação da Biblioteca Anísio Teixeira; com a restauração do Solar Berquó, pelo IPHAN; do antigo Hotel Castro Alves; com a
ampliação do Centro Cultural da Barroquinha; com a
restauração do Casarão na Ladeira da Barroquinha;
com a implantação da Sede da Fundação Gregório
de Matos; com a restauração de edificação da Biblioteca e Arquivo e Centro Técnico do Iphan; da Igreja
do Corpo Santo; do Forte de São Marcelo; da Igreja e
Cemitério de Nossa Senhora do Pilar; do conjunto da
Rua da Conceição da Praia; da ligação entre o MAM
– Museu de Arte Moderna – e o Forte da Gamboa;
do Forte São Paulo da Gamboa e a implantação do
Centro de Escoteiros do Mar; do elevador do Taboão;
do Plano Gonçalves e edifício anexo; das edificações
localizadas nos Arcos da Montanha; da requalificação das Muralhas da Encosta do Centro Histórico de
Salvador e da implantação do Plano Inclinado entre a
Praça Castro Alves e a Conceição.
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Quem conhece a nossa Cidade de Salvador e o
Centro Histórico da nossa cidade sabe da importância
dessas obras para a recomposição, a requalificação
urbana do nosso Centro Histórico.
Se eu fosse o Prefeito de Salvador, a essa hora,
estaria indo à Igreja do Bonfim para agradecer ao Senhor do Bonfim, à Presidente da República e ao Governador do Estado o investimento que a Bahia, que
a cidade de Salvador e o seu centro antigo recebem
neste dia. Eu, como ex-Prefeita, como uma defensora
da nossa capital, como uma Senadora mais votada do
cidade de Salvador, sinto-me feliz em poder anunciar
aqui neste plenário, nesta Casa, nesta tribuna, esses
investimentos extremamente importantes para a recuperação do centro histórico da nossa cidade, para a
requalificação urbana deste centro, que também está
recebendo investimentos do Governo do Estado, requalificando a Baixa do Sapateiro, com os investimentos e reconstrução da Arena Fonte Nova, também no
centro antigo de Salvador.
Portanto, fico feliz em anunciar aqui esses investimentos que serão extremamente importantes para
a nossa cidade, pobre, mas que foi a primeira Capital
deste País, que mora no coração dos brasileiros, não
tenho dúvida, e que, portanto, ao fazer isso, a Presidente Dilma está desenvolvendo um pouco do apoio
que recebeu na nossa terra para se eleger a primeira
mulher a governar este País. E, em nome do povo de
Salvador e da Bahia, quero agradecer esse investimento
de que somos merecedores, mas que temos que reconhecer que o nosso Centro ainda não havia recebido.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Discurso Amabília Almeida – Comissão Estadual da Verdade.
Srs e Sras:
A expectativa desse momento é perfeitamente
justificável, considerando a demora na instalação dessa Comissão Estadual da Verdade,
o que vem sendo cobrado constantemente
pela imprensa local, refletindo certamente os
anseios da sociedade. A cobrança é legítima
sim, dada à magnitude do seu mister, todavia
nada que não possa ser superado pelo empenho, dedicação e presteza dos membros
dessa Comissão, designados pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado.
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Elegemos nosso coordenador, um cidadão que
tem sido um expoente máximo na defesa dos
direitos humanos, seja na sua longa trajetória
na luta pela anistia, ou como Presidente do
“Grupo Tortura Nunca Mais”, ou ainda como
coordenador do “Comitê Baiano pela Verdade”.
De formação acadêmica, profissional respeitado e que tem colocado os interesses coletivos, acima dos pessoais, sempre. Estou lhes
falando do Prof. Joviniano Neto.
Para a consecução dos objetivos para a qual
foi criada, por decreto do Governo do Estado
e de acordo com seu artigo 6º, esta Comissão
poderá atuar de forma articulada e integrada
com os demais órgãos públicos, especialmente
com o Ministério Público Estadual e Federal, as
Universidades sediadas no Estado da Bahia,
o Grupo Tortura Nunca Mais-Ba, os arquivos
Públicos Estadual e Nacional, a Comissão
Especial Memoriais Reveladas, a Comissão
da Anistia Federal e a Comissão Nacional da
Verdade.
No âmbito estadual provará essa Comissão sua
eficácia, na medida em que estabeleça parceria e articulação com a Comissão da Verdade
da Assembleia Legislativa, com o Comitê da
Verdade, com o Projeto Memórias Reveladas
da Fundação Pedro Calmom, Comissão da
Verdade da OAB, UFBA, CUT, UNE (em fase
de organização).
Imaginamos que o êxito dessa nossa missão
depende da metodologia a ser adotada nos
trabalhos e, para isso, contamos certamente
com a experiência do nosso coordenador bem
como a competência e equilíbrio do Presidente
da ABI, especializado em Comunicação Social,
o Sr. Walter Pinheiro, do empenho e veemência
jornalística de Carlos Navarro, da experiência
jurídica e compromisso social de Vera Leonelli,
da disponibilidade, competência jurídica e capacidade de síntese do Dr. Jackson Azevedo,
do entusiasmo, compromisso político em defesa da cidadania e leveza da ex-diretora da
Escola de Dança da UFBA Dulce Lamego de
Aquino, além do nosso compromisso e grande desejo de contribuir e acertar. Cumpridas
as suas diversas etapas de trabalho, de certo
teremos a nossa árdua tarefa concluída no
prazo determinado de dois anos.
A nossa missão será facilitada também, dada
a existência de um vasto acervo, com publicações de toda a natureza, sobre esse período
obscuro da história do nosso país, culminando
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com produções literárias da melhor qualidade
a exemplo da série dos livros do escritor Hélio
Gaspari – “As Ilusões Armadas”, fazendo a
reconstituição da história brasileira de março
de 1964, quando é deposto o Presidente João
Goulart, a março de 1979, quando Ernesto Geisel entrega a faixa presidencial a seu sucessor.
Temos que reconhecer também a grande contribuição do jornalista Emiliano Jose, que “escrevendo história como quem faz romance”
a cada produção das – “Lembranças do Mar
Cinzento”, descreve com fidelidade exemplar
os tempos sombrios da ditadura militar, do terrorismo praticado pelo Estado, da dor, do sofrimento heroico dos que conseguiram resistir.
Não podemos omitir o papel relevante das
igrejas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, representadas pelo Cardeal
D. Avelar Brandão Vilela, pelo Abade de São
Bento, D. Timóteo Amoroso, Anastácio, além do
padre italiano Renzo Rossi, que prestando sua
solidariedade cristã amenizaram o sofrimento
dos perseguidos, encarcerados e suas famílias.
Nosso compromisso com a Bahia é, sem dúvida, maior. Dos 426 brasileiros mortos ou desaparecidos, 32 são baianos e dentre esses,
11 são jovens que tombaram na “Guerrilha do
Araguaia” numa tentativa política extrema, uma
generosidade tamanha daqueles que jogaram
tudo, inclusive suas próprias vidas, na tentativa de mudar o mundo, como nos relata em
“Câmara Lenta” o escritor paraense Renato
Tapajós. E, falando de baianos, não poderia
deixar de citar a figura de quem nasceu para
lutar pelo povo brasileiro, pela humanidade,
considerado o “inimigo nº 01 da ditadura militar”, que traiçoeiramente arrebatou-lhe a vida,
ao escurecer do dia 04 de novembro de 1969.
Exilada em Berlim, a saudosa militante comunista Ana Montenegro, cearense de nascimento, baiana de coração, ao tomar conhecimento
do assassinato de Carlos Marighella e das circunstâncias previsíveis do seu sepultamento,
no auge da angústia, distante, com o coração
partido por Ele, por quem alimentava uma admiração profunda e paixão política , escreveu:
Em seu enterro não havia velas:
Como acendê-las, sem a luz do dia?
Em seu enterro não havia flores:
Onde colhê-las nessa manhã fria?
Em seu enterro não havia povo:
Como encontrá-lo nessa rua vazia?
Em seu enterro não havia gestos:
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Parada inerte a minha mão jazia.
Em seu enterro não havia vozes:
Sob censura estavam as salmodias
Mas luz, e flor, e povo e canto,
Responderão “presente” chegada
A primavera mesmo que tardia!
Quanto sentimento!
Esse poema de Ana para Marighella, em homenagem às suas memórias e à generosidade de ambos, queremos compartilhá-lo com
todos aqueles que foram sacrificados para
que tivéssemos liberdade. Falando ainda dos
baianos, é imprescindível que essa Comissão da Verdade assuma o compromisso de
envidar todos os esforços, somando-se aos
já existentes, no sentido de elucidar o mistério que envolve as circunstâncias da morte do
Professor Anísio Teixeira.
Quando nasceu minha primeira neta, seu avô
estava encarcerado. Quando adolescente, num
misto de tristeza e curiosidade, indagava-me
sobre essa coisa que aconteceu com seu avô
e como foi essa ditadura militar. É essa história
do nosso país que não pode ser negada aos
jovens, nem contada entre paredes, prestes
já a completar 50 anos.
Ela deve ser escancarada valorizando o envolvimento da juventude nas escolas e nas redes
sociais, para que esta geração e as gerações
futuras saibam que a democracia e a liberdade
no nosso país, foram conquistadas com a luta
e o sacrifício de tantos que foram martirizados.
Tomamos agora um trecho orientador do “Direito à Memória e à Verdade” e citaremos: “A
história que não é transmitida de geração a
geração, torna-se esquecida e silenciada. O
silêncio e o esquecimento das barbáries geram
lacunas na experiência coletiva de construção
da identidade nacional. Resgatando a memória e a verdade, o país adquire consciência
superior sobre sua própria identidade, a democracia se fortalece. As tentações totalitárias
são neutralizadas e crescem as possibilidades
de erradicação definitiva de alguns resquícios
daquele período sombrio, como a tortura, por
exemplo, ainda persistente no cotidiano brasileiro”. Perfeito.
Comungamos inteiramente com o pensamento
do Vice Presidente do “Grupo Tortura Nunca
Mais” José Antônio de Carvalho, quando afirma que “na busca pela verdade sobre o que
ocorreu durante a ditadura militar existe uma
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peça fundamental – a pressão da sociedade”.
Essa sim, nos fará avançar muito mais.
Essa mobilização nacional já é um testemunho veemente de que haverá uma convergência robustecida de esforços, solidariedade e
cooperação de todos, respondendo sempre
presente ao chamado da Comissão Estadual
da Verdade.
E nunca, nunca será tarde demais para que
através de ações afirmativas prestemos o nosso tributo aos mártires da liberdade.
Obrigada,
Amabília Almeida
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Lídice da Mata.
De imediato, passamos a palavra para o Senador Wellington Dias, para que ele faça o seu pronunciamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu serei bem mais breve
do que tinha planejado, dado o avançado da hora, mas
queria saudar V. Exª, Senadora Lídice, parabenizando
pelas importantes conquistas da nossa Bahia. Alegro-me também pela presença firme do nosso Governo,
do Governador Jaques Wagner, do Governo Federal,
através da Presidenta Dilma.
Aqui, hoje, Sr. Presidente – inclusive eu quero dar
apenas como lido –, comemoro e parabenizo toda a
equipe da Caixa Econômica Federal, que registrou um
lucro líquido de R$3,1 bilhões no primeiro semestre de
2013, com um crescimento de 10,3%, se comparando
com o mesmo período do ano passado, e um recorde
em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Eu
comemoro, porque isso aconteceu com uma política
de redução de juros que é a mais baixa da história da
Caixa Econômica Federal e um conjunto arrojado de
programas sociais. Programas como Minha Casa Minha Vida, programas na área de saneamento, programas de gestão do Bolsa Família, enfim, um conjunto
de programas realmente especiais.
Destaco aqui também os investimentos no Estado do Piauí. Investimentos em praticamente todos os
Municípios do Estado, através de convênios com as
prefeituras, mas também feitos através do programa
de habitação rural e urbano, com os Municípios, com
o Estado, mas também com o setor privado e com as
entidades de classe, com as associações.
Então, eu queria aqui, ao fazer esta comemoração,
pedir que V. Exª acatasse na íntegra o pronunciamento
sobre esse assunto.
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O outro, Sr. Presidente, é sobre uma visita que
fiz, na companhia de Parlamentares e alguns representantes do meu Estado, à empresa Vikstar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que
nos acompanham, eu devo dizer que, no meu dia a
dia, pelo cargo que exerço, sou muito cobrado no Piauí
para essa linha também da contribuição para ajudar a
atrair investimentos não só da área pública, mas também do setor privado.
E sempre que no meu Estado alguém me cobra: “Por que você não ajuda também a trazer mais
investimento, a trazer grandes empresas?” Eu sempre
pergunto: “O que é uma grande empresa para você?”
“É uma empresa que faz um investimento grande.”
Eu digo: “Mas quantos empregos você acha que uma
empresa grande pode trazer?” Tem gente que diz trezentos empregos, quinhentos, mil empregos, como
sendo uma grande atração. E eu, normalmente, nesse
instante, digo: “Tem que olhar exatamente isto, a geração de emprego, que é a essência da produção.” É
claro que você agregar valor de vários produtos é importante, sim, mas eu acho que é preciso haver essa
linha de viabilizar algo não apenas pensando em um
empresário, mas em um conjunto de famílias que ali
são beneficiadas.
Pois bem. Isso eu conto para dizer que, recentemente, eu tive que visitar – aliás, eu fiz agora, na última segunda-feira – as instalações da empresa Vikstar.
Essa empresa atua no segmento de call center e funciona no Parque Industrial, na Zona Sul de Teresina.
A Vikstar é uma empresa que está no mercado desde
2009 no Brasil, e sempre se manteve na vanguarda
da tecnologia da informação, implantando soluções de
primeira linha para facilitar o trabalho dos atendentes e
entregar resultados significativos para os seus clientes.
Ela é especializada em diversas áreas, mas o grande
destaque é essa área da telecomunicação.
Modéstia à parte, ajudei a levar essa empresa
para Teresina, por uma relação pessoal com o Toninho, o seu Presidente. Ele estava tomando a decisão
sobre em qual lugar do Brasil ele iria implantar uma
nova base – normalmente, na Região Sudeste ou em
regiões muito populosas. Sabendo disso, dialoguei com
ele e apresentei a ideia de implantar essa empresa em
Teresina, lembrando que Teresina é a única capital do
Nordeste no interior. Se você olha, todas as capitais do
Nordeste estão no litoral – São Luís, Fortaleza, Natal,
João Pessoa, Recife, Aracaju, Maceió. Enfim, todas
no litoral. E Teresina, no interior do Brasil, é provavelmente um dos maiores polos do interior do Brasil. Ali
temos Teresina, Timon, União, Altos, Campo Maior
e outras cidades do seu entorno, a grande Teresina,
como a gente chama.
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Então, eu fiz uma apresentação desse quadro
para ele e ele foi visitar, se apaixonou e ali implantou
essa empresa.
Pois bem, essa empresa com dois sites em São
Paulo resolveu partir para novos mercados a fim de
diversificar geograficamente sua posição.
Teresina, a capital do Piauí, foi o local escolhido
para atender as demandas do mercado de telecomunicações – ali, como repito, na Zona Sul, na cidade de
Teresina no polo industrial próximo à região do Parque
Piauí, Promorar em Teresina –, com um plano para alcançar mais de quatro mil posições de atendimento até
o meio de 2014, a empresa se destaca por ser profunda conhecedora do mercado de telefonia, desde antes
da privatização e no trato com os funcionários, pois a
Vickstar vê pessoas como parte fundamental da sua
empresa. E essa é uma qualidade que eu destaquei.
Nessa visita técnica estive acompanhando o presidente da empresa Antoninho Nicolodi e o diretor da
unidade de Teresina, que é o Elio Salles. Esteve comigo, a minha suplente, Senador Regina Sousa e o
Deputado Federal Assis Carvalho, o Torres, que é ex-Presidente da Agência de Tecnologia da Informação
no Piauí, dentre outros.
Essa programação se deu nas comemorações
do aniversário de Teresina. Lá também esteve o Prefeito Firmino Filho.
Acompanhei de perto a implantação desse empreendimento no meu Estado. Hoje a Vickstar é uma
realidade, gerando emprego e renda e contribuindo
para o desenvolvimento econômico local. A presença
da Vickstar fará de Teresina e do Piauí um novo polo
do Brasil na área de call center.
Esse é um empreendimento grandioso na medida
em que é capaz de gerar cinco mil empregos. Essa é
a meta ali colocada.
Ali visitamos um os seus galpões, onde trabalham
1064 pessoas, além dos empregos já gerados a partir
da sua, construção e instalação, que continua com a
ampliação de mais galpões.
Portanto, Sr. Presidente, vejam, quando me perguntam o que é uma grande empresa, eu digo que
essa é. Dentre tantas que já ajudei a levar para o meu
Estado, micro, pequenas, médias, grandes, essa me
toca de modo especial. Seguramente, por ser uma única
base, é provavelmente a maior empresa em geração
de empregos do Piauí.
Eu pude, ainda, me alegrar ali visitando aqueles
mais de mil empregados que já estão trabalhando. Eu
pude perceber a alegria nos olhos daquelas pessoas,
o verdadeiro sentido da cidadania, da dignidade pelo
trabalho. Ali também a empresa já contratou, como eu
disse, e já estão atuando, mais de mil pessoas.
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Visitamos ali, ainda, as obras onde, até o final
do ano, vão receber mais 2,5 mil homens e mulheres
que ali vão trabalhar. E, no próximo ano, mais outros
que vão completar mais de cinco mil empregos. Portanto, oportunizando renda e emprego para a população piauiense.
Repito – essa empresa vai alcançar em 2014
mais de cinco mil empregos. A meta é chegar, em
meados do ano que vem, ao dobro das pessoas contratadas este ano.
Eu queria destacar também a mão de obra, que
tem um perfil predominantemente de mulheres. Cerca de dois terços das pessoas que ali trabalham são
mulheres. E o mais importante: também jovens. Aproximadamente, 60% das pessoas que ali trabalham são
jovens de 18 a 25 anos de idade. E, mais do que isso,
no primeiro emprego. Eu fiz questão: “Você já trabalhava
antes?” “Não.” O outro: “Não, não trabalhava”. Então,
ali, algo que é um grande desafio do Brasil, do meu
Estado, e de Teresina, é a oportunidade para quem
nunca tinha trabalhado, o primeiro emprego.
Eu pude ali abraçar aqueles jovens que trabalhavam pela primeira vez, ver a sua emoção. Mas também uma fatia considerável de pessoas com mais de
40 anos, porque é uma política da empresa também
olhar para pessoas que nessa idade, muitas vezes,
perdem o emprego e encontram grande dificuldade
de retornar às atividades.
Então, dentre os motivos que levam a empresa
a expandir os seus negócios em Teresina, o executivo
explicou – o Toninho, o presidente –, primeiro, está o
povo da cidade, que tem uma cultura vasta, além de
uma educação de qualidade.
Ele ficou espantado em ver as pessoas ali, universitários formados, ou pelo menos com o ensino médio
já completado. E ele colocava ali que nas entrevistas
o que mais chamava atenção é que alguém que já fez
um curso está fazendo outro, quem fez um curso está
fazendo uma pós-graduação. Então, ele disse: “Se eu
pudesse dizer aqui, o seu Estado é o verdadeiro Estado da educação no Brasil. Não só pelas melhores
escolas. Não só por ter o maior percentual de alunos
da rede pública que ingressa nos vestibulares – mais
de 60% – e por várias outras formas”.
E eu fiquei feliz por ouvir isso de alguém do setor privado.
Também o atraiu ali, além da qualidade da educação, a lei de incentivo fiscal dada pelo Município de
Teresina e pelo Estado do Piauí, equiparando-se, com
vantagens, a outras capitais onde já existe o seu empreendimento e existe call center.
Sr. Presidente, a Vikstar desembarca no Piauí
com o intuito de dobrar de tamanho. A empresa atende
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clientes do segmento, como eu disse, de telecomunicações e oferece todo o treinamento necessário para
a capacitação técnica do funcionário.
No dia da visita, eu vi salas de aula com 460 jovens, normalmente jovens, mas também pessoas com
idade acima de 40 anos, fazendo a qualificação para
ingressar nas novas turmas. O plano, portanto, é atuar
em diversas áreas e o treinamento é feito na própria
capital do Piauí.
A telecomunicação, como disse, é o seu forte,
mas trabalha na área de cobranças e em várias outras áreas. Ali, eu pude ver as pessoas trabalhando. A
pessoa liga e pede uma informação sobre sua conta
telefônica, por exemplo, e já recebe a informação.
A meta é que Teresina seja um polo base principal dessa e de algumas das operadoras.
O salário médio que será praticado é o mesmo
de capitais como Recife e São Paulo, sempre acima
do salário mínimo, e foi acordado, levando em conta
os pisos, os direitos, as vantagens, com o Sindicato
dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado
do Piauí.
Confesso, como eu disse, que já vi muitas empresas nascerem, mas é emocionante subir ali e ver
aquela multidão trabalhando ao mesmo tempo. É algo
realmente maravilhoso.
Que bom que estamos conseguindo gerar mais
emprego e renda no meu Piauí, como também no Brasil.
Num momento em que o mundo está aí tirando postos
de trabalho, em que o mundo está cortando direitos,
vemos em todo o Brasil uma empresa privada pactuando com sindicatos, garantindo as condições que são
regras básicas para aquela categoria.
Mais uma vez, fechamos com novos postos positivos de empregos, mesmo com o saldo, talvez, dos
mais baixos da história, na casa de 5,5% ou 6%.
Então, é assim que estamos ajudando a melhorar
a qualidade de vida dos piauienses e dos brasileiros
em geral.
O normal é eu nem tratar aqui de tantos empreendimentos que vi na área vinculada ao agronegócio, à
fruticultura irrigada, ao comércio, ao comércio atacadista, a várias áreas que buscam levar empreendimentos
para o meu Estado, mas isso é algo que realmente me
chamou a atenção.
Era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Agradeço a Deus e peço que Ele abençoe cada
um dos que nos acompanham e que possamos gerar
mais empregos no Piauí e no Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Lucro da Caixa cresce 10,3% no semestre
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quero parabenizar hoje a Caixa Econômica Federal
que registrou lucro líquido de R$ 3,1 bilhões no primeiro semestre de 2013, um crescimento de 10,3%,
se comparado ao mesmo período do ano passado,
e recorde em relação aos primeiros semestres dos
anos anteriores.
No semestre, foram contratados R$ 197,3 bilhões
em crédito, 46,3% a mais que o registrado no mesmo
período de 2012. A carteira de crédito alcançou saldo de R$ 431,3 bilhões, crescimento de 42,5% em 12
meses e participação de 16,95% no mercado.
Destaque para o crédito habitacional, cuja carteira atingiu saldo de R$ 238,5 bilhões, crescimento
de 34,6% nos últimos 12 meses. A Caixa é líder nesse
segmento, com 69,1% do mercado.
Outro destaque foi a conquista de 3,6 milhões de
novos clientes no semestre, totalizando uma base de
68,8 milhões de correntistas e poupadores. A ampliação do número de clientes refletiu positivamente no
total das captações, que apresentaram saldo de R$
543,3 bilhões em junho de 2013.
A Poupança da Caixa atingiu saldo de R$ 189,7
bilhões, crescimento de 17,2%.
Para aprimorar o relacionamento com seus clientes, a Caixa deu continuidade ao processo de expansão
e melhoria dos canais, iniciado em 2012.
Somente no primeiro semestre, foram abertas 223
novas agências e postos de atendimento, totalizando
63,7 mil pontos, nos quais foram realizadas mais de 3
bilhões de transações bancárias.
Os números mencionados refletem a solidez da
instituição financeira, senhor presidente. A Caixa Econômica Federal, da qual tenho orgulho de fazer parte,
ampliou sua participação no mercado bancário brasileiro de maneira responsável e, ao mesmo tempo, fortaleceu sua condição de principal agente de políticas
públicas do Governo Federal.
Sobre os investimentos em Habitação, tenho
orgulho de compartilhar esse número com vocês: os
financiamentos imobiliários somaram R$ 66,1 bilhões
no primeiro semestre de 2013, evolução de 43,9% em
relação ao registrado no mesmo período de 2012. As
operações com recursos de poupança totalizaram R$
30 bilhões, e as linhas que utilizam recursos do FGTS,
R$ 23 bilhões.
Somente no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, a Caixa contratou R$ 28,5 bilhões no período, beneficiando 1,5 milhão de pessoas com 378,9
mil unidades habitacionais. Desse valor, 58% foram
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destinado a famílias com renda de até três salários
mínimos.
Dando continuidade ao Programa Caixa Melhor
Crédito, lançado em abril de 2012, a instituição manteve suas taxas e prazos com as melhores condições
do mercado. Além disso, diversificou sua carteira, ampliando o portfólio de produtos oferecidos a seus clientes. No semestre, foram contratados R$ 118 bilhões
em operações comerciais, um aumento de 45% em
relação ao registrado no primeiro semestre de 2012,
totalizando R$ 151,2 bilhões de saldo, alta de 53,1%
em 12 meses.
A Caixa Econômica Federal é um banco do qual
o brasileiro pode se orgulhar. 100% público, o seu lucro
é revertido em benefício dos brasileiros. Parabéns a
todos que fazem a CAIXA. O Brasil e o Piauí reconhecem a dedicação e a competência de vocês.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu convido V. Exª para assumir
aqui para que eu também, rapidamente, possa fazer
o meu pronunciamento. (Pausa.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – É um prazer ouvir V. Exª,
Senador Paulo Paim, um representante do nosso glorioso Rio Grande do Sul que nos orgulha muito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Wellington Dias, tentarei ser o mais
breve possível.
Primeiro, quero dizer que lamentei muito que a
Casa não votou, no dia de hoje, o PLC nº 42, de 2012,
um projeto que tem o aval da Presidente da República
e que foi construído junto à Contag.
Esse projeto, que era o primeiro item da pauta
do dia de hoje, foi construído junto com a juventude
rural da Contag, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele altera o dispositivo da Lei
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que
institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, que
é o Banco da Terra. Sei que V. Exª foi um dos articuladores dessa proposta.
Sr. Presidente, a juventude rural vem afirmando
que sair do campo é uma condição e não, necessariamente, um desejo.
A justificativa para essa migração está na ausência de políticas públicas voltadas para esse conjunto
de brasileiros. Por isso tudo, esse conjunto tem restrito
acesso a terra, aos direitos sociais, porque lá nem tudo
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chega, como educação, saúde, esporte, habitação e
oportunidade de comercialização e garantia de renda.
Desde 2007, os representantes da juventude
rural trabalham com a Contag, nos 27 Estados, solicitando urgência na votação do PLC nº 42, chamado
de projeto da sucessão rural, visando a concessão de
financiamento pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário ao beneficiário do imóvel rural objeto de partilha
decorrente de direito de herança.
O projeto permitirá...
Quero dizer que isto que eu estou fazendo aqui,
Sr. Presidente, foi a pedido da própria Contag, que me
deu este complemento elogiando a iniciativa da Presidenta Dilma. Havia uma expectativa muito grande de
que o projeto fosse votado no dia de hoje, mas, como
é preciso quórum privilegiado, passou para terça-feira
que vem.
Enfim, o projeto do Executivo, que tem o apoio
total da Contag, permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê
mudança nos prazos de amortização dos financiamentos e também na fixação dos valores relativos à renda
anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente
estão defasados.
Sr. Presidente, quero reiterar aqui todo o nosso
apoio a esse documento que a Contag me remeteu, à
iniciativa da Presidenta Dilma. Tenho certeza de que
esse projeto será aprovado na próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Se V. Exª me permitir...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Faço questão, porque sei que V. Exª foi um dos
líderes desse movimento.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Se V. Exª me permite, eu
lembro que V. Exª esteve comigo num encontro que
tivemos com o Senador Waldemir Moka. Aliás, quero
destacar aqui também toda a atenção dele...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – O Relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – O Relator da matéria. Estivemos ali com os membros do Ministério, do Incra,
das entidades, com o Chicão, hoje diretor do crédito
fundiário, um piauiense, e com os membros da Contag, que também acompanham esse processo. Lá no
meu Piauí eu sou muito cobrado.
Hoje, acertamos aqui... Na verdade, havia uma
tentativa para votar amanhã...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Amanhã é impossível.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Mas, como o quórum ama-
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nhã é baixo, fui eu mesmo – quero aqui dizer a eles...
Para não haver risco, uma vez que são necessários
49 votos... Então, para que votemos na próxima terça-feira. Estamos fazendo uma mobilização para, na
terça-feira, termos aqui, se Deus quiser, mais de 70
Senadores e podermos, na hora da votação, garantir
a aprovação desse projeto.
Parabenizo V. Exª também pelo trabalho nessa
área.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu cumprimento V. Exª pela articulação feita
e lamentamos, claro, a votação não ter acontecido no
dia de hoje. Não podíamos arriscar. Por isso, foi correta
a decisão – e eles sabem disso – de deixar a votação
para a próxima terça.
Mas, Sr. Presidente, vou falar também – e tenho
que falar – de um outro tema que V. Exª também está
acompanhando, que é a vontade... Eu entendo que o
País quer que aprovemos a PEC nº 17, de 2012, que
institui a carreira de Procurador Municipal.
Sr. Presidente, não podemos confundir a atuação do profissional liberal e suas prerrogativas com
a conduta que se espera de um agente público, cuja
disciplina está prevista na lei e na nossa Constituição.
A criação da carreira de Procurador Municipal
propiciará, com certeza, a defesa judicial e extrajudicial desses entes federados por agentes públicos
autônomos, isentos, qualificados, eficientes e com independência funcional, pois para isso contarão com
as garantias legais dos servidores públicos.
Acreditamos que a consultoria jurídica especializada e isenta de controles de ordem político-partidária,
prestada por servidores concursados, comprometidos
com o seu Município, trará benefícios à população.
Dessa forma, o Procurador estará compromissado
com os princípios que norteiam a Administração Pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, probidade, eficiência e com qualidade no
serviço público.
Atualmente, os Municípios não possuem qualquer forma de controle dos serviços acordados e, na
imensa maioria, os advogados contratados não têm
escritório fixo no Município e os serviços apenas são
executados quando demandados, atuando, assim, de
forma esporádica e transitória.
Ora, não é preciso ser advogado para saber que
é imprescindível a presença do profissional não apenas
nas disputas judiciais em favor da Administração, mas
também a sua participação na direção, consultoria e
assessoria das demandas gerais da prefeitura.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal”. Enquanto na administração particular é lícito
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fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
Por isso, diz-se que o advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse
público posto no sistema jurídico, pois esse interesse
é permanente, não se altera de 4 em 4 anos, quando
muda, ao sabor do vento e das vontades políticas, o
prefeito.
As atividades administrativas e judiciais do Município desafiam a presença ininterrupta do advogado, pois devem ser exercidas com zelo diário. Logo, é
necessário que o ente conte com um quadro permanente de procuradores que correspondam às suas
necessidades.
A própria Ministra do Supremo Tribunal Federal
Cármen Lúcia corrobora com o nosso entendimento
ao citar, em seu livros Princípios Constitucionais dos
Servidores Públicos, o seguinte:
O advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso peculiar com o interesse
público posto no sistema jurídico, o qual há de
ser legalmente concretizado pelo governante
e pelo administrador público. Tal interesse não
sucumbe nem se altera a cada quatro anos [repete, como eu dizia] aos sabores e humores
de alguns administradores ou de grupos que,
eventualmente, detenham maiorias parlamentares e administrativas. Por isso mesmo é que
o advogado não pode ficar sujeito a interesses
subjetivos e passageiros dos governantes.
A PEC nº 17, de 2012, que objetiva estabelecer
que cada Município tenha ao menos um Procurador
concursado, apenas corrige a omissão da Constituinte
originária de 1988, – eu estava lá, e, de fato, essa lacuna ficou –, que, ao constitucionalizar os Municípios
como entes federados, omitiu-se quanto à existência
de Procuradores Municipais, a exemplo do que para
a União, Estados e Distrito Federal, ficando a lacuna
para o Município.
Hoje, a PEC nº 17, de 2012, não obriga que isso
ocorra imediatamente. Citem-se os Estados do Amapá
e Roraima, que, mesmo tendo previsão de concurso
para Procuradores de Estado, no mesmo art. 132 do
texto originário da Constituição Federal, desde 1988,
somente em 2008 os primeiros concursados tiveram
direito à posse.
No caso dos Municípios, a ideia é de que, tendo
o Município ao menos um procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que
evita a perda de informações sobre processos judiciais
que podem ocasionar graves prejuízos ao Erário e ao
gestor público.
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Com a realização do concurso, serão selecionados os advogados mais capacitados intelectualmente.
Em benefício de quem? Do Município, e não dos apadrinhados, contratados sem concurso.
Essa obrigação vai permitir a implementação das
políticas públicas com o respaldo técnico necessário,
ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos
e, consequentemente, aos cofres públicos.
Segundo entendimento também da Ministra do
Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia Antunes Rocha e do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, os
procuradores municipais já estão implicitamente no
texto constitucional. A PEC pretende, assim, apenas
corrigir a omissão da Constituição de 1988 e melhor
estruturar o Município como ente federativo e autônomo que é, a fim de fazer frente às demandas que se
apresentam, garantindo especialidade e segurança
jurídica na prática dos atos de gestão dos prefeitos.
A PEC, sobretudo, vai preservar o agente político,
em especial o prefeito, pois deixa explícito que há a
obrigatoriedade de realização de concurso para provimento do cargo de procurador. Hoje, muitos prefeitos
são réus em ações de improbidade pelo fato de não
terem realizado o concurso.
Cabe ressaltar que o texto constitucional hoje
vigente já exige a realização desse concurso para
procurador municipal, de acordo com o que dispõe os
arts. 37, I e II.
Vale ressaltar, ainda, que o projeto tem sido alvo
de falácias propaladas por interesses escusos. Eu vou
mais longe: eu digo que tem sido alvo de mentiras, ao
referirem que os procuradores municipais terão o salário
de R$25 mil caso a PEC seja aprovada. Isso é mentira!
A PEC não vincula a remuneração dos procuradores
municipais a qualquer outra carreira jurídica – Magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública, pela
própria vedação constante na Constituição, conforme
o art. 37, XIII. É impossível constitucionalmente fazer
vinculação de salários. Tanto é verdade que os juízes,
promotores, defensores públicos estaduais possuem
remunerações diferentes, conforme o Estado. A remuneração é proposta pelo chefe do Poder Executivo,
conforme as condições de seu ente federado. E assim
será em cada Município da Federação após a aprovação do texto da PEC em debate. A responsabilidade é
de cada ente federado, em respeito à sua autonomia
em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de
seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridades e conveniência locais. Ou
seja, do Município.
Por isso, a divulgação de que haverá oneração
dos Municípios é mais uma inverdade divulgada em
prol de interesses privados que não desejam concur-

Agosto de 2013

so público para essa carreira, que, reitere-se, é típica
de Estado.
Ainda é de se ressaltar que os prefeitos poderão
continuar nomeando seus procuradores gerais, pois
isso também é questão de matéria local. Ou seja, o
prefeito poderá manter um advogado de sua confiança pessoal, que será chefe do procurador concursado,
caso queira – não que necessite. Findado o mandato,
o novo prefeito eleito terá segurança de que assumirá
a prefeitura com toda a memória institucional preservada, garantindo que não seja apontado pelos tribunais de contas por fatos de que não tem conhecimento
quando assume o Governo.
Enfim, Sr. Presidente, a PEC 17 abarca o fortalecimento da Advocacia Pública Municipal e sua essencialidade à justiça como melhor forma, inclusive,
de combater a corrupção. Não quererem procurador
no Município me preocupa.
Os advogados públicos são procuradores de “Estado” e não procuradores de governos. Desses profissionais emanam as orientações jurídicas e normativas
que regulam a atuação do gestor público municipal.
Senador Wellington Dias, o primeiro controle de
legalidade feito dentro das administrações municipais
vem de seus procuradores, advogados públicos que
defendem não só o ente público, mas a coisa pública
como um todo, o interesse da sociedade.
É necessário que as estruturas funcionais sejam
fortalecidas dignamente, a fim de manter os melhores
quadros e permitir um trabalho de qualidade, isento e
tecnicamente autônomo.
Esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional e pela
OAB, que terá a garantia de profissionais integrantes
da carreira típica de Estado aptos a não permitir ilegalidades como, por exemplo, contratações irregulares e
licitações fraudulentas.
O procurador municipal, como advogado de “Estado”, tem como preocupação precípua o ente público
que representa. Este é um direito, é uma garantia da
própria sociedade brasileira e, principalmente, dos habitantes daquele Município.
A título de exemplo, quero aqui lembrar lá do meu
Rio Grande, o Município de Mariana Pimentel (RS), que
tem 3.798 habitantes e já realizou concurso para provimento de um cargo jurídico. Esse Município já cumpre o que está previsto na PEC nº 17 e, nem por isso,
está sofrendo com onerações dos cofres públicos. A
assessora jurídica, a procuradora, a advogada pública
concursada de Mariana Pimentel recebe em torno de
R$2.000,00, ou seja, recebe menos de R$2.000,00.
Por outro lado, o Município de Canoas, por exemplo, lá do meu Rio Grande, a minha cidade, lá do nosso
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querido prefeito Jairo Jorge, que tive a alegria de ajudar
a eleger, grande líder do Partido dos Trabalhadores com
quem eu conversava inclusive hoje pela manhã, lá no
Município da minha Canoas, Rio Grande, que tem a
segunda maior arrecadação do Estado do Rio Grande
do Sul, ficando apenas atrás da capital gaúcha, com
uma população de 320 mil habitantes, possui uma
remuneração básica do procurador concursado num
valor pago superior um pouquinho mais só do que a
colega de Mariana Pimentel.
Ou seja, Presidente, o que pretende a PEC é moralizar o serviço público daqueles Municípios em que há
manutenção exclusiva de cargos comissionados para a
advocacia pública ou a contratação de escritórios particulares, que são os grandes interessados. Assim, pela
PEC, nós vamos proteger, inclusive, o gestor público.
Portanto, é medida que se impõe aprovar a PEC
nº 17 sem qualquer emenda, principalmente quando
ela viola um dos princípios básicos da Carta da República, que é o livre acesso por concursos públicos a
todos os entes da Federação, inclusive os Municípios,
não importando aqui o número de habitantes.
A matéria, que estava pautada no plenário, retornou à CCJ para que fosse retomado o debate. Ela
está atualmente com a relatoria do nobre colega Senador Inácio Arruda.
Quero, por fim, agradecer à Associação dos Procuradores do Município de Gravataí, lá do meu querido
Rio Grande, na figura do seu Presidente, Wilson Klippel
Júnior, que muito tem colaborado para a aprovação
dessa relevante matéria. Ele colaborou também na
construção desse pronunciamento que aqui fiz – vou
remeter cópia a todos os Senadores –, porque somente
assim nós estaremos moralizando o serviço público.
Essa mobilização é de todos os procuradores,
não só dos procuradores do Rio Grande, mas também
de todos os procuradores do Brasil. Os procuradores
municipais querem um advogado concursado, querem
um procurador, no mínimo, em cada Município.
Sr. Presidente, assim termino meu pronunciamento. Sei que V. Exª concorda com a tese que aqui
defendi, mas permita-me, Sr. Presidente...
Recebi, minutos atrás, um telefonema dos dirigentes das centrais sindicais – e essa matéria, Senador
Wellington Dias, V. Exª tem ajudado também a construir
–, dizendo que tiveram uma reunião na Casa Civil, no
Palácio – a Presidenta Dilma orientou a última reunião
que tivemos –, e que caminham firmemente para um
grande entendimento em relação ao fator previdenciário.
Segundo a informação que recebi, provavelmente
ainda este ano nós vamos resolver essa eterna polêmica do fator previdenciário, permitindo, assim, que o
trabalhador celetista da área privada tenha o direito
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de se aposentar da mesma forma que se aposenta o
servidor do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
É uma batalha que travamos há anos – eu, V.
Exª e tantos outros Senadores. Eu estou confiante de
que ainda este ano, com o aval da Presidenta Dilma,
com a parceria e o diálogo com os Ministros e com as
centrais sindicais, nós vamos terminar esse impasse
e teremos outra proposta para a aposentadoria dos
trabalhadores sem ter que recorrer somente ao famigerado fator previdenciário.
Era isso, Senador Wellington Dias.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o PLS 42/2012 – Contag.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o primeiro
item da pauta é um substitutivo proposto pela representação da juventude rural da Contag (Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) ao PLC
42/2012 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.
Sr. Presidente, a juventude rural vem afirmando
que sair do campo é uma condição, e não necessariamente um desejo.
A justificativa para esta migração está na ausência de políticas públicas voltadas para o conjunto
da classe trabalhadora rural, que tem restrito acesso
à terra, aos direitos sociais (como educação, saúde,
esporte, habitação) e a oportunidades de comercialização e garantia de renda. Desde 2007 os representantes da juventude rural, representados pela CONTAG,
dos 27 estados solicitam urgência na votação do PLC
42, chamado de projeto da sucessão rural, visando a
concessão de financiamento pelo Programa Nacional
de Crédito Fundiário, ao beneficiário do imóvel rural
objeto de partilha decorrente de direito de herança.
O projeto permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê mudanças nos prazos de amortização dos financiamentos e na fixação dos valores relativos à renda
anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente
estão defasados.
Sr. Presidente, quero reiterar aqui o meu apoio a
este desejo da juventude rural brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
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Pronunciamento sobre a PEC 17/2012, que institui a carreira de procurador municipal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos confundir a atuação do profissional liberal e
suas prerrogativas, com a conduta que se espera de
um agente público, cuja disciplina está prevista na lei
e na Constituição Federal.
A criação da carreira de procurador municipal
propiciará a defesa judicial e extrajudicial desses entes
federados por agentes públicos de forma autônomos,
isenta, qualificados, eficiente e com independência
funcional, pois, para isso, contarão com as garantias
legais dos servidores públicos.
Acreditamos que a consultoria jurídica especializada e isenta de controles de ordem política-partidária,
prestada por servidores concursados, comprometidos
com o seu município, trará benefícios à população.
Pois, desta forma, o procurador estará compromissado com os princípios que norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, probidade, eficiência e com a qualidade
no serviço público.
Atualmente, os Municípios não possuem qualquer forma de controle dos serviços acordados e, na
imensa maioria, os advogados contratados não têm
escritório fixo no Município e os serviços apenas são
executados quando demandados, atuando de forma
esporádica e transitória.
Ora, não precisa ser advogado para saber que é
imprescindível a presença do profissional não apenas
nas disputas judiciais em favor da Administração, mas
também a sua participação na direção, consultoria e
assessoria das demandas da prefeitura.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só
é permitido fazer o que a lei autoriza.
Por isso, ��������������������������������������
diz-se que o �������������������������
advogado público ��������
tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse
público posto no sistema jurídico, pois esse interesse
é permanente, não se altera de 4 em 4 anos, ao sabor
de vontades políticas!
As atividades administrativas e judiciais do Município desafiam a presença ininterrupta do advogado, pois
devem ser exercidas com zelo diário, logo é necessário
que o ente conte com um quadro permanente de procuradores que correspondam às suas necessidades.
A Ministra Carmem Lúcia corrobora com o nosso
entendimento ao citar em seu livro “Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos” o seguinte:
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“O advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso peculiar com o interesse
público posto no sistema jurídico, o qual há de
ser legalmente concretizado pelo governante
e pelo administrador público.
Tal interesse não sucumbe nem se altera a
cada quatro anos aos sabores e humores de
alguns administradores ou de grupos que,
eventualmente, detenham maiorias parlamentares e administrativas.
Por isso mesmo é que o advogado não pode
ficar sujeito a interesses subjetivos e passageiros dos governantes”.
A PEC 17/2012, que objetiva estabelecer que
cada Município tenha, ao menos, um procurador concursado, apenas corrige a omissão do constituinte originário de 1988 que, ao constitucionalizar os Municípios
como entes federados, omitiu-se quanto a existência
de Procuradores Municipais, a exemplo do que previu
para a União, Estados e Distrito Federal.
Por sua vez, a PEC 017/2012 não obriga que isso
ocorra imediatamente; cite-se os Estados Amapá e Roraima que, mesmo tendo previsão de concurso para
Procuradores do Estado no mesmo artigo 132 do texto
originário da Constituição Federal, desde 1988, somente em 2008 os primeiros concursados tomaram posse.
No caso dos Municípios a ideia é de que, tendo
o Município ao menos um Procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que
evita a perda de informações sobre processos judiciais,
que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao
gestor público.
Com a realização do concurso serão selecionados
os advogados mais capacitados intelectualmente em
benefício da municipalidade, e não os “apadrinhados”
contratados sem concurso.
Essa obrigação irá permitir a implementação das
políticas públicas com respaldo técnico; Ou seja, com
segurança jurídica aos gestores públicos.
Segundo entendimento da Ministra do Supremo
Tribunal Federal, Carmem Lucia Antunes Rocha e o jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, os Procuradores
Municipais já estão implicitamente no texto constitucional.
A PEC 017/2012 pretende, assim, apenas corrigir
a omissão da Constituição de 1988 e melhor estruturar
o Município como ente federativo e autônomo que é, a
fim de fazer frente às demandas que se apresentam,
garantindo especialidade e segurança jurídica na prática dos atos de gestão dos Prefeitos.
A PEC objetiva, sobretudo, preservar o agente
político, em especial o Prefeito, pois deixa explícito que
há a obrigatoriedade de realização de concurso para
provimento do cargo de Procurador.
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Hoje muitos Prefeitos são réus em ações de improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso.
Cabe ressaltar que o texto constitucional hoje
vigente já exige a realização desses concursos para
Procurador Municipal, de acordo com que dispõe o
artigo 37, I e II.
Vale salientar, ainda, que o projeto tem sido alvo
de falácias propaladas por interesses escusos, ao referirem que os Procuradores terão salários de R$ 25
mil caso a PEC seja aprovada.
A PEC não vincula a remuneração dos Procuradores Municipais a qualquer outra carreira jurídica
(magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública), pela própria vedação constitucional (contida no
art. 37, XIII).
É impossível constitucionalmente fazer vinculação de salários.
Tanto é verdade que os juízes, promotores, defensores públicos estaduais possuem diferentes remunerações conforme o seu Estado ao qual se vinculam.
A remuneração é proposta pelo chefe do Poder
Executivo conforme as condições de seu ente federado.
E assim será em cada município da federação
após a aprovação do texto original da PEC 17/2012.
A responsabilidade é de cada ente municipal, em
respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo
com a capacidade financeira própria, peculiaridades
e conveniência locais.
Por isso, a divulgação de que haverá oneração aos
municípios é mais uma inverdade divulgada em prol de
interesses privados que não desejam concurso público
para essa carreira, que, reitere-se, é típica de Estado.
Ainda é de se ressaltar que os Prefeitos poderão
continuar nomeando seus Procuradores Gerais, pois
isso também é questão de matéria local.
Ou seja, o Prefeito poderá manter um Advogado
de sua confiança pessoal, que será o chefe do Procurador concursado, caso queira.
Findado o mandato, o novo Prefeito eleito terá a
segurança que assumirá a Prefeitura com toda a memória institucional preservada, garantindo que não seja
apontado pelos Tribunais de Contas por fatos de que
não tem conhecimento quando assume o Governo.
Enfim, a meu ver, a PEC 17/2012 abarca o fortalecimento da Advocacia Pública Municipal e sua essencialidade à justiça, como melhor forma, inclusive,
de combater a corrupção.
Os advogados públicos são procuradores de “Estado” e não Procuradores de governos.
Desses profissionais são emanadas as orientações jurídicas e normativas que regulam a atuação do
gestor público municipal.
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O Primeiro controle de legalidade feito dentro
das Administrações Municipais vem de seus Procuradores, Advogados Públicos que defendem não só
o Ente Público, mas a coisa pública como um todo, o
interesse da sociedade.
É necessário que as estruturas funcionais sejam
fortalecidas dignamente, a fim de manter os melhores
quadros e permitir um trabalho de qualidade, isento e
tecnicamente autônomo.
Esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional e pela
OAB, que terá a garantia de profissionais integrantes
de carreira típica de estado, aptos a não permitir ilegalidades como, por exemplo, contratações irregulares e
licitações fraudulentas.
O Procurador Municipal, como Advogado de “Estado” tem como preocupação precípua o Ente Público
que representa.
Esse é um direito e uma garantia da própria sociedade brasileira.
A título de exemplo cite-se o Município de Mariana
Pimentel-RS, que tem 3.798 habitantes e já realizou
concurso para provimento de um cargo jurídico.
Este Município já cumpre o que está previsto na
PEC 17/2012, e nem por isso está sofrendo com oneração nos cofres públicos.
A Assessora Jurídica (Procuradora / Advogada
Pública – concursada) de Mariana Pimentel recebe
menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Por outro lado o Município de Canoas/RS que tem
a segunda maior arrecadação do Estado do RS, ficando
atrás apenas da capital Gaúcha, e uma população de
mais de 320 mil habitantes, possui uma remuneração
básica de Procurador concursado de um valor pouco
superior a da colega de Mariana Pimentel.
Ou seja, o que pretende a PEC é moralizar o serviço público naqueles Municípios em que há manutenção
exclusiva de cargos comissionados para a advocacia
pública ou a contratação de escritórios particulares e
assim proteger inclusive o gestor público.
Portanto, é medida que se impõe aprovar a PEC
17/2012 sem qualquer emenda, principalmente quando
ela viola os princípios básicos da Carta da República
que é o livre acesso por concurso público a todos os
entes da federação, inclusive em Municípios com menos de 100 mil habitantes.
A matéria esteve pautada em plenário e retornou
à CCJ para que fosse retomado o debate.
Está, atualmente, com a relatoria do nobre colega, senador Inácio Arruda.
Quero, por fim, agradecer a Associação dos Procuradores do Município de Gravataí, no Rio Grande do
Sul, na figura de seu Presidente Wilson klippel Júnior que
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muito tem colaborado para aprovação dessa relevante
matéria, mobilizando os procuradores do estado gaúcho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Agradeço-lhe Senador Paulo Paim.
Devo aqui me somar a essa luta. Eu acredito –
apenas para acrescentar – que a presença do procurador, além da proteção do setor público, é uma proteção para o gestor.
Quantas vezes o gestor assume e não é obrigado a conhecer toda a legislação? Já o procurador tem
que ser alguém preparado para isso.
Quanto à remuneração, acho que isso tem que
ficar muito claro: é o Município que decide quanto será
a remuneração. Esse é um ponto que tem que ficar
muito claro no debate. Se for necessário, até ajusto
na redação para não haver nenhuma dúvida, porque
parece que é o único argumento que estão usando, de
forma, como V. Exª diz, completamente desassociada
do que está no texto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Era isso. Agradeço.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Lei n° 12.815, de 5
de junho de 2013 – a nova Lei dos Portos –, representa
sem dúvida alguma um notável avanço, no sentido de
tornar nossas operações portuárias mais eficientes,
mais rápidas e, por conseqüência, mais econômicas.
Ainda assim, Sr. Presidente, não devemos cair na
tentação de imaginar que, com a simples sanção da nova
Lei, todos os problemas hoje constatados nos portos
brasileiros estarão resolvidos de um dia para o outro.
A questão, por sinal, foi muito bem abordada em
matéria que saiu no jornal Valor Econômico no último
dia 5, sob o título “Avanço em portos ainda deve demorar”. A matéria chama atenção para o fato de que
há uma série de ajustes a serem feitos, não apenas
em relação ao próprio texto da Lei, mas também, principalmente, no que se refere a vários outros aspectos
da logística e da infraestrutura de transportes.
É inegável, Srªs e Srs. Senadores, que alguma coisa precisava ser feita, e quanto a esse aspecto há de se
louvar a iniciativa da Presidenta Dilma Rousseff de baixar
a Medida Provisória n° 595, que deu origem à nova Lei.
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Afinal, apesar do viés liberalizante da Lei n° 8.630,
de 1993, a verdade é que muito de seu espírito tinha ficado pelo caminho: muitas de suas disposições tinham
sido combatidas e sabotadas. Além disso, diversas ações
posteriores – com destaque para o Decreto n° 6.620, de
2008 – tiveram o efeito de inibir a iniciativa privada e dificultar a introdução de melhorias nas operações portuárias.
Por conta de tudo isso, nossos portos sempre
estiveram longe de atingir um nível de desempenho
satisfatório, notadamente quando confrontados com
os de outras nações.
Tão ruim é o cenário, Sr. Presidente, que se foram
tomando corriqueiras, ao longo do tempo, certas comparações que nos constrangem e nos envergonham.
Num ranking de 144 países, por exemplo, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o sistema portuário brasileiro ocupou a centésima trigésima quinta
posição no quesito “qualidade dos portos”.
Outro ranking – este do Banco Mundial –, que
comparou países quanto ao tempo de desembaraço
de carga com inspeção física, colocou o Brasil na centésima sexta posição, entre 118 nações. Nosso tempo
de desembaraço era de 5,5 dias, contra uma média
mundial de 3 dias.
Nessas circunstâncias, Srªs e Srs. Senadores – e
se não ilustro meu pronunciamento com outros dados
sobre a precariedade de nossas operações portuárias
é simplesmente para não cansá-los com um desfile interminável de números -, nessas circunstâncias, repito,
é claro que a Medida Provisória n° 595 foi muito bem-vinda. Principalmente porque tínhamos a esperança de,
aqui no Congresso Nacional, discuti-la e aperfeiçoá-la.
Como é do conhecimento de todos, não foi bem isso
o que aconteceu. Tentamos nesta Casa, e muito especialmente na Comissão que analisou a matéria, tornar o
texto oriundo da Casa Civil mais condizente com as leis
do mercado, mais palatável aos operadores de portos.
O problema, porém, é que a inexistência de tempo hábil para que o Projeto vindo da Câmara pudesse
ser apreciado, e acima de tudo os vetos aplicados posteriormente ao texto aprovado no Congresso, fizeram
com que o resultado final não fosse o desejável.
Lamenta-se, por exemplo – e esse foi um dos
pontos destacados pelos especialistas ouvidos na
matéria do Valor Econômico –, o viés centralizador da
Lei n° 12.815.
Os Conselhos de Autoridade Portuária, que buscam representar os interesses de todos os setores
envolvidos – governo, trabalhadores, operadores e
usuários –, acabaram esvaziados. E isso porque grande parte dos poderes antes exercidos por eles foi
concentrada na Secretaria de Portos da Presidência
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da República, o que dá ao Estado um papel cada vez
mais preponderante.
A obrigatoriedade de que os operadores constituam, em cada porto organizado, um órgão de gestão
de mão de obra do trabalho portuário é outro ponto que
merece reflexão. Tive, aliás, oportunidade de abordar
o assunto em pronunciamento que fiz aqui neste Plenário, pouco antes da aprovação da nova Lei.
Naquela ocasião, citei minha experiência como
operador do porto de Itacoatiara, no Estado do Amazonas. Lá, Senhor Presidente, mesmo sem ter a obrigação de constituir o Ogmo, o órgão gestor de mão
de obra, eu trabalho com um, que discute e negocia
comigo. É um diálogo altamente construtivo. Sem constrangimentos. Sem imposições.
Muito diferente é quando se joga o operador
contra a parede, obrigando-o a negociar sob pressão
e sem qualquer margem de manobra.
Outra questão que vem sendo levantada, a meu
ver com muita propriedade, é a insegurança jurídica
a que poderão estar sujeitos eventuais investidores.
A intenção do Governo – e não apenas do Governo, a bem da verdade, mas de todos nós que sonhamos com um Brasil em que a iniciativa privada tenha
cada vez mais valor e incentivo – é a de atrair novos
investidores para o setor portuário.
Ocorre, porém, que essa intenção é anunciada
num momento em que outros setores, como os de
concessão de rodovias e de fornecimento de energia
elétrica, são submetidos a uma interpretação flexibilizada de leis e contratos, que aumenta a capacidade
de decisão e intervenção do Poder Central.
Ora, que incentivo terão as empresas para fazer
investimentos em nossos portos se perceberem no ar
a mais leve ameaça ao fiel cumprimento dos contratos? Para realizar tais investimentos, que costumam
ser vultosos, elas precisam ter certeza de que não surgirão, a curto, médio ou longo prazos, interpretações
pouco ortodoxas do que foi acordado, e é claro que
essa certeza só vem com o correr do tempo.
Esse clima de insegurança jurídica apontado por
estudiosos do setor deriva também dos próprios vetos
apostos pela Presidência da República ao texto aprovado no Congresso.
As disposições finais e transitórias, por exemplo,
estabelecem no caput do artigo 57 que os contratos de
arrendamento em vigor firmados sob a Lei n° 8.630,
que possuam previsão expressa de prorrogação ainda
não realizada, poderão ter sua prorrogação antecipada, a critério do poder concedente.
Acontece, Srªs e Srs. Senadores, que o parágrafo
4º desse mesmo artigo 57 determinava a possibilidade
de prorrogação desses contratos, por uma única vez e
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pelo prazo máximo previsto em contrato, bastando que
o arrendatário promovesse os investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações
portuárias. E tal disposição, como se sabe, foi vetada
pelo Palácio do Planalto.
Ou seja: o que se configurava como um direito
líquido e certo dos operadores fica agora na dependência de um “poderão”, totalmente a critério do Poder
Concedente.
A esses fatores já mencionados, somam-se outros, como a enorme quantidade de regras e ditames
ainda existentes na legislação, a lentidão dos trâmites
alfandegários, a enorme burocracia, enfim, imposta
aos operadores; condições que acabam interferindo, e
muito, na qualidade e no custo dos serviços prestados.
Em resumo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se pode dizer é que a Lei n° 12.815 tem,
sim, aspectos positivos, com destaque para a possibilidade de aumento da concorrência entre terminais
portuários públicos e privados.
Ela não representa, porém, ao contrário do que
vem sendo alardeado por muitos, a solução milagrosa
para nossos terríveis problemas de transporte,
Correções precisam ser feitas, para que não
venhamos a nos decepcionar com os frutos colhidos;
uma decepção que pode advir tanto do longo tempo
necessário para que os resultados apareçam, como –
numa hipótese improvável, mas não impossível – do
simples fato de eles nem sequer aparecerem.
Além disso, Sr. Presidente, não podemos esquecer que a operação portuária, mesmo atingindo níveis
de excelência, constitui apenas um elo da complexa
logística do transporte.
Suponhamos, numa visão otimista, que nossos
portos atingissem condições excepcionais de produtividade. Ainda assim, é forçoso repetir, haveria outros
desafios a serem vencidos.
Precisamos, por exemplo, atribuir às ferrovias
uma participação mais efetiva na matriz de transportes.
A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários estima que nossa malha ferroviária, para dar
conta da demanda atual de transporte de produtos agrícolas, deveria estar na casa dos 50 mil quilômetros,
Hoje temos 30 mil quilômetros de ferrovias, e alguns
estudiosos asseguram que a malha ferroviária efetivamente em operação mal passa dos 10 mil quilômetros.
Os Estados Unidos têm 220 mil quilômetros de
ferrovias; a Rússia, 130 mil. Não surpreende, assim,
que, enquanto na América do Norte as ferrovias respondem por 40% da carga transportada, e na Rússia
por 80%, aqui no Brasil, depois de muito esforço, ainda
estejamos na faixa dos 25%.
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No que diz respeito às rodovias, responsáveis por
quase 60% da carga transportada, a preocupação é
outra, e ainda mais trivial. O desafio aqui, Srªs e Srs.
Senadores, é garantir que nossas estradas mantenham
um padrão mínimo de qualidade, para que o transporte
seja realizado em condições adequadas de economicidade e segurança.
Há de se conferir uma maior atenção, ainda, ao
setor hidro viário, cuja participação na matriz de transportes poderia ser bem mais significativa.
Em outras palavras, Sr. Presidente, o que quero
dizer é que precisamos aprimorar nossa infraestrutura de transportes. E isso, obviamente, só se consegue
com investimentos.
Nossas ferrovias, rodovias e hidrovias só atingirão os níveis desejados se começarmos a investir em
infraestrutura bem mais do que estamos acostumados
a investir. Na China, por exemplo, os investimentos em
infraestrutura representam 10% do Produto Interno Bruto;
na índia, 8%; no Brasil, patinamos na faixa de 1% a 2%.
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, há de se destacar o
fato de que esses investimentos em infraestrutura, ainda
que efetivados, poderão ter efeitos pouco animadores se
não nos preocuparmos, ao mesmo tempo, com a logística.
É necessário um esforço conjunto – do governo,
dos usuários e dos operadores – no sentido de privilegiar o planejamento e a integração do transporte.
Pouco adianta uma excelente infraestrutura que não
seja azeitada por boas práticas operacionais.
Essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
considerações que gostaria de fazer sobre a recente
aprovação da nova Lei dos Portos. Há, sim, razões para
o otimismo. Mas não podemos imaginar que, num passe de mágica, todos os nossos gravíssimos problemas
de transporte estarão resolvidos.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a sessão, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14h, 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
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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
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sar-
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ney, 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.
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 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
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Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
8
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, de redação, que apresenta.
9
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.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009 – Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2013 (da
CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que
altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, para
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inserir entre os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) a atribuição de organizar
serviços públicos específicos e especializados
para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica em geral.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
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18
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.
19
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).
20
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 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).
21
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando 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
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Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
22
REQUERIMENTO Nº 886, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
886, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 245, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (contribuição para custeio de
negociação coletiva).
23
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
906, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 140, de 2012, e 264, de
2013, por regularem matéria correlata (doações
para campanhas eleitorais).
24
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
25
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 57 minutos.)
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