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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 44, DE 2013
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para estabelecer procedimento de
avaliação de políticas públicas no âmbito
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 96-B:
“Art. 96-B. No desempenho da competência
prevista no inciso IX do art. 90, as comissões
permanentes selecionarão, na área de sua
competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, para serem avaliadas.
§ 1º Cada comissão permanente selecionará
as políticas públicas até o último dia útil do
mês de março de cada ano.
§ 2º Para realizar a avaliação de que trata o
caput, que se estenderá aos impactos das políticas públicas e às atividades-meio de suporte para sua execução, poderão ser solicitadas
informações e documentos a órgãos do Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas da União,
bem como a entidades da sociedade civil, nos
termos do art. 50 da Constituição Federal.
§ 3º Ao final da sessão legislativa, a comissão
apresentará relatório com as conclusões da
avaliação realizada.
§ 4º A Consultoria Legislativa e a Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do
Senado Federal elaborarão estudos e relatórios técnicos que subsidiarão os trabalhos da
avaliação de que trata o caput.”
Art. 2º Ao Instituto Legislativo Brasileiro compete,
no âmbito de sua competência, desenvolver as ações
de capacitação e desenvolvimento dos servidores envolvidos no processo de avaliação de que trata esta
Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Parágrafo único. Para o ano em que for publicada esta Resolução, as comissões permanentes po-

derão selecionar políticas públicas a serem objeto de
avaliação, cujas conclusões serão apresentadas até
o início do novo ciclo definido no § 1º do art. 96-B do
Regimento Interno do Senado Federal.
Senado Federal, 17 de setembro de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE Nº 36, DE 2013
Cria Comissão Especial destinada a debater
e propor soluções para o financiamento da
educação no Brasil.
O Presidente do Senado Federal, considerando
os recentes esforços dos royalties provenientes da
exploração do petróleo para a edução; que o Brasil
permanece em 85º lugar no ranking mundial do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH); e que recentemente o País também ficou na penúltima posição na
relação global de qualidade de educação da Economist Unit (EIU);
Resolve:
Art. 1º Constituir Comissão Especial formada
por 10 (dez) Senadores para, em 90 (noventa) dias,
debater e propor soluções que viabilizem a alocação
de mais recursos financeiros para o sistema educacional brasileiro.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes Senadores:
I – CYRO MIRANDA;
II – CRISTOVAM BUARQUE;
III – ANGELA PORTELA;
IV – ANA AMÉLIA;
V – CIRO NOGUEIRA;
VI – VITAL DO RÊGO;
VII – EDUARDO AMORIM;
VIII – PAULO PAIM;
IX – ACIR GURGACZ; e
X – ALOYSIO NUNES FERREIRA.
Aart. 3º A Comissão de que trata o art. 1º será
presidida pela Senadora ANGELA PORTELA e terá
como relator o Senador CRISTOVAM BUARQUE.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de setembro de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 158ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 17 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Mozarildo Cavalcanti,
da Srª Ana Amélia e do Sr. Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 2 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.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O parecer que acaba de
ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa,
como membro titular, o Deputado Humberto Souto, em
substituição ao Deputado Almeida Lima, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 619, de 2013, conforme o Ofício
nº 224, de 2013, das Lideranças do PPS e do PV na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/LID/Nº 224/2013
Brasília, 17 de setembro de 2013
Assunto: Substituição de membro – Comissão Mista
MP 619/13.
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Humberto Souto – PPS/MG, em substituição ao Deputado
Almeida Lima, para integrar como titular, a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP 619/13, que
“autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento
a contratar o Banco do Brasil S. A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de obras
e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns,
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial o
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuvas e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa,
nos termos dos Ofícios nºs 139, 170 e 171, de 2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força,
respectivamente:
– o Senador Eduardo Lopes para integrar, como
titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
– o Senador Osvaldo Sobrinho para integrar,
como suplente, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e
– o Senador Alfredo Nascimento para integrar,
como suplente, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 139/2013-BLUFOR
Brasília, 16 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Eduardo Lopes, como membro Titular, para integrar a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
OF.Nº 170/2013-BLUFOR
Brasília, 17 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Osvaldo Sobrinho, como membro Suplente, para integrar
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
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OF.Nº 171/2013-BLUFOR
Brasília, 17 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Alfredo
Nascimento, como membro Suplente, para integrar a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ
– desta Casa, em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento do Ofício nº 3, de 2013,
do Vice-Presidente da Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 619, de 2013, comunicando a eleição do Senador José Pimentel para
Presidente da referida Comissão.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu, por meio do Of. 179/2013/CE, de 16
de setembro de 2013, Relatório de Viagem do Senador Cyro Miranda, referente ao Requerimento nº 938,
de 2013, de missão, no qual relata comparecimento
ao Fórum do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB), realizado no dia 29 de agosto de
2013, em Aracaju, Sergipe.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 179/2013/CE
Brasília, 16 de setembro de 2013
Assunto: Relatório de Viagem
Senhor Presidente,
1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho
Relatório da Missão Oficial Parlamentar, realizada no
último dia 29 de agosto, na cidade de Aracaju – SE,
por ocasião do Fórum do Conselho de Reitores das

Ofício nº 3/MPV619-2013

Universidades Brasileiras (CRUB), que abordou o

Brasília, 17 de setembro de 2013

tema “Plano Nacional de Educação – PNE, Expan-

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a eleição do
Senador José Pimentel para Presidência da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
nº 619, de 7 de junho de 2013, em reunião realizada nesta data.
Respeitosamente, – Deputado Bohs Gass, Vice-Presidente – Senador José Pimentel, Presidente Eleito.

fios e perspectivas”, conforme Requerimento nº 938,

são da Educação Superior com Qualidade – Desade 2013, aprovado na Sessão Plenária do dia 21 de
agosto do corrente ano.
2. Aproveito o ensejo para reiterar meus votos da
mais alta estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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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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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2013
Dispõe sobre a atualização monetária e os
juros de mora incidentes sobre os débitos
judiciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina a atualização monetária
e os juros de mora incidentes sobre os débitos judiciais.
Art. 2º Sobre os débitos constituídos por decisão
judicial deverão ser aplicados os índices oficiais de
remuneração dos depósitos de poupança, a título de
atualização monetária, e de juros de mora.
Parágrafo único. Os juros de mora serão contados
a partir da citação, para as causas de natureza cível,
e a partir do ajuizamento da ação, para as de natureza trabalhista, e serão aplicados pro rata die, ainda
que não previstos expressamente na decisão judicial.
Art. 3º O art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 406. Quando, em convenção ou em lei,
houver previsão de incidência de juros moratórios sem estipulação da correspondente
taxa, ou quando não houver tal previsão, eles
serão fixados segundo a taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 39 da Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991.
Justificação
Em relação aos débitos de natureza trabalhista,
são decorridos mais de vinte anos da edição da Lei nº
8.177, de 1º de março de 1991, que estabelece regras
para desindexação da economia, exigidas diante da realidade política e econômica pela qual passava o País.
Contudo, a taxa de juros de 1% (um por cento)
ao mês fixada naquele diploma legal se mostra desde
há tempos muito elevada, para não dizer abusiva, em
relação a qualquer outra taxa praticada no mercado
para os investimentos em geral, inclusive para a remuneração dos depósitos judiciais.
Por exemplo, a taxa SELlC, que é a aplicada para
atualização e para cômputo de juros dos débitos de
natureza fiscal, vem apresentando acentuada queda
nominal e real, ainda que com idas e vindas naturais
da política monetária. Fica fácil constatar que as empresas não têm disponíveis no mercado financeiro
investimentos que lhes propiciem retorno suficiente para satisfazer, sem prejuízo da própria atividade
econômica, os juros de mora dos débitos trabalhistas
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eventualmente reconhecidos em decisão proferida pela
Justiça do Trabalho.
Diferente é a situação para o empregado, pois que
essa mora do empregador pode representar o melhor
retorno de investimento do mercado ao longo do tempo.
É preciso, sem perder de vista o resguardo do
direito do empregado à justa taxa de juros sobre o seu
crédito, que a mora do empregador, que se concretiza
apenas e tão somente ao fim de regular processo judicial que venha a reconhecer direitos invocados pelo
empregado, represente uma alternativa de investimento
ou de financiamento, paralelamente às que existem no
mercado financeiro.
Merece destaque que os depósitos judiciais constituídos por valores colocados pelo empregador à disposição do juízo, mediante depósito em bancos oficiais,
como garantia do pagamento dos débitos judiciais,
para que possa exercer o direito de defesa na fase
de execução, são remunerados com juros máximos
de 0,5% (meio por cento) ao mês, havendo evidente
descasamento de taxas, o que sujeita o empregador
ou réu na ação, ainda, a responder pela diferença ao
final do processo, perpetuando a execução daquela
decisão judicial.
Outrossim, os juros de mora incidentes sobre os
débitos de natureza civil, previstos no art. 406 do Código Civil, que reporta à taxa prevista no § 1º do art.
161 do Código Tributário Nacional, igualmente é de
1% (um por cento) ao mês.
Essas claras situações teratológicas, que revelam incentivo à judicialização, proporcionado pela alta
taxa de juros prevista para as dívidas reconhecidas judicialmente, fazem com que o Poder Judiciário receba
número expressivo de causas que poderiam ser mais
rápida e satisfatoriamente solucionadas por outros
meios de composição, exatamente na contramão dos
esforços que vêm sendo realizados.
Sobre a atualização monetária dos débitos de
natureza civil, não há consenso nacional entre os Tribunais de Justiça dos Estados ou lei federal a respeito.
Cada qual utiliza um índice para a construção de suas
tabelas, diferentes entre si, o que cria diferença injustificada para todos os jurisdicionados no mesmo território.
A uniformização que se pretende com esta proposta visa conferir tratamento igualitário e segurança
jurídica a todos.
Por fim, de suma relevância no tratamento da
questão é a invocação do disposto na Lei nº 9.494,
de 10 de setembro de 1997, que disciplina a aplicação
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera
a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências, em seu artigo 1º-F, acrescido pela Lei nº
11.960, de 29 de junho de 2009:
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Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.
Antes, esse dispositivo teve a seguinte redação,
que lhe havia dado a Medida Provisória nº 2.180-35,
de 24 de agosto de 2001:
Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações
impostas à Fazenda Pública para pagamento
de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.
De 2001 a 2009, portanto, os juros de mora para
os débitos judiciais constituídos contra a Fazenda
Pública referentes ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos
estiveram limitados a seis por cento ao ano, ao passo
que para a iniciativa privada juros de mora de idêntica
natureza continuaram a se sujeitar à taxa de 1% (um
por cento) ao mês.
E, desde junho de 2009, todos os débitos judiciais constituídos contra a Fazenda Pública devem ser
pagos com a remuneração básica e a remuneração
adicional por juros fixadas no art. 12 da Lei nº 8.177,
de 1991, com a redação que lhe deu a Lei nº 12.703,
de 7 de agosto de 2012, ao tempo que os débitos judiciais constituídos contra o particular, de mesma natureza, cível ou trabalhista, exceto os de repetição de
indébito tributário ou os que possuem lei específica
com outra diretriz, devem ser remunerados com índices bem maiores, sem justificação ou razoabilidade,
dão que não condiz com a atual realidade econômica.
Essa regra fixada para os débitos da Fazenda
Pública nos remete exatamente aos índices ora pretendidos neste Projeto de Lei, cuja aprovação virá corrigir
a franca violação ao princípio da isonomia, que deve
ser interpretado com a máxima amplitude, de forma a
impedir a criação de regimes de exceção.
Dessa forma, solicito o apoio dos meus ilustres
pares a essa iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
Da Personalidade e da Capacidade
Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Juros Legais
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei, serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
....................................................................................
Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente,
consideram-se feitas às disposições correspondentes
deste Código.
Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho.
LEI Nº 8.177, DE 1 DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da
economia e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O Banco Central do Brasil divulgará Taxa
Referencial (TR), calculada a partir da remuneração
mensal média líquida de impostos, dos depósitos a
prazo fixo captados nos bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimentos, caixas econômicas, ou
dos títulos públicos federais, estaduais e municipais,
de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, no prazo de sessenta dias,
e enviada ao conhecimento do Senado Federal.
....................................................................................
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:
I – como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido
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entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive,
e o dia do crédito de rendimento, exclusive;
II – como remuneração adicional, por juros de:
(Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros
e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela
Lei n º 12.703, de 2012)
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n
º 12.703, de 2012)
§ 1° A remuneração será calculada sobre o menor
saldo apresentado em cada período de rendimento.
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo,
considera-se período de rendimento:
I – para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, o mês corrido, a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança;
II – para os demais depósitos, o trimestre corrido
a partir da data de aniversário da conta de depósito
de poupança.
§ 3° A data de aniversário da conta de depósito
de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas
nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
§ 4° O crédito dos rendimentos será efetuado:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades
sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no
último mês do trimestre, para os demais depósitos.
....................................................................................
Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer
natureza, quando não satisfeitos pelo empregador
nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo
ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes
à TRD acumulada no período compreendido entre
a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo
pagamento.
§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos
acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não
cumpridos nas condições homologadas ou constantes
do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de
mora previstos no caput juros de um por cento ao mês,
contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados
pro rata die, ainda que não explicitados na sentença
ou no termo de conciliação.
....................................................................................
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Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 44. Revogam-se o Decreto-Lei n° 75, de 21 de
novembro de 1966, e demais disposições em contrário.
Brasília, 1° de março de 1991; 170° da Independência e 103° da República. – FERNANDO COLLOR
– Zélia M. Cardoso de Mello.
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965,
o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação
complementar, supletiva ou regulamentar.
....................................................................................
Art. 161. O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação
de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de um por cento
ao mês.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na
pendência de consulta formulada pelo devedor dentro
do prazo legal para pagamento do crédito.
....................................................................................
Art. 218. Esta Lei entrará em vigor, em todo o
território nacional, no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Lei n. 854, de 10 de outubro de 1949. (Renumerado do
art. 217 pelo Decreto-lei nº 27, de 14.11.1966)
Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da República. – H. CASTELLO BRANCO
– Octavio Bulhões – Carlos Medeiros Silva.
LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turís-
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tico e paisagístico (VETADO) e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
(Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
l – ao meio-ambiente;
ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V – por infração da ordem econômica; (Redação
dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
VI – à ordem urbanística. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de
natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
....................................................................................
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078,
de 1990)
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
(Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)
Brasília, 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY – Fernando Lyra.
LEI Nº 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Disciplina a aplicação da tutela antecipada
contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.570-5, de 1997, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos
arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto
nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348,
de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº
5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.
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Art. 1o-A. Estão dispensadas de depósito prévio,
para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de
direito público federais, estaduais, distritais e municipais.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 1o-B. O prazo a que se refere o caput dos arts.
730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a ser de trinta dias
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de
obter indenização dos danos causados por agentes de
pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. (Incluído pela Medida provisória nº 2.18035, de 2001)
Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes,
as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
....................................................................................
Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados
com base, na Medida Provisória nº 1.570-4, de 22 de
julho de 1997.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Congresso Nacional, 10 de setembro, de
1997;176º da Independência e 109º da República. –
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Congresso Nacional.
LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009
Altera e acresce dispositivos às Leis nos
9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre parcelamento de débitos de responsabilidade dos Municípios, decorrentes de
contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; bem
como acresce dispositivo à Lei no 6.830, de
22 de setembro de 1980, para simplificar
o tratamento dado às cobranças judiciais
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da dívida ativa quando, da decisão que ordene o seu arquivamento, tiver decorrido
o prazo prescricional; dá nova redação ao
art. 47 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, para dispensar a apresentação da
Certidão Negativa de Débito em caso de
calamidade pública ou para recebimento
de recursos para projetos sociais, ao art.
1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de
1997, para uniformizar a atualização monetária e dos juros incidentes sobre todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, ao art. 19 da Lei no 11.314, de 3 de
julho de 2006, para estender o prazo durante o qual o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes poderá utilizar recursos federais para executar obras
de conservação, recuperação, restauração,
construção e sinalização de rodovias transferidas para outros membros da Federação,
e ao inciso II do art. 8o da Lei no 11.775, de
17 de setembro de 2008, para prorrogar a
data-limite para adesão pelos mutuários de
créditos rurais inscritos em Dívida Ativa da
União ao parcelamento dos seus débitos;
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................
Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança.” (NR)
....................................................................................
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. (VETADO)
Brasília, 29 de junho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Guido Mantega.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Acresce e altera dispositivos das Leis nos
8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de 12
de abril de 1995, 9.494, de 10 de setembro
de 1997, 7.347, de 24 de julho de 1985, 8.429,
de 2 de junho de 1992, 9.704, de 17 de novembro de 1998, do Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, das Leis nos 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, e 4.348, de 26 de
junho de 1964, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
....................................................................................
Art. 4o A Lei no 9.494, de 10 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 1o-A. Estão dispensadas de depósito prévio,
para interposição de recurso, as pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais.” (NR)
“Art. 1o-B. O prazo a que se refere o caput dos
arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a ser de
trinta dias.” (NR)
“Art. 1o-C. Prescreverá em cinco anos o direito de
obter indenização dos danos causados por agentes de
pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviços públicos.” (NR)
“Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não
embargadas.” (NR)
“Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das
partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos
precatórios antes de seu pagamento ao credor.” (NR)
“Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações
impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de
seis por cento ao ano.” (NR)
....................................................................................
Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 21. Fica revogado o art. 53 da Lei no 10.257,
de 10 de julho de 2001.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – José Gregori – Martus Tavares – Gilmar Ferreira Mendes.
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LEI Nº 12.703, DE 7 DE AGOSTO DE 2012
Altera o art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de
março de 1991, que estabelece regras para
a desindexação da economia e dá outras
providências, o art. 25 da Lei no 9.514, de 20
de novembro de 1997, que dispõe sobre o
Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e
dá outras providências, e o inciso II do art.
167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 12 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12....................................................................
II – como remuneração adicional, por juros de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros
e cinco décimos por cento); ou
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic
ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.
....................................................................................
§ 5o O Banco Central do Brasil divulgará as taxas
resultantes da aplicação do contido nas alíneas a e b
do inciso II do caput deste artigo.” (NR)
....................................................................................
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2012; 191o da Independência e 124o da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2013
Altera a Lei nº 9.074, de 7 de junho de 1995,
e as Leis nº 10.847 e nº 10.848, ambas de 15
de março de 2004, para condicionar a realização de leilões de linhas de transmissão da
rede básica e de novos empreendimentos de
geração à obtenção da respectiva Licença
Prévia, junto ao órgão licenciador ambiental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de junho de
1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
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“Art. 17 ...........................................................
........................................................................
§ 1º-A A inclusão de empreendimento de transmissão no certame licitatório de que trata o §
1º está condicionada à obtenção da respectiva
Licença Prévia (LP), junto ao órgão licenciador ambiental. .
Art. 2º O art. 4º, inciso VI, da Lei nº 10.847, de
15 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ............................................................
........................................................................
VI – Obter ou promover a obtenção, junto ao
órgão licenciador ambiental, da respectiva
Licença Prévia (LP) e da declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações
envolvendo empreendimentos de geração e
de transmissão de energia elétrica.
.............................................................. ” (NR)
Art. 3º O art. 3º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
§ 4º A participação de novos empreendimentos de geração no certame licitatório de que
trata o § 2º está condicionada à obtenção da
respectiva Licença Prévia (LP), junto ao órgão
licenciador ambiental.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A sociedade vem reagindo com legítima indignação ao atraso de linhas de transmissão que já deveriam estar conectando dezenas de empreendimentos
eólicos ao Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN).
Essas instalações de transmissão, cuja construção está
sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco (CHESF), deveriam estar concluídas
desde maio de 2012. Elas foram previstas para escoar
a energia gerada por vinte e oito usinas eólicas, cuja
energia foi adquirida com vistas à expansão da oferta
e à reserva de capacidade do SIN. Esses empreendimentos eólicos estão disponíveis para gerar a energia
contratada desde julho de 2012, em estrito respeito
aos contratos avençados.
Entretanto, a CHESF não cumpriu o prazo estabelecido no contrato de concessão firmado com o Poder
Concedente e prevê que essas instalações só estarão
prontas em fevereiro de 2014. Assim, quando entrar
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em operação, a obra terá atrasado quase dois anos. O
atraso, segundo alega a Estatal federal, foi decorrente
de fatos alheios à sua vontade, associados a restrições
de cunho ambiental, que impediram a obtenção tempestiva da Licença Prévia (LP) dos empreendimentos,
junto ao órgão licenciador ambiental.
Os prejuízos causados ao consumidor por essa
incúria da Administração já são gigantescos e continuam crescendo. Até julho deste ano, o consumidor já
havia incorrido em despesas adicionais de mais de R$
2,2 bilhões, que superarão R$ 3 bilhões até a entrada
em operação das citadas instalações de transmissão,
no início do próximo ano. Esse montante foi gasto
para comprar energia de caríssimas termoelétricas em
substituição à energia eólica barata não entregue ao
consumidor. Isso sem contar que o consumidor também está pagando pela energia eólica não entregue
desde julho de 2012, por força de cláusula contratual.
Atrasos em licenças ambientais no setor elétrico
não são incomuns. A título de exemplo, o sistema de
transmissão que interligará o complexo de usinas do Rio
Madeira ao Sudeste, tem sofrido atrasos importantes por
demora na concessão do seu licenciamento ambiental.
Essa situação é inaceitável. Trata-se de evidente
incapacidade administrativa do Poder Executivo, que
não consegue harmonizar os prazos de construção das
linhas de transmissão, dos novos empreendimentos de
geração e das respectivas licenças ambientais. A solução emergencial encontrada pelo Governo, de exigir
pareceres de acesso à Rede Básica para que empreendimentos de geração sejam selecionados para os
leilões de energia nova impõe uma enorme restrição
ao leque de novos empreendimentos eólicos e solares
passíveis de integrar a matriz de energia elétrica. Essa
não é uma solução estrutural.
Em relação aos desencontros administrativos
patrocinados pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo pouco pode fazer para corrigi-los. Mas é possível
estabelecer condicionantes legais para que não mais
ocorram situações dessa natureza. É para proteger
o consumidor de eventuais assimetrias de prazo de
conclusão de empreendimentos fundamentais para a
sociedade que apresento a presente proposição aos
eminentes Pares deste Congresso Nacional. A obrigatoriedade de se apresentar a LP antes de se realizarem leilões de empreendimentos do setor elétrico é
medida disciplinadora do planejamento setorial, que
obrigará o Poder Executivo a ser mais eficiente no
processo de coordenação da implantação de novos
empreendimentos.
Se aprovada essa proposta, não será a primeira
vez que tal medida seria adotada. A Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, entre outras determinações legais,
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criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica (PROINFA). O principal critério de
seleção de empreendimentos para a primeira etapa do
Programa foi a antiguidade das Licenças de Instalação
(LI), obtidas junto ao órgão licenciador ambiental. A LI
é, inclusive, uma exigência mais rigorosa do que a LP,
que proponho seja adotada.
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) já é
responsável pela obtenção da LP de novas instalações
de geração hidroelétrica e de transmissão, mas só daquelas obras que forem por ela selecionadas. Não é
possível que a Lei preveja uma obrigação inócua. O
dever-de-fazer da EPE simplesmente está-se encerrando no momento em que, discricionariamente, ela
decidir não selecionar o empreendimento para cuidar
do seu licenciamento. Propomos tornar realmente efetiva essa obrigação, mas dando à EPE a possibilidade
de delegar a sua obtenção. Observe-se que não se
está criando nova competência para a EPE, não se
incidindo, portanto, em vício de iniciativa.
Para empreendimentos de geração que não visem
ao aproveitamento de potenciais hidráulicos, a obtenção da LP ficará, obviamente, sob responsabilidade
do empreendedor interessado.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de
serviços públicos e dá outras providências.
....................................................................................
Seção IV
Das Instalações de Transmissão
e dos Consórcios de Geração
Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre
as instalações de transmissão, as que se destinam à
formação da rede básica dos sistemas interligados, as
de âmbito próprio do concessionário de distribuição,
as de interesse exclusivo das centrais de geração e as
destinadas a interligações internacionais.
§ 1o As instalações de transmissão de energia
elétrica componentes da rede básica do Sistema Interligado Nacional – SIN serão objeto de concessão,
mediante licitação, na modalidade de concorrência ou
de leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico,
com regras operativas aprovadas pela Aneel, de forma
a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.
....................................................................................
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LEI Nº 10.847, DE 15 DE MARÇO DE 2004

Setembro de 2013

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 379, DE 2013

Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa
Energética – EPE e dá outras providências.

Dispõe sobre o processo de escolha de dirigentes das instituições de ensino superior.

....................................................................................
Art. 4o Compete à EPE:
....................................................................................
VI – obter a licença prévia ambiental e a declaração
de disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de
transmissão de energia elétrica, selecionados pela EPE;
....................................................................................

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece mecanismos e critérios
para o processo de escolha de dirigentes das instituições de ensino superior.
Art. 2º A nomeação de dirigentes das instituições
de ensino superior obedecerá ao seguinte:

LEI Nº 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004
Dispõe sobre a comercialização de energia
elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de
maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993,
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26
de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998,
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26
de abril de 2002, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3o O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades do mercado nacional,
bem como a relação dos novos empreendimentos de
geração que integrarão, a título de referência, o processo licitatório de contratação de energia.
§ 1o Para os fins deste artigo, os concessionários
e os autorizados de geração, as concessionárias, as
permissionárias e as autorizadas de distribuição, os
comercializadores e os consumidores enquadrados nos
arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995,
deverão informar ao Poder Concedente a quantidade
de energia necessária para atendimento a seu mercado ou sua carga.
§ 2o No edital de licitação para novos empreendimentos de geração elétrica, poderá constar porcentual
mínimo de energia elétrica a ser destinada ao mercado
regulado, podendo a energia remanescente ser destinada ao consumo próprio ou à comercialização para
contratação livre.
§ 3o Com vistas em garantir a continuidade do
fornecimento de energia elétrica, o Poder Concedente poderá definir reserva de capacidade de geração
a ser contratada.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de
Serviços de Infraestrutura; e de Constituição,
Justiça e Cidadania; cabendo à última a decisão terminativa.)

I – o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal
serão nomeados pelo Presidente da República e
escolhidos entre professores dos dois níveis mais
elevados da carreira ou que possuam título de
doutor, por meio de processo de votação direta e
paritária, conduzido pela respectiva comunidade
escolar, no âmbito de sua autonomia, assegurada
a ponderação de um terço para a manifestação
do corpo docente, de um terço para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de
um terço para a manifestação do corpo discente;
II – os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os
procedimentos de consulta à comunidade escolar,
nos termos dos estatutos e regimentos internos
de cada instituição;
III – o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento
isolado de ensino superior mantido pela União,
qualquer que seja sua natureza jurídica, serão
nomeados pelo Presidente da República, observado o disposto no inciso I;
IV – o Reitor, os Pró-Reitores e Diretores-Gerais
de institutos federais de educação, ciência e tecnologia serão nomeados e escolhidos nos termos
da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008;
V – os dirigentes de instituições de ensino superior privadas serão escolhidos na forma dos
respectivos estatutos e regimentos;
VI – os dirigentes de instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público estadual,
municipal ou do Distrito Federal serão escolhidos conforme estabelecido pelos respectivos
sistemas de ensino.
Parágrafo único. Os estatutos e regimentos das
instituições de ensino superior deverão adaptar-se ao
disposto neste artigo até o final do mandato dos dirigentes em exercício na data de publicação desta Lei.
Art. 3º Nas instituições de ensino superior mantidas
pela União, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere esta Lei, sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo, observado nos demais
casos o disposto nos respectivos estatutos ou regimen-
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tos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. O mandato dos dirigentes de
que trata o caput extingue-se pelo decurso do prazo
ou, antes desse prazo, pela aposentadoria, voluntária
ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou
vacância do cargo.
Art. 4º Os arts. 56 e 92 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 56. ..........................................................
§ 1º Em qualquer caso, os docentes ocuparão
setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que
tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais.
§ 2º O processo de escolha de dirigentes obedecerá ao disposto nos respectivos estatutos e regimentos, observada a legislação pertinente.” (NR)
“Art. 92. Revogam-se as disposições da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961, não alteradas pela Lei nºs 9.131, de 24 de novembro
de 1995, e, ainda, as Leis nºs 5.540, de 28 de
novembro de 1968, 5.692, de 11 de agosto de
1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as
demais leis e decretos-lei que as modificaram e
quaisquer outras disposições em contrário” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revoga-se a Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995.
Justificação
O processo de eleições diretas para a escolha dos
dirigentes máximos das universidades federais está consolidado no País. O princípio constitucional da gestão
democrática do ensino público é o pilar onde se apóia
esse mecanismo, que, por meio da participação política garante legitimidade aos dirigentes universitários.
De fato, diversas instituições de ensino já foram
além do que diz a lei, estabelecendo critérios de ponderação igualitária para a participação dos segmentos
docente, técnico-administrativo e discente no processo eleitoral. Segundo recente levantamento conduzido
pela Universidade de Brasília, das 54 universidades
federais, 37 adotam a paridade nas eleições para reitor.
Não obstante, a legislação vigente sobre o tema é
anacrônica, gerando situações de insegurança jurídica
e judicialização dos processos de eleição para reitor,
especialmente quando adotam o critério da paridade
entre os três segmentos votantes.
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A antiga lei de regência do ensino superior –
editada em 1968 e marcada, portanto, pelo viés ditatorial e repressor nas universidades – foi reformada
em 1995, para incluir a previsão de nomeação dos
reitores a partir de lista tríplice, elaborada pelas próprias instituições de ensino. A consulta às respectivas
comunidades escolares, contudo, foi incluída apenas
de forma facultativa no processo, formalmente a cargo
do colegiado máximo de cada instituição. E a ponderação dada ao segmento docente ficou estabelecida em
70%, relegando-se peso de 15% nas consultas para
os alunos e 15% para os servidores das universidades.
Em 1996, com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), foi revogada a legislação de 1968, com exceção do dispositivo
alterado em 1995 sobre a escolha de dirigentes. Foi
reafirmado, ainda, o preceito de que o corpo docente
deveria ter peso de 70% em todos os órgãos e colegiados deliberativos das instituições, inclusive naqueles
que tratassem da escolha de dirigentes.
Já em 2008, quando da criação dos os institutos
federais de educação, ciência e tecnologia (IFETs), o
procedimento de eleições diretas com critério paritário
para a escolha dos reitores foi inscrito na legislação,
nos termos do art. 12 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, editada naquele ano.
A nosso ver, é chegado o momento de consagrar
na legislação as eleições diretas paritárias para a escolha
dos reitores das universidades federais. Vivemos uma
época de agitação democrática, em que os processos
políticos clamam por maior participação e engajamento.
Não se pode mais conceber que a nomeação do
reitor pelo Presidente da República contrarie a vontade
da comunidade escolar, o que torna desnecessária a
elaboração prévia de lista tríplice. Da mesma forma,
não é possível conceber que a gestão democrática se
efetive por meio de eleições indiretas, realizadas no
âmbito de colegiados representativos. Igualmente, não
nos parece desejável que os três setores que mantém
a universidade viva – professores, servidores e alunos
– tenham peso diferenciado no processo de escolha
do dirigente máximo da instituição.
Por essas razões apresentamos o presente projeto de lei. Optamos por elaborar um projeto de norma
autônoma, descolada da legislação editada no período autoritário – ainda que reformulada já no contexto democrático. Não nos parece razoável manter um
único dispositivo vigente da lei de 1968, quando o que
pretendemos é fazer uma legislação coerente com a
atualidade e completa em suas disposições.
Esperamos contar com o apoio dos ilustres parlamentares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Delcidio do Amaral.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
CAPÍTULO IV
Da Educação Superior
(...)
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática,
assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem
da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.
(...)
Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs
4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28
de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982,
e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e
quaisquer outras disposições em contrário.
(...)
LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28
de novembro de 1968, que regulamentam
o processo de escolha dos dirigentes universitários.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.420,
de 3 de junho de 1977, e pela Lei nº 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores
de universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de
unidades universitárias e de estabelecimentos isolados
de ensino superior obedecerá ao seguinte:
I – o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da República
e escolhidos entre professores dos dois níveis mais
elevados da carreira ou que possuam título de doutor,
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cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas
pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado
que o englobe, instituído especificamente para este
fim, sendo a votação uninominal;
II – os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade,
observarão o mínimo de setenta por cento de membros
do corpo docente no total de sua composição;
III – em caso de consulta prévia à comunidade
universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado
máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal
e o peso de setenta por cento para a manifestação do
pessoal docente em relação à das demais categorias;
IV – os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados os
mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V – o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento
isolado de ensino superior mantido pela União, qualquer
que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo
Presidente da República, escolhidos em lista tríplice
preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, II e III;
VI – nos casos em que a instituição ou a unidade
não contar com docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em
número suficiente para comporem as listas tríplices,
estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituição;
VII – os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos na
forma dos respectivos estatutos e regimentos;
VIII – nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo sistema
de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de
ensino superior, será de quatro anos o mandato dos
dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida
uma única recondução ao mesmo cargo, observado
nos demais casos o que dispuserem os respectivos
estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.”
Art. 2º (Revogado pela Lei nº 9.640, de 1998)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 4º Revogam-se as Leis nºs 6.420, de 3 de
junho de 1977, e 7.177, de 19 de dezembro de 1983.
Brasília, 21 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Renato Souza.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
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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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Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis,
perante a Mesa, para recebimento de emendas ao
Projeto de Resolução nº 71, de 2013, que acaba de
ser lido, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2013
Nos termos do disposto no art. 55, III da Constituição Federal e do disposto no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, REQUEIRO que seja
considerada como desempenho de missão no Exterior
a minha participação na 129ª Assembleia da União
Interparlamentar, a realizar-se entre os dias 6 a 9 de
outubro, conforme ofício, em anexo.
Além do exposto, comunico, nos termos do art.
39 do Regimento Interno, que estarei ausente do País,
no período de 2 a 11 de outubro.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2013. –
Senador Jarbas Vasconcelos.
Of. 21/13
Brasília, 22 de agosto de 2013
Origem: Grupo Brasileiro da União Interparlamentar
Nos termos do que dispõe a alínea a inciso II do
art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
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e por solicitação do Excelentíssimo Senhor Senador
CIRO NOGUEIRA, Presidente do Grupo Brasileiro
da União Interparlamentar, feita através do Ofício nº
21/13, autorizo a liberação de passagens aéreas e diárias aos Excelentíssimos Senhores Senadores CIRO
NOGUEIRA, JARBAS VASCONCELOS e ANA AMÉLIA, para participarem da 129ª Assembleia da União
Interparlamentar, em Genebra, Suíça, no período de 6
a 9 de outubro de 2013. – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que
acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do Ministro de Estado da Integração Nacional:
– Nº 371, de 13 de setembro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 690, 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. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, proposta
de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

64131

64132

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

64133

64134

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

64135

64136

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 nos arts. 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) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Enquanto a Senadora
Ana Amélia chega...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Fui eu o primeiro Senador a chegar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Para?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Como é praxe nesta Casa, os primeiros que chegam
serão sempre os primeiros, não os últimos, e eu me
inscrevo para ser o primeiro a falar pela Liderança da
Minoria ou da oposição, como quiserem, com exceção se uma Srª Senadora quiser falar na minha frente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito, Senador Mário Couto.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – Senador Mozarildo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela ordem.) – Eu gostaria de me
inscrever pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – PTB.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V.
Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável.
Não fui o primeiro. Se o Senador Paim também
pedir, ele chegou antes de mim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sr. Presidente, como eu notei que sou aqui
o terceiro, então eu vou abrir mão da comunicação
inadiável e vou ficar como inscrito.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Pois não, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
me inscrevo, então, na sequência, e fico em segundo
para uma comunicação inadiável, já que o Senador
Paim vai ficar como inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Fico grato.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.
Senadora Ana Amélia, com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, caros colegas Senadores e Senadoras,
queria dizer ao Senador Mário Couto que lhe agradeço
a deferência, mas, regimentalmente, eu estou como
oradora inscrita. Então, regimentalmente, eu seria a
primeira a falar. Independentemente de agradecer-lhe
a intenção de me dar preferência para usar a tribuna,
V. Exª é o primeiro Líder inscrito pela Liderança da Minoria ou da oposição.
Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, hoje é um dia de
muitas expectativas, porque apreciaremos os vetos
presidenciais. E, amanhã, as expectativas no Supremo Tribunal Federal talvez sejam tão grandes quanto
as de hoje aqui.
Se o Congresso Nacional, Senador Armando
Monteiro, mantiver hoje vetos, sem qualquer questionamento ou discordância, o Legislativo brasileiro estará
assinando um atestado de total desrespeito ao trabalhador e ao contribuinte, por maiores e mais espertas
que sejam as manobras que estão sendo engendradas
em relação à multa dos 10% do FGTS.
A votação desta noite sobre os vetos presidenciais será secreta, mas o meu voto já foi aberto há várias semanas. Meu voto é aberto e transparente: sou
contra mais tributos, portanto, serei contrária também
aos vetos que prejudicam o Brasil – um deles é este
da multa de 10% sobre o Fundo de Garantia nas rescisões sem justa causa. Esse dinheiro não vai para o
bolso do trabalhador, como alguns poderiam imaginar;
vai para o cofre único do Governo. E essa multa foi
criada para pagar uma dívida de insegurança jurídica por planos econômicos que a sociedade brasileira
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toda pagou, especialmente os empreendedores, os
que geram riqueza e geram empregos em nosso País.
Embora tenha se liquidado a fatura, e a Caixa
liquidado todas as contas dos planos econômicos, o
Governo manteve a cobrança dos 10% de multa do
Fundo de Garantia; e o dinheiro, como eu disse, vai
não para o bolso do trabalhador, o que seria defensável do ponto de vista social, mas para o caixa do Governo, sem que saibamos para que finalidade e onde
será gasto. É inadmissível, portanto, que uma multa
provisória, como é o caso da taxa adicional de 10%
do FGTS nas demissões sem justa causa, se torne
permanente.
Isso é grave e afeta não apenas o bolso dos trabalhadores, mas também o caixa dos agentes econômicos – empreendedores, fornecedores e organizações
de qualquer porte –, além de retirar-lhes a competitividade. Eles dependem diretamente da gestão eficiente
do FGTS para o cumprimento da lei e a correta adoção
de políticas sociais trabalhistas. O delicado momento
econômico do País exige mais que a intervenção deliberada do Governo nos recursos do FGTS.
O Senador Paulo Paim, que tem dedicado a vida
à defesa dos trabalhadores, sabe bem do sentido disso
que estou falando, porque, se o dinheiro dessa multa do FGTS fosse para os trabalhadores, ele seria a
primeira voz a se levantar para a manutenção dessa
multa, mas também o Senador Paim sabe exatamente
o que está se pretendendo com isso.
É preciso transformar a equivocada política da
cortesia com o chapéu alheio numa gestão muito mais
eficiente das contas públicas com desonerações tributárias reais, efetivas, que estimulem a produtividade,
a competitividade, o desenvolvimento do setor empreendedor, a renda e o emprego para os trabalhadores
brasileiros.
Os lucros do FGTS pertencem aos trabalhadores. Qualquer uso indevido dessa importante fonte de
recurso é apropriação inconveniente e ingerência política num patrimônio social.
Falo isso, Srªs e Srs. Senadores, porque, no caso
da atual política econômica, a tendência do Governo,
lamentavelmente, tem sido oposta às necessidades
do País. Qualquer especialista da área de finanças
públicas sabe que multa não compõe nem pode compor o Orçamento. É inadmissível multa para gerar
expectativa de receita e cobrir gastos correntes. É a
“conta da insensatez”, parafraseando sensato artigo
do Presidente da Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, publicado
hoje no jornal O Globo.
O uso da multa extra do FGTS para cobrir perda de arrecadação, como tem feito o Governo, é dose
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errada de remédio que pode até matar o paciente.
Depois que o atual Governo promoveu uma série de
desonerações tributárias, com somas em dezenas de
bilhões de reais, soa absurdo e contraditório manter
a multa adicional de 10% do FGTS.
Como diz o especialista em relações do trabalho,
José Pastore, esse valor do FGTS está fora do Orçamento e é parte de uma dívida já paga, como expliquei
há pouco. Mas o Governo, equivocadamente, insiste em
manter essa multa na categoria do “Orçamento geral”.
Diferentemente do que argumenta o Governo, os
recursos do FGTS não estão no bolo que financia o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo
o jornal Folha de S.Paulo de hoje, a multa de 10% do
FGTS está desviando os recursos do fundo para o Tesouro Nacional, o caixa único. Mais de R$4,46 bilhões
foram retidos pelo caixa do Tesouro, ameaçado pelo
desaquecimento da economia e pelas políticas equivocadas na área econômica, com desonerações. Há
setores altamente protegidos. O Tesouro deve ao fundo
mais de R$9 bilhões! É lamentável! E o Governo usa
o argumento de que a manutenção do veto vai gerar
uma perda de R$3,2 bilhões, uma explicação extremamente absurda, eu diria até inadequada e inoportuna!
Essa multa disfarçada de tributo já deveria ter
acabado no ano passado. Lamentavelmente, continua
em vigor. É preciso lembrar que a multa criada em
2001 tinha um objetivo claro e único: zerar o rombo
decorrente de decisão judicial que obrigou o Governo
Federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas
aos Planos Verão, no governo Sarney, e Collor I. A
extinção da multa, o fim dessa cobrança já deveria ter
ocorrido. Por isso, é incoerente para um governo que
prega a competitividade e o estímulo às micro e pequenas empresas manter indefinida uma taxa como essa.
Aliás, eu queria aproveitar, Senador Casildo Maldaner, para agradecer porque ontem estive em Joinville
e fiquei impressionada com o nível do empreendedorismo que marca aquela região de Santa Catarina e
do sul do País. Fui recebida lá para uma palestra na
Ajorpeme, que é a Associação de Joinville e Região
da Pequena, Micro e Média Empresa. Fiquei impressionada com a Christiane, Presidente da Associação,
e com o Roni, Presidente do Instituto Ajorpeme de
Joinville. Então, estão de parabéns!
Fiz referência, também, à atuação dos três Senadores de Santa Catarina, que muito orgulham esta
Casa: V. Exa, Senador Casildo Maldaner, o Senador
Luiz Henrique da Silveira e o Senador Paulo Bauer.
Não bastassem as limitações de infraestrutura,
como estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos
congestionados, é caminhão de mais e estrada de
menos. Aliás, passei pela BR-101 entre Florianópolis
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e Joinville, e, na altura de Itajaí, estava chovendo. Fiz
uma viagem de 180 quilômetros, que durou praticamente três horas. Foram três horas na estrada! Isso é
uma coisa inadmissível. Essa situação, é claro, acaba
encarecendo os produtos e serviços no nosso País,
retirando competitividade. Os corajosos empreendedores, pequenos, médios ou grandes, ainda são obrigados a arcar com mais esse peso.
Aliás, o usuário dessa rodovia, seja uma ambulância, seja um ônibus, seja um coletivo, seja um
transportador de alimentos, paga uma conta que não
é dele, é uma conta da ineficiência do setor público.
É necessário relembrar que o Fundo de Garantia
é uma conquista dos trabalhadores – o Senador Paulo
Paim lutou sempre pela defesa desse patrimônio – e
deve, portanto, ser preservado. Como o próprio nome
diz, é um fundo para garantir imprevistos ao trabalhador. A função social do sistema do FGTS somente é
plenamente alcançada quando ocorre a correta aplicação dos recursos direcionados ao fundo.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª,
que já é considerada catarinense também – para nós
catarinenses, a Senadora Ana Amélia é gaúcha, é
catarinense, é de nós todos –, por ter ido a Joinville,
conhecido o trajeto da BR-101 e também vivenciado
o que é a Ajorpeme, a associação das pequenas e
microempresas daquela região, a região norte desse
Estado extraordinário. Aliás, Joinville é a maior cidade
catarinense, vencendo inclusive a capital, haja vista o
desenvolvimento, o sistema de distribuição que nós
temos em Santa Catarina, a ocupação mais ou menos
equilibrada do Estado inteiro. Quero cumprimentá-la.
A outra questão é que nós vamos ter uma reunião de
Bancada agora, às 15h, para discutir a pauta e, sem
dúvida alguma, a questão dos vetos. E eu me pergunto:
como chegar a esse valor de três bilhões e pouco, que
podem cair do Orçamento, como o Governo alega, se
não houver demissões? Quer dizer que o Governo, de
certo modo, torceria para haver demissões para aumentar a arrecadação, para haver multas? Nós vamos
ter uma reunião de Bancada agora e vai esquentar o
debate. Eu acho que vai ser importante levarmos algumas questões para serem dirimidas, sem dúvida
alguma. Quero cumprimentá-la, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada.
Queria aproveitar, também, para dizer que estava lá o Vice-Prefeito de Joinville, Rodrigo Coelho, do
PDT, Vice do Prefeito Udo; o Rodrigo, nosso Vereador,
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do meu partido, e também nosso Deputado Esperidião
Amin, que organizou essa agenda em Joinville.
A gestão financeira, de fato, Senador Casildo,
tem esses problemas, e a questão da eficácia desse
recurso é uma obrigação não apenas da Caixa Econômica Federal, agente operador dos recursos do FGTS,
como também do Conselho Curador do Fundo. É um
colegiado tripartite, composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo Federal.
Surpreende-me, inclusive, a informação de que
a Caixa Econômica Federal publicou a Circular nº 629,
publicada no último dia 11 de setembro no Diário Oficial
da União, que dispõe sobre o orçamento do FGTS para
o exercício de 2013. Trata-se de uma nova distribuição
dos recursos do orçamento operacional do FGTS para
este ano. É a mais nova iniciativa da matemática criativa do Governo – primeiro fez a contabilidade criativa;
agora, vem uma matemática criativa.
Queria aproveitar para saudar todos os estudantes, os jovens que estão aqui visitando o plenário.
Sejam bem-vindos todos vocês, meninos e meninas
estudantes. Continuem estudando!
Essa circular da Caixa diz que, a partir de então,
ficam destinados R$20 bilhões do FGTS para a concessão de financiamentos, pessoas físicas ou jurídicas, que beneficiem famílias com renda mensal bruta
limitada a R$3,275 mil, passíveis de enquadramento
no Minha Casa Minha Vida. A medida especifica para
que tipo de operação cada montante será destinado,
se para a aquisição de imóvel localizado em área rural
ou urbana. Além disso, a circular também define o valor de R$1 bilhão para ser aplicado em financiamentos
que não se enquadrem nos programas no âmbito do
Minha Casa Minha Vida.
Os valores para aplicação de recursos alocados
à área orçamentária...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
...de saneamento básico...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Permita que eu registre
aqui – V. Exª já os saudou...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – ... a presença dos alunos
do ensino fundamental do Colégio Auxilium, de Anápolis, Goiás. Sejam bem-vindos!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Perfeito. O pessoal de Anápolis veio de um pouco per-
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to, de um pouco longe, porque eles vieram de ônibus,
certamente. Parabéns aos visitantes.
A pergunta que faço é como ficam os recursos
dos trabalhadores com essa nova maneira de operar
o FGTS? Se o Governo não foi competente o suficiente para gerenciar melhor os recursos do Tesouro, por
que agora os trabalhadores têm que pagar o preço dos
rombos orçamentários?
Como integrante da Subcomissão do FGTS no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), tenho
a responsabilidade de fazer esses questionamentos e
cobrar soluções.
Além da questão do FGTS, outros seis vetos presidenciais serão avaliados hoje, entre eles, o artigo do
Estatuto da Juventude que previa meia passagem em
transporte interestadual para jovens estudantes; trecho
do projeto que pune empresas (pessoas jurídicas) por
atos de corrupção; e, ainda, previsão de desoneração
na folha de pagamentos de alguns setores, como é o
caso do Reintegra, pelo qual aqui também lutei muito,
fiz emendas também à medida provisória respectiva.
Assumimos o compromisso de retomar a análise
dos vetos, por meio de uma nova sistemática – uma
sessão por mês para tratar dos vetos. Sabemos – estou
terminando, Senador Mozarildo – que, para um veto
cair, são necessários 257 votos na Câmara e 41 aqui
no Senado. Por isso, minha preocupação sobre a necessidade da derrubada dos vetos que prejudicam o
trabalhador e o crescimento econômico do País.
É preciso, sobretudo, prorrogar o Reintegra, programa que devolve aos exportadores 3% do faturamento
com vendas de produtos manufaturados. Setores importantes da economia brasileira, como o de calçados
no meu Estado, muito forte no Rio Grande do Sul, no
Vale dos Sinos e em outras regiões do Rio Grande do
Sul, dependem dessa desoneração para se manterem
competitivos. Não há argumento de que o dólar agora
está bom, mas os outros custos aumentaram, como a
importação de matérias-primas usadas na fabricação
dos calçados.
Portanto, quero reforçar meu voto aberto e claro
sobre essas importantes questões: derrubar o veto
quanto à multa dos 10% e derrubar o veto quanto à
questão do Reintegra para o setor exportador. Penso
que, dessa forma, estarei cumprindo com a minha responsabilidade de um Estado que já é muito penalizado
com desonerações, um Estado marcadamente exportador e que, desde o início das políticas de estímulo ao
setor exportador, vem pagando um preço muito caro.
Por isso, entre outras razões, as combalidas finanças
públicas do meu Estado estão numa situação absolutamente precária, eu diria pré-falimentar.
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É por isso que hoje votarei dessa forma, abrindo
o voto. Aproveitando para dizer que nós, nesta Casa,
devemos, sim, abrir o voto para mostrar a cara para
o eleitor, como nós estamos votando, porque aqui, às
vezes, se diz que vai se derrubar um veto, como foi
no caso do Ato Médico, e aí a gente tem a surpresa
desagradável de que o Governo teve muito mais força com o Diário Oficial na mão e a caneta, de impor a
sua vontade, contrariando aquilo que aqui nós decidimos, livre e soberanamente, atendendo à expectativa
da sociedade.
Com muita atenção, concedo aparte ao Senador
Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora Ana Amélia, eu quero me
congratular com V. Exª, que traz aqui, mais uma vez,
uma manifestação extremamente oportuna. Eu acho
que V. Exª tem razão. É hora de nós revelarmos a nossa posição sobre a manutenção ou não de vetos. E,
nesse caso específico, no que diz respeito ao adicional da multa do Fundo de Garantia, V. Exª coloca de
forma muito lúcida. O Governo promoveu um festival
de desonerações de caráter seletivo, elegendo setores que foram beneficiados, e muitos questionam a
eficácia dessa estratégia. E V. Exª lembra que, nesse
caso específico do adicional da multa, nós iríamos sim
promover uma desoneração inteligente, porque estaríamos de forma absolutamente horizontal reduzindo
os custos do trabalho no Brasil, porque esse encargo
vai direto para o custo do trabalho formal no Brasil. É
mais uma forma de desestimular o emprego formal. É
algo que agrava o custo Brasil, porque no conjunto da
economia há uma rotatividade normal de mão de obra.
É algo independente até dos ciclos econômicos. E aí,
se a toda demissão corresponde um ônus adicional,
nós estamos tornando os tais encargos que incidem
sobre a contratação formal mais elevados ainda. Então
eu me congratulo com V. Exª. O Congresso Nacional
não pode permitir, não pode perder essa oportunidade
de dar uma contribuição à redução do tão falado custo
Brasil. É essa a oportunidade que temos. E é por isso
que a Nação espera que o Congresso possa atuar de
forma responsável. Eu me congratulo com V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Armando Monteiro. Como eu
disse, se esse recurso beneficiasse o trabalhador... Ele
não beneficia de nenhuma forma, pelo contrário, acaba
agravando, como V. Exª bem ilustra, na circunstância
da questão do custo adicional das obrigações sociais,
o que não é um benefício ao trabalhador, porque o dinheiro dessa multa não vai para o bolso do trabalhador, vai para caixa do Governo, que a gente não sabe
como é que administra essa situação, que cria cada
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vez mais dúvidas sobre a eficácia e a qualidade da
gestão do Governo.
Então eu agradeço muito a V. Exª por essa questão
e de novo reitero a necessidade de que o voto aberto
vai ser o melhor caminho para mostrarmos como estaremos votando aqui.
Aproveito porque vejo que há muitas moças aí,
muitas jovens, aqui uma Senadora mulher, dou as boas-vindas a vocês todas que estão aqui neste plenário.
Parabéns! Estamos aqui para contribuir, para
melhorar os níveis de eficiência dos governos, do
Congresso Nacional, para uma relação mais aberta
também com a sociedade brasileira.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, ao
tempo em que convido o Senador Mário Couto para
falar como Líder da Minoria, gostaria de convidá-la a
presidir a sessão já que eu serei o próximo orador após
o Senador Mário Couto.
Quero registrar, portanto, já saudados pela Senadora Ana Amélia, os estudantes da Universidade
do Vale do Itajaí, alunos de Arquitetura de Balneário
Camboriú, da terra do Senador Casildo Maldaner,
Santa Catarina.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana
Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS. Fora do microfone.) – Com a palavra, o
Senador Mário Couto, que é do PSDB do Pará.
Só para informar, Senador Mário Couto, passei
por Itajaí e Camboriú ontem e fiquei impressionada.
Faço um convite ao senhor, que é do Pará, porque essa
região é uma região, eu diria, revolucionária. Há estudantes das inúmeras Universidades lá em Camboriú
especialmente, é uma cidade aonde as pessoas vão
para viver. As pessoas que se aposentam vão morar
lá porque têm uma boa qualidade de vida.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Parabéns,
Camboriú!
Srª Presidenta, aproxima-se amanhã, brasileiros
e brasileiras, paraenses da minha terra, de Nossa Senhora de Nazaré, aproxima-se amanhã, o dia da Nação.
O Supremo Tribunal Federal, a entidade, o órgão
de maior credibilidade deste País, digo porque este
Senado sofre uma descrença, assim como a Câmara,
pior descrença ainda. Olhem e calculem, Brasil, estudantes, jovens deste meu País, a Câmara há poucos
dias decepcionou o País mais uma vez, colocando na
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sua lista de Deputados um prisioneiro, um condenado,
um político que já estava preso. E a peso de uma democracia disfarçada, de uma ditadura branca, em que
o País vive, que manda em todos os Poderes, que enfraquece, fragiliza o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, com este Senado ainda militando, ainda atuando,
encobrindo os votos dos seus Senadores e Senadoras.
Entrarei na Justiça. Eu quero mostrar o meu voto
àqueles que confiaram em mim.
Eu não aceito mais votar secretamente, e este
Senado ainda teima nessa desmoralização, nessa
excrescência absurda que mostra para defender os
interesses da Presidenta Dilma.
Amanhã, Dilma, tu vais dar a facada final na Pátria, tu vais desmoralizar a última instituição em que
o Brasil acredita, que é o Supremo Tribunal Federal.
Amanhã a Pátria deve estar em silêncio, amanhã é
um dia histórico, amanhã o País pode se fragilizar de
uma vez por todas.
A imprensa brasileira, hoje a maior fiscalizadora
dos atos irregulares dos políticos, essa vibrante imprensa, essa moralizadora imprensa brasileira, diz no
dia de hoje que o Ministro certamente votará contra
a Pátria. Calculem, brasileiros e brasileiras: os mensaleiros não irão para a cadeia! Pensem, brasileiros
e brasileiras, jovens universitários, o País passa por
uma fase dramática; as instituições, meus queridos
jovens, estão fragilizadas e, com isso, a Pátria está
fragilizada.
Aqueles que são apadrinhados pelo Governo – e
eu disse aqui dezenas de vezes – não irão ser punidos.
O Governo apadrinha, o Governo protege, o Governo
desmoraliza as Casas Constitucionais, mas o Governo quer mandar neste País. Aliás, quer mandar, não,
Brasil; o Governo manda.
Rui, meu querido Rui, como deve estar decepcionado. Ele tinha razão, principalmente agora com a
provável desmoralização feita pelo Governo, instituída
pelo Governo, provocada pelo Governo ao Supremo
Tribunal Federal! Tudo armado, tudo programado, tudo
esperado no seu devido tempo, para que a Pátria,
o nosso querido Brasil, não tivesse mais forças nos
seus Poderes.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É o meu Brasil, é o seu Brasil que amanhã será
desmoralizado.
Rui, naquela época, que acho ser bem semelhante
a esta, disse uma frase que se eternizou, e vou repeti-la aqui hoje, às vésperas de uma grande decepção
nacional. Rui falou: “De tanto ver crescer a injustiça, de
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tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o
homem chega a rir-se da honra”...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... “desanimar-se da justiça”... Senadora, eu estou
sem som. (Fora do microfone.)
Vou ler a frase de Rui, pois eu acho que eu estava
sem som quando comecei a ler. Indignado, decepcionado com a justiça naquela época, como eu agora, que
tanto lutei e que, por bondade dos paraenses, cheguei
a esta tribuna, me sinto decepcionado e desesperado
com a situação da Nação.
Este Senado não pode e não deve mais esconder voto de Senadores e de Senadoras. Eu vou abrir
o meu voto e vou à Justiça em todas as ocasiões em
que houver votação aqui. Seja o que for, dê no que
der, eu vou abrir o meu voto daqui por diante. Não esconderei mais o voto dos paraenses. Não esconderei
mais o voto, Nação brasileira!
É uma vergonha o que acontece hoje na Nação.
A que ponto levaram a Nação esses petistas! Os incompetentes petistas, a que ponto levaram a Nação, na
ânsia, na covardia, na indignidade de estar sempre no
poder, fazendo trapaças e mentiras. Afundaram a pátria!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já vou descer Presidenta. Muito obrigado pela
sua bondade.
Rui, tu disseste muito bem: “De tanto ver crescer
a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos
dos maus [e aqui ponha-se PT] o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se de justiça e ter vergonha
de ser honesto”.
Estava certo Rui Barbosa. Parece até que tu sabias que um dia a pátria ia estar como está hoje.
Haveremos, brasileiros, de lutar por aquilo que
nós amamos, que é a nossa pátria. Não podemos baixar a cabeça, não podemos entregar o País na mão
daqueles que não têm competência para governá-lo. O
País pertence a cada um de nós. O amor que dedicamos a ele é tão grande quanto aquele que dedicamos
a nossa família. Vamos defender a pátria, vamos defender a Nação, custe o que custar, doa a quem doer.
Ministro Celso de Mello, vou rezar hoje à noite,
pedindo a Nossa Senhora de Nazaré que mude o seu
voto e que você condene os mensaleiros que tanto
roubaram esta pátria.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Convido para fazer uso da palavra como orador
inscrito o Senador Mozarildo Cavalcanti. Em segui-
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da falará o Senador Flexa Ribeiro, com comunicação
inadiável, o Senador Armando Monteiro, pela Liderança
do PTB, Casildo Maldaner, comunicação inadiável; e
Paulo Bauer, Liderança do PSDB. Essa é a ordem regimental das inscrições, a menos que alguém troque
ou faça permuta com algum...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Esqueceu-se aqui do Senador...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Desculpa, Senador Paulo Paim, orador
inscrito. Esses são liderança e comunicação inadiável.
V. Exª, depois do Senador Mozarildo e de uma comunicação inadiável, é quem vai falar.
Com a palavra o Senador Mozarildo, orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
Já por muitas vezes vim aqui denunciar a corrupção que se instalou no meu Estado quando da morte
do então Governador eleito Ottomar Pinto e a posse,
assumindo, portanto, o Vice, Sr. José de Anchieta Júnior.
Não só uma série de atos de corrupção foram
feitos nesse período que ele herdou do Brigadeiro Ottomar, como depois, na eleição inclusive, que ainda
está sub judice no Tribunal Superior Eleitoral, fez as
maiores barbaridades, se é que podemos dizer que
existe corrupção bárbara e não bárbara. Para mim
todas são bárbaras. Mas ele fez coisas escandalosas
como, por exemplo, o que a Polícia Federal divulgou:
que Roraima, o menor eleitorado do Brasil, foi aonde
a Polícia Federal mais apreendeu dinheiro. Imaginem
o que ela conseguiu apreender. E houve todo o tipo
de maracutaia, de abuso do poder de autoridade, de
poder econômico. Foi enfim um hol.
E agora a revista Veja dessa semana publica uma
foto do Governador e, ao lado a foto do Fovernador,
uma supermansão que ele construiu nesses últimos
tempos, que é um exemplo típico de grilagem de terras,
o que, aliás, é o que vem dominando o Estado desde quando ele assumiu, inclusive com o repasse das
terras que eram da União, em função de nós sermos
território federal. Também nessa quantidade de terras
repassadas o que predomina é a grilagem. O Ministério
Público Federal já investigou, já interveio duas vezes
no Iteraima (Instituto de Terras de Roraima), inclusive
afastando o seu ex-presidente, suplente de Deputado.
Imediatamente ele, Governador, chamou um titular que
assumiu o cargo para se livrar da prisão iminente de
que ele estava ameaçado.
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Pois bem, a revista Veja diz claramente que essa
terra, que corresponde a 1 milhão de metros quadrados,
foi adquirida por R$25 mil. Imaginem! Botaram um laranja, um rapaz de 19 anos, como proprietário da terra,
e ele comprou desse rapaz em nome da sua esposa.
É um absurdo, um descaramento, um deboche
com a população do nosso Estado. Asfaltou a estrada
que dava acesso à sua fazenda, para poder realmente – digamos – gozar mais das vantagens de ter uma
supermansão, e construiu, ainda para debochar mais,
uma piscina em forma de “J”, a primeira letra do seu
primeiro nome, que é José.
A revista vai mais longe, mostra muitas coisas
sobre as atitudes do Governador e, mais importante
de tudo: “O Governador ainda nega que tenha cometido irregularidades na concessão de títulos e que tenha regularizado à força de uma canetada o terreno
que hoje lhe pertence”. Ele faz de maneira – como se
diz no popular – descarada, não procura nem sequer
simular. Tem um amigo na direção do Iteraima, esse
amigo regulariza no nome de um funcionário do Iteraima que tinha 19 anos e esse laranja vende para
a esposa do Governador uma terra com 1 milhão de
metros quadrados por apenas R$25 mil.
Hoje, o jornal Folha de Boa Vista, lá de Roraima,
publicou uma matéria nos seguintes termos: “Procuradoria eleitoral entra com ação contra Anchieta por propaganda eleitoral antecipada”. Eu tenho vários vídeos
de ações desse Governador. Esta foi em uma escola
pública. Ele chamou os professores e os funcionários,
e ele e um deputado estadual fizeram campanha escancarada, antecipada.
Aliás, ele vem fazendo campanha desde quando
foi reeleito e enquanto se aguarda o julgamento pelo
Tribunal Superior Eleitoral de uma ação contra ele lá
no TSE, desde o início de 2011, que até agora não foi
julgada, já tendo passado por três relatores que não
deram parecer. Está no quarto, que deverá dar parecer
como nós esperamos.
Mas eu quero aqui fazer esse registro, inclusive
o meu Partido vai entrar contra essa propaganda eleitoral antecipada. Aliás é uma redundância, porque até
a informação institucional, que não deveria nem se
chamar propaganda institucional do governo, já é uma
campanha antecipada, porque todo dia aparecem aquelas inserções, mostrando obra tal, obra tal. Aliás, quem
for a Boa Vista, a capital do meu Estado, e só assistir à
televisão vai achar que nós estamos no melhor Estado
do Brasil. Mas é um Estado que só existe na cabeça
do Governador, porque na realidade para as pessoas
é um Estado que está sendo vítima dessas corrupções.
E esse é apenas um pedaço. A enormidade que existe
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ao redor disso é muito maior, em todas as áreas – na
saúde, na educação, na segurança, em tudo.
Então, é impossível alguém que representa o
Estado de Roraima, que tem obrigação de fiscalizar...
Ainda tem mais isso, Senador Flexa: a Assembleia
tem oito assinaturas para abrir uma CPI sobre essa
questão da grilagem de terra, e não consegue a outra que falta para completar. Quer dizer, o negócio lá
é a mão de ferro e os apoiadores do Governador nem
têm, digamos assim, pudor de dizer que não assinam
porque o Governador não quer.
Então, é lamentável que, como disse o Senador
Mário Couto, que me antecedeu, a gente fique vendo
essas coisas, E pior, para o corrupto fica a convicção
de que vale a pena ser corrupto, porque ele não é alcançado pela Justiça. E para o eleitor fica aquela sensação, portanto, de impunidade e de que não adianta
se esforçar para escolher candidato “A”, candidato
“C”, olhar, vamos dizer, a vida pregressa do candidato,
olhar o seu passado público, como até familiar, porque, realmente, o que acontece é isso: o governador
que pratica corrupção, que se elege por corrupção e
se mantém fazendo corrupção está na metade do terceiro ano do mandato sem que seja julgado o recurso
contra a expedição do seu diploma.
Isso, realmente, para mim que nasci lá em Roraima, que sou, portanto, roraimense e não estou lá
por acaso, dói profundamente, porque tenho família –
uma grande família, por sinal –, tenho muitos amigos.
Eu fui da primeira geração, Senador Flexa, que saiu
de Roraima, com 15 anos de idade, para estudar fora e
voltamos para lá. Eu fui o primeiro filho de Roraima a se
formar em Medicina, como tantos outros, o ex-Governador
Neudo Campos, em Engenharia, que já ocuparam cargos
públicos, inclusive de governador e de vice-governador.
Mas nós, realmente, que travamos uma luta para
sair daquele modelo de território federal em que os
governadores eram nomeados, demos o azar de um
Governador desses se apossar do Estado – se apossar
no sentido amplo mesmo da palavra. A esposa, que
é Secretária de Bem-Estar, está fazendo campanha
também escancarada para Deputada Federal. Isso
desde o primeiro dia do governo, não é recente não.
Mas agora a coisa está tão escancarada...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – ... que ele promove reunião com
funcionários públicos para pedir voto, o que representa
dois grandes atos de corrupção: a propaganda antecipada e a coação dos funcionários públicos.
Então, Senadora Ana Amélia, eu gostaria de pedir a V. Exª que essas duas páginas da revista Veja,
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que traz essa matéria, e a matéria publicada no jornal
Folha de Boa Vista sejam transcritas, na íntegra, para
que conste, portanto, nos Anais do Senado que eu não
fiquei omisso, não me abstive de apontar erros, inclusive trazendo matérias que não são da minha lavra.
Portanto, eu fico muito triste, embora saiba de
tudo, porque isso continua, mas pelo menos eu não
desisto de lutar. Acredito que a maioria das pessoas
do meu Estado – a maioria mesmo – são pessoas de
bem, que, muitas vezes, são submetidas a um governo
desse tipo, de uma pessoa despreparada...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – ... e desqualificada para exercer
o cargo para o qual foi eleita de maneira irregular.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
PROCURADORIA ELEITORAL ENTRA COM AÇÃO
CONTRA ANCHIETA POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA
17/09/2013 00h13
A Procuradoria Regional Eleitoral de Roraima
(PRE/RR) encaminhou representação ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) contra o governador do Estado, Anchieta Júnior (PSDB), e contra o
deputado estadual Chicão da Silveira (PDT), por propaganda eleitoral antecipada.
A PRE instaurou, de ofício, inquérito civil público
para apurar possível prática de propaganda antecipada
praticada no dia 30 de agosto de 2013. O ilícito teria
ocorrido quando o governador e o deputado realizaram
reunião aberta ao público e, segundo o inquérito da
PRE, em vez de tratarem sobre temas de relevância
coletiva, efetivaram nítida propaganda eleitoral antecipada expressa em favor de Anchieta, pré-candidato
ao Senado nas eleições de 2014.
Durante a investigação conduzida pelo Ministério
Público Eleitoral, foram colhidas várias provas e ouvidas testemunhas sobre o ocorrido. A Procuradoria
também solicitou perícia técnica para analisar o original
dos vídeos que foram disseminados nas redes sociais
sobre a reunião. Nos dois primeiros vídeos, o deputado
Chicão da Silveira pediria apoio para a candidatura do
governador ao Senado.
“Eu venho aqui hoje pedir só não o meu projeto
de reeleição, mas o Anchieta tem um projeto político,
o Anchieta tem um projeto a ser senador da República.
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E eu aqui queria pedir a cada um de vocês que está
aqui hoje, que seja um defensor deste projeto do Anchieta, que vamos defender porque que o Anchieta é
o melhor, porque o Anchieta vai ser o melhor senador”,
disse o deputado no vídeo captado pela PRE.
Nos demais vídeos obtidos pela Procuradoria,
Anchieta Júnior teria confirmado integralmente a fala
anterior do deputado, enaltecendo possíveis qualidades decorrentes de sua trajetória política, dos projetos
sociais, obras e serviços supostamente empreendidos
em seu governo. E revela que ele seria o candidato
mais adequado para alcançar o cargo de senador da
República.
“Da mesma forma, eu quero agradecer de coração
a presença de cada um de vocês aqui nessa sexta-feira. Dizer que nós estaremos juntos, com o Anchieta, né? Esse jovem que entrou na política nos braços
do Brigadeiro [governador Ottomar Pinto já falecido],
dentro desse grupo, dessa composição, se dedicou
nesses nove anos como secretário, vice-governador e
como governador, vem aqui se colocar em uma nova
empreitada política, que vocês possam começar a amadurecer essa ideia, prestar atenção e ver, e analisar
essa possibilidade”, diz a declaração em outro vídeo.
Dessa maneira, o Ministério Público Eleitoral pede
a condenação individual de Anchieta Júnior e Chicão
da Silveira ao pagamento de multa no valor de R$25
mil cada um, e que seja expedida ordem mandamental para proibir a reiteração da conduta, determinando
que os representados se abstenham de utilizar todo
e qualquer meio de propaganda eleitoral antecipada,
na forma da legislação eleitoral vigente.
ANDAMENTO – Especialistas consultados pela
Folha acreditam que essa ação da Procuradoria Regional Eleitoral não deverá ir à frente, a exemplo do
caso do deputado federal Chico das Verduras e do
deputado estadual George Melo, que foram presos
em flagrante em situação de compra de votos, com
registro feito por gravação de vídeo da Polícia Federal, mas que depois se livraram da perda do mandato,
porque o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou
que as provas estavam com vício, já que a gravação
não foi autorizada. E o mesmo deverá ocorrer com o
caso do governador e do deputado Chicão da Silveira.
GOVERNADOR – A Folha falou com a advogada
do governador Anchieta Júnior, que informou apenas
que ele ainda não foi notificado sobre essa ação.
DEPUTADO – Chicão da Silveira também foi procurado por telefone, no entanto, as ligações feitas da
Redação não foram atendidas. A Folha enviou ainda
e-mail para a Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima e fez contato por telefone,
mas não obteve retorno.
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FESTA NA FLORESTA
Autor(es): Kalleo Coura
Veja – 16/09/2013
O governador de Roraima é suspeito de distribuir centenas de títulos fraudulentos de terras. Entre
os agraciados, políticos, juízes de tribunais e também
sua mulher, em cujo nome está um terreno de 1 milhão de metros quadrados adquirido por 25.000 reais
O governador de Roraima, José de Anchieta Júnior
(PSDB), é um privilegiado. Costuma passar seus fins
de semana cercado de verde, numa casa erguida em
um terreno de 1,1 milhão de metros quadrados a apenas 30 quilômetros da capital do Estado, Boa Vista. No
jardim, ele tem à sua disposição uma enorme piscina
que a mulher, Shéridan de Anchieta, mandou fazer na
forma da letra J, uma homenagem singela ao marido.
Mas, além de privilegiado, Anchieta Júnior é muito bom
de negócios. Segundo o recibo de compra e venda da
propriedade (em nome de Shéridan), o terrenão saiu
pela bagatela de 25.000 reais. E foi comprado de um
rapaz de 19 anos que, de acordo com a papelada, se
tornou proprietário dele aos 12 anos. Obviamente, o
Ministério Público Federal não acredita em nada disso.
E suspeita que o rapaz de 19 anos, filho de um funcionário do Iteraima, órgão fundiário do Estado, seja um
“laranja” usado para despistar o fato de que alguém
fraudou papéis para se tornar titular de uma terra pública — crime ao qual se dá o nome de grilagem e que
nunca foi incomum no Estado, mas que, desde 2009,
passou a grassar por lá como cipó na Floresta Amazônica. Naquele ano, um decreto presidencial repassou ao
Estado de Roraima 6 milhões de hectares de terras. O
decreto cumpria dessa forma, e com um atraso de mais
de vinte anos, o que estava previsto na Constituição de
1988, quando Roraima deixou de ser território federal
para virar Estado. Ocorre que, no mesmo instante em
que passaram oficialmente ao Estado, esses milhões
de hectares viraram alvo de desenfreada grilagem.
Acrescentados na conta alguns terrenos vizinhos, o
Ministério Público suspeita que grupos de grileiros tenham se apossado de até 8 milhões de hectares de
terras em Roraima, o que equivale a pouco menos
que o território de Portugal. A se confirmarem esses
números, esse será o maior escândalo de grilagem já
registrado no Brasil. O governador José de Anchieta
Júnior assumiu o governo de Roraima em dezembro de
2007. Pouco mais de um ano depois, deu-se a transferência das terras da União para o Estado. Em vez de
combater as fraudes que se disseminavam em ritmo
industrial nos cartórios, a administração de Anchieta
passou a fazer vista grossa a elas e a distribuir a alguns
poucos agraciados títulos de posse das terras griladas.
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Segundo denúncias, muitos dos contemplados fazem
pane do círculo íntimo, familiar ou estratégico do governador. Nessa última categoria estaria, por exemplo, a
mulher de Henrique Machado, conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado. Outra beneficiada foi a mulher
do desembargador Gursen de Miranda, presidente
do Tribunal Regional Eleitoral. Miranda é alvo de uma
investigação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
por suspeita de ter feito uma série de manobras para
beneficiar o governador no julgamento de um processo
eleitoral. Na lista de presenteados pela administração
de Anchieta Júnior, constam ainda cônjuges de secretários de governo, primos do governador e promotores
de Justiça. Apesar da aparente desenvoltura, Anchieta
Júnior é um político recente — está há menos de dez
anos na profissão. Sua carreira começou em 2004,
quando foi convidado para ser secretário estadual de
Infraestrutura. Pequeno empreiteiro, foi casado com
uma sobrinha da mulher do então governador do Estado, Ottomar Pinto. Em pouco tempo, mostrou-se um
hábil negociador e ganhou a simpatia de prefeitos e
outros políticos a ponto de, na convenção para as eleições de 2006, um grupo de 22 deputados estaduais e
federais ter ameaçado deixar de apoiar Ottomar Pinto
caso Anchieta não fosse o candidato a vice. Pinto, que
já tinha definido outro companheiro de chapa, cedeu,
mas declarou: “Vocês vão se arrepender”. No ano seguinte. Pinto morreu, vítima de um infarto, e José de
Anchieta assumiu o governo do Estado. Sem experiência, alinhou-se ao eterno líder do governo no Senado Romero Jucá (PMDB), a quem hoje considera um
mentor. O governador José de Anchieta Júnior nega
que tenha cometido irregularidades na concessão de
títulos e que tenha regularizado à força de uma canetada o terreno que hoje lhe pertence. A propriedade
pela qual ele e sua mulher pagaram 25.000 reais está
avaliada atualmente em 2 milhões de reais, casa incluída, e não consta da declaração de bens entregue
à Justiça Eleitoral em 2010.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, na forma
regimental, a solicitação de V. Exª será atendida.
Para comunicação inadiável, está inscrito, numa
permuta com o Senador Flexa, o Senador Casildo.
Quero saber se vai ser mantida. Vai ser o senhor ou
vai ser o Senador Casildo?
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Flexa Ribeiro.
Depois, o Senador Paulo Paim, como orador
inscrito.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Senadora Ana Amélia, que preside a sessão
neste instante, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje
para festejar. Festejar a inauguração, no dia de ontem,
da nova Santa Casa, em Belém, no Estado do Pará.
Há uns cinco anos, por várias vezes, nesta tribuna, estive aqui lamentando a situação em que a Santa
Casa de Misericórdia, hospital centenário, se encontrava: totalmente abandonado, com dificuldades enormes.
E o Senador Mozarildo aqui sempre compartilhava
comigo. Ele disse há pouco que foi o primeiro filho de
Roraima formado em medicina, no Estado do Pará, na
Santa Casa de Misericórdia, no hospital escola da então escola de medicina, passando, depois, para Universidade Federal do Pará. Eu lamentava, àquela altura,
a situação de penúria em que, no governo passado,
do PT, se encontrava a Santa Casa de Misericórdia.
Vencemos as eleições de 2010. Simão Jatene
retorna ao Governo do Estado, que já havia governado de 2003 a 2006, tendo como uma das prioridades de seu segundo governo a saúde, a melhoria da
qualidade da saúde de todos os paraenses, como o
foi no seu primeiro governo, quando teve a oportunidade de inaugurar quatro grandes hospitais regionais
de média e alta complexidade nas diferentes regiões
do Estado do Pará.
Ao assumir o segundo governo, diferentemente do
que o PT fez quando assumiu o governo ao sucedê-lo,
ele deu continuidade à obra da nova ala da Santa Casa,
iniciada no governo do PT. A ex-Governadora Ana Júlia
iniciou essa obra e deixou apenas parte da estrutura
feita, em torno de 10% da obra. O Governador Simão
Jatene, ao invés de fazer como fez o governo do PT,
quando ele iniciou a estrutura do Hospital Oncológico
Infantil – o governo petista que o sucedeu paralisou
totalmente a obra, ficando quatro anos sem nada fazer
–, bem diferente, como eu disse, das atitudes do PT,
o Governador Simão Jatene deu continuidade à obra
da nova Santa Casa. Não só deu continuidade como
mandou reestudar o projeto, ampliando o número de
leitos da então Santa Casa; aumentando em mais de
150 leitos do projeto original, porque ele retirou, Senadora Ana Amélia, áreas que estavam destinadas a
refeitório, a auditório, transformou tudo em áreas para
novos leitos. E isso deu a possibilidade de inaugurar a
nova ala da Santa Casa com 406 novos leitos.
Ontem, como eu disse, o Governador Simão Jatene entregou à população do Pará essa nova unidade, fazendo uma homenagem mais do que merecida
ao ex-governador, ex-Senador, ex-prefeito de Belém,
Almir Gabriel. Ele nominou essa unidade de Almir Gabriel, em homenagem ao ex-governador que também
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estudou na Santa Casa e, depois, como médico, ao
longo da sua vida, compartilhou dela.
Então a nova unidade recebeu, como disse, o
nome de Unidade Santa Casa Almir Gabriel, em homenagem a ele. Estavam presentes a sua viúva, Socorro
Gabriel, as suas irmãs e a sua filha, Sâmia Gabriel, que
teve a oportunidade de fazer uso da palavra.
O importante, como eu disse, foi a entrega, pelo
Governador Simão Jatene, dessa unidade aos paraenses.
E quero, aqui, muito mais do que parabenizar o
Governador Simão Jatene, parabenizar todos os paraenses porque, na realidade, foi para os paraenses que
essa obra foi entregue. E, como disse o Governador
Simão Jatene, foi feita com recursos de todos os paraenses, porque foi feita com os recursos do Tesouro
estadual, Senadora Ana Amélia.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ela tem 22 mil metros quadrados de área construída e custou R$170 milhões, sendo R$120 milhões
de obras civis e R$50 milhões de equipamentos.
Lamentavelmente, como foi dito, o Governo Federal, que cada vez mais se ausenta de atendimentos a Estados e Municípios na área da saúde, entrou
apenas com parte disso, algo em torno de 20%. Então,
20% de dinheiro dos brasileiros – e não do Governo
do PT – e 80%, dos paraenses.
Quero citar aqui alguns dados importantes para
que os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da
Rádio Senado tenham ideia da grandeza desse hospital materno-infantil, que é o mais moderno e maior
hospital materno-infantil do Brasil.
Como eu disse, 406 leitos; tem capacidade para
efetuar 3 mil atendimentos por mês em obstetrícia e
ginecologia, 600 partos, 1,5 mil internações por mês;
tem 100 leitos de UTI, sendo que, desses 100, 60 só
para UTI neonatal; e 13 salas de cirurgia.
O prédio da Santa Casa de Misericórdia, que é
um prédio centenário – a Santa Casa de Misericórdia
foi inaugurada em 1900 –, não será desativado; será
reformado e continuará atendendo a população do
Pará. Com isso, somam-se mais 170 leitos a esses
406, totalizando, depois de reformado...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... o prédio centenário da Santa Casa, a quantia
de 576 leitos colocados à disposição dos paraenses.
Então, eu gostaria, para terminar, Senadora Ana
Amélia, só de fazer aqui... Os ouvintes do Pará e os
telespectadores do Pará já conhecem a forma de o

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PT governar, mas é importante que isso seja dito para
todo o Brasil.
Quando a Governadora Ana Júlia assumiu o governo, como eu disse, ela paralisou as obras do Hospital Oncológico Infantil. Quando o Governador Simão
Jatene assumiu o governo, ele deu continuidade às
obras da nova Santa Casa, iniciadas pela Governadora
Ana Júlia. Na inauguração do Hospital da Santa Casa,
o Governador Simão Jatene fez questão...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – ... de convidar a ex-Governadora Ana Júlia
para estar presente à inauguração, como fez questão
também de que o nome da ex-Governadora constasse da placa de inauguração, com o nome de todos os
trabalhadores da obra.
Diferentemente fez o PT, quando assumiu o governo. A Governadora recebeu o Hangar – Centro de
Convenções, com 98% construídos e pagos no Governo
Simão Jatene, faltando só o forro do auditório, e mandou retornar o tapume à obra; esperou nove meses e,
depois, inaugurou a obra sem convidar o ex-Governador
e sem colocar sequer o nome dele na placa.
Então, vemos claramente como é que a gestão
do PT trata a ética pública e como é...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... que a gestão do PSDB trata (Fora do microfone.) – encerro – a ética pública.
Então, esse exemplo que o Governador Simão
Jatene deu ontem a todos os paraenses deve ser repetido em todo o Brasil, porque é desta forma que se
governa, que se administra para o bem de uma população, como faz, no Pará, o PSDB do Governador
Simão Jatene.
Muito obrigado, Srª Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
Queria aproveitar para saudar a presença aqui
da Hortência, do Raí, da Ana Moser, que estão aqui
em defesa da Medida Provisória nº 620, que trata da
modernização e transparência das entidades que administram o desporto nacional. Somente poderão ter
isenção tributária e receber recursos públicos as que
se adequarem a disposições como: limites de uma
reeleição para o dirigente, participação de atletas no
processo eleitoral e transparência na gestão. Hoje, a
maior parte dos clubes já cumpre esses requisitos, sendo que, agora, federações e confederações precisarão
se adequar no prazo de seis meses e os mandatos
atuais poderão ser cumpridos até o final.
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Agradeço, porque essa correspondência recebi
da Ana Moser, que expressa muito bem a vontade dos
atletas para dar transparência e maior eficiência às entidades que representam o esporte nacional.
Estamos indo para uma Copa do Mundo, para
uma Olimpíada – em 2014 e 2016 –, e, portanto, essa
tem uma grande força no sentido de dar responsabilidade, transparência e correção a todas as relações
que envolvem os interesses dos atletas, não só para
os cartolas. Agora vamos melhorar a condição de
gestão disso.
Obrigada, Ana Moser, pela sua correspondência.
Também o Fagner, a Rosemary – gente famosa
– e o meu querido amigo Fernando Vieira, lá do Rio
Grande do Sul, que é muito vinculado com o setor, um
promotor musical, todos estão empenhados na PEC
da Música.
Há pouco, recebi um telefonema do Deputado
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, que é um
dos artífices desse processo, muito empenhado.
Temos que votar a PEC da Música, Senador Paim,
no segundo turno, mas, antes, no primeiro turno, ainda
estão pendentes duas emendas, que você sabe, foram
apostas na votação do primeiro turno. Tivemos quase
um risco, por causa do quórum, mas, hoje, não tenho
dúvida, Senador Aloysio Nunes Ferreira, de que a PEC
da Música poderá ser apreciada, constando da pauta.
Agradeço a presença da Rosemary, do Fernando
Vieira, do Fagner, aqui nesta sessão, na expectativa
de votarmos ainda hoje.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia, primeiro, eu me somo
as suas palavras, na certeza de que a PEC da Música
vai ser aprovada hoje. Sejam todos bem-vindos!
Minha amiga, Presidenta Ana Amélia, V. Exª conhece muito bem a minha cidade natal, Caxias do Sul.
Nesse fim de semana, fiz um roteiro por essa terra
querida, terra da uva, terra do vinho, que, hoje, é um
dos principais polos industriais do nosso Rio Grande.
Claro que todos nós, quando visitamos o torrão
em que nascemos, acabamos viajando no tempo, e a
emoção nos pega, agarra para valer, não solta, como
se levássemos um tombo de saudade.
Eu sei que Caxias está assistindo, no momento,
a este meu pronunciamento. Quero dizer a eles que,
nesses três dias em que fiquei lá, nas ruas, nas avenidas, na praça principal em que eu passava o meu
Natal – porque ali era o espaço do Natal –, aquela
gente maravilhosa, meus conterrâneos serranos fizeram de tudo para que eu me sentisse bem. Foram
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abraços, beijos, foi muito, muito carinho. Eu só tenho
a agradecer do fundo do meu coração cada momento,
quer seja das lágrimas em cascata, porque ninguém
é de ferro, quer seja lembrar cada momento da nossa
história. Foi muito bom! Saí mais jovem depois desses
três dias na minha Caxias. Eu, meus eus, aqueles ares
serranos, reviver a minha infância, a adolescência, a
juventude, descobrir que o bom de tudo isso é saber
que a amizade e os amigos ficam. Eles existem, são
coisa séria, tesouros que temos a obrigação de guardar
para sempre, zelar com carinho e afeto, regar como se
fosse a última viagem.
Foram vários compromissos. Visitei o Prefeito
Alceu Barbosa Velho, que não é do meu Partido, é do
PDT, e tenho que registrar que ele é um verdadeiro
cavalheiro com uma cultura de dar inveja.
Fomos à praça principal, em que, quando moleque, trocava meus gibis, em frente ao Ópera, o Central, o Guarany. Ali eu fiz uma tarde de autógrafos, com
aquilo que chamo gabinete móvel, Centro de Integração Paulo Paim.
Foi muito bonito ver aquelas pessoas parando,
recebendo a prestação do meu trabalho no Congresso Nacional e fazendo fila para receber uma simples
assinatura, um abraço do caxiense Paulo Paim.
Uma vez por semana, o nosso gabinete viaja
pelo Estado. A cada dia uma cidade, prestando contas, ouvindo elogios, mas ouvindo críticas, também,
do trabalho do Senado, do Congresso, da política e
até deste Parlamentar. Isso é muito bom. Isso lava
quase que a alma da gente. Saí de lá, com certeza,
aprendendo muito.
Já que estamos aqui com os artistas, eu gosto
muito de uma canção – não me perguntem a autoria,
pois eu não vou lembrar – que diz: “A gente é como
as crianças, sendo sempre um eterno aprendiz.” Um
eterno aprendiz.
Estivemos na Câmara de Vereadores e tivemos
reuniões importantíssimas, como, por exemplo, sobre
a situação dos senegaleses. Mais de 500 senegaleses
chegaram a Caxias. Eu tive um debate com a Câmara de Vereadores, liderados pelas Vereadoras Denise
Pessôa e Juçara Quadros. Estavam lá os Líderes dos
senegaleses para nós acharmos uma saída para esse
povo – direitos humanos não têm fronteira, é uma causa
internacional –, para legalizar a situação deles, como
fizeram no Acre.
Por isso propus e tenho certeza de que teremos
uma reunião aqui com o Ministério do Trabalho, com
o Ministério de Relações Exteriores, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
para fazer um mutirão a fim de legalizar a situação dos
senegaleses, para que, então, eles possam ter direito
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ao trabalho formal, como os empresários propõem lá
na minha Caxias, desde que eles estejam legalizados.
Tive o prazer de conhecer ainda o Programa Remadas Solidárias, do Sesi.
Parabéns, Senador Monteiro! Muitos criticam o
Sistema S, mas eu não o critico. Conheci esse belo
projeto Remadas Solidárias. Parabéns aos coordenadores! Mais de 400 alunos, todos eles crianças da
periferia, estavam lá fazendo esporte, aprendendo o
exercício pleno da cidadania, tendo lazer e conhecendo a importância daquele projeto. Parabéns aos coordenadores – repito. Sem dúvida, é um belo exemplo
que mostra que sonhos não são impossíveis de se
tornar realidade.
Participei depois, a convite do Prefeito, da nossa
tradicional e histórica Semana Farroupilha, lá no pavilhão da Festa da Uva. Dia 20, sexta-feira, é feriado
lá no meu Rio Grande. As cidades param. Ocorrem
desfiles temáticos dos Centros de Tradição Gaúcha,
Piquetes de Tradição. Uma festa de encher os olhos.
Também no Pavilhão da Festa da Uva, assisti a
um dos mais bonitos espetáculos cênicos que existem
hoje no Brasil. A nova estrutura do espetáculo Som &
Luz tem uma área de 712m², arquibancada com 350
cadeiras, proporcionando conforto a todos aqueles que
lá vão assistir ao espetáculo. Há, também, acesso às
vagas especiais para cadeirantes, para mostrar que a
gente respeita a diversidade.
O espetáculo Som & Luz conta a história da imigração em Caxias com um belíssimo show de luzes,
vozes e artistas. O teatro remete a uma Caxias do Sul
de 1885, quando foi ocupada pelos imigrantes italianos,
com poucas construções (casas de madeira, igrejinha,
campanário e o coreto), usando como pano de fundo
as réplicas do parque da Festa da Uva.
Quem for a Caxias do Sul está convidado a assistir a esse espetáculo. Eu recomendo. É uma viagem
belíssima no tempo.
Depois dali, Srª Presidenta, fui para a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, que
completou 54 anos. Foi um belíssimo evento.
Faço aqui uma saudação especial ao companheiro
Jorge Leite, conhecido Flexa, que, infelizmente, teve
um AVC, está acamado, situação muito, muito difícil.
Quero dar um destaque aqui à esposa do Flexa, a Srª
Cleusa Leite, que esteve ao seu lado ao longo da vida.
Nesse momento tão difícil, se tornou um anjo da guarda
desse velho companheiro de luta. Parabéns, Cleusa.
Parabéns aos seus filhos. Isto, sim, é amor incondicional, nas horas boas, mas, também, nas horas difíceis.
Srª Presidenta, estive, também, com o Moacir
Meireles de Oliveira, que estava lá em nome da Cobap, representando o Warley, Presidente Nacional da
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Cobap; estava lá o Osvaldo, que é o Presidente estadual; estavam presentes, também, o Vereador Flávio
Cassina, o Padre Roque Grazziotin, o Presidente interino da Associação de Aposentados de Caxias, querido
amigo Abrelino Dal Bosco, e o Vice, Erlo.
Mas o momento mais bonito desse evento dos
aposentados, além da homenagem que fizemos ao
Flexa, que...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – (...) a todos emocionou, foi o momento em que
os associados há 25 anos, os chamados jubilados
foram homenageados. E pediram para mim: “Paim, tu
vais falar lá na tribuna do Senado?” Claro que eu falo.
Lá eu falo o que eu bem entender, goste ou não goste
Pedro ou João. Vou falar de vocês.
Então, com alegria, vocês que estão assistindo
neste momento, eu mando aqui a minha homenagem,
já de cabelos brancos, grisalhos, a maioria com 70,
80, 90 anos: Valdir Pedro Tomasi, Aurora Cecconello
Guberto, Salvador Nunes da Silva, Antenor Rodolphi,
Antonio Barbosa Neto, Ari de Oliveira Fogaça, Raimundo Andrighetti, Áurea Cardoso dos Santos, João
de Oliveira Borba, Jorge José Serra, Leoclides Favero,
Neuza Cabral Sampaio, Vilson Cescon, Antônio Abel
Facchin, Luiz Dalegrave, Odila Rech Amoldo, Antonio
Ricardo Ramos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Srª Presidente, eu peço a mesma tolerância
que todos os oradores tiveram neste plenário vazio.
Eu sei que a senhora vai me dar; sempre me deu.
Não é queixa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Já ganhou, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Já ganhei. Obrigado, Presidenta.
Ah, desculpem-me, meus colegas aqui. Nós estamos com quatro Senadores no plenário. Cinco Senadores!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Acho bom fazer a justiça: Armando Monteiro, Lídice da Mata, Jarbas Vasconcelos, Aloysio Nunes
Ferreira, Ivo Cassol e Casildo Maldaner.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem, Srª Presidenta!
Concluo, Srª Presidenta.
Antonio Ricardo Ramos, Assunta Brando, Elytho
Antônio Cescon, Hélio Agostinho Colombo, Izaira Pagno Fiorenze, José Nunes Da Silva, Maria Bitencourt
Berma e Zelinda Rech.
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No final do evento, a Associação dos Aposentados de Caxias me entregou, Srª Presidenta, um documento contendo as principais reivindicações, que eu
passo a ler neste momento, para eu entregar para a
Presidenta Dilma, o que farei, entregarei em mãos da
Presidenta Dilma:
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Primeiro, reajustes iguais para todos os aposentados, ou seja, inflação mais PIB, como aprovamos
na política do salário mínimo; recuperação das perdas
dos aposentados; fim do fator previdenciário – já aprovamos esses dois últimos projetos aqui, só falta a Câmara votar; cumprimento integral do Estatuto do Idoso.
Por fim, Srª Presidenta, na Câmara de Vereadores, tive a alegria de receber uma moção de apoio
aprovada por unanimidade, liderada essa moção de
apoio pelo Vereador Mauro Pereira, do PMDB, em que
eles pedem que a gente acabe com o voto secreto
aqui no Congresso Nacional, como manda a minha
PEC nº 20, que termina com o voto secreto em todas
as situações – já aprovada na CCJ, pronta para ser
votada aqui. E eu dizia para o Mauro e ele entendeu:
Não precisa votar a minha PEC, vote a da Câmara,
que lá já foi aprovado em dois turnos. É só votar aqui.
Votou e acabou. Vai para promulgação e não teremos
mais a vergonha do voto secreto aqui no Congresso.
Parabéns ao Mauro e a toda a Câmara de Vereadores!
Por fim, Srª Presidenta, fiz também um roteiro
pelos veículos de comunicação.
Obrigado a todos pelo espaço aberto, tevê e rádio. Lembro aqui a Rádio São Francisco, rádio Caxias,
rádio Difusora, TV 14 de Caxias, TV Câmara do Município onde tivemos um belo debate sobre a produção
do vinho colonial e familiar, e debatemos também a
conjuntura nacional; o Blog da Câmara, jornais, Folha
de Caxias e o Pioneiro.
Por fim, o meu roteiro foi encerrado em uma reunião com os escritores Tânia e Charles Tonnet. Eles
propuseram uma publicação que seria uma biografia
do menino negro que saiu de Caxias e chegou a Vice-Presidente do Senado. Claro que eu aceitei. Estarei
lá com eles. Obrigado à família Tonnet.
Srª Presidenta, eu termino, e V. Exª há de entender, porque V. Exª sempre me incentiva a desenvolver
essa minha veia de querer ser poeta sem o ser, mas ao
mesmo tempo queria declamar sem saber. Mas assim
mesmo, como todo político é meio atrevido, eu sempre
faço isso e farei de forma muito rápida.
Olha e vou buscar lá no nosso Rio Grande, de
Vitor Mateus Teixeira, o saudoso Teixeirinha. Eu faço
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aqui uma homenagem aos nossos conterrâneos do
Rio Grande e de Caxias:
Saudades do Meu Rio Grande
Me lembro do Rio Grande quando a noite cai
Meu sonho lá se vai ver o meu céu azul
Peguei o pensamento passeando no pago
Beijando com afago o meu querido Rio Grande do Sul
E quando me acordo vem clareando o dia
Eu choro de alegria porque em sonho eu vi
A china, o meu cavalo, a boiada pastando
E pássaros cantado a terra onde nasci
Obrigado, Rio Grande!
Obrigado, Caxias do Sul!
Srª Presidenta, agora eu terminei. Só vou deixar
que a senhora receba como lido o pronunciamento
que eu faço sobre os demitidos da Seara, em Roca
Sales, mais de quatrocentos demitidos numa cidade
de quatrocentos habitantes.
E, por fim, o registro do Sintec, que nos convida
a todos para participar do XII Congresso Internacional
de Técnicos que será em Novo Hamburgo.
Obrigado, Presidenta. A senhora me deu mais
dois minutos, mas não vou usar. Agradeço mais uma
vez a V. Exª esta oportunidade de poder fazer todos
os meus pronunciamentos, e que V. Exª os considere
como lidos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, recebi algumas correspondências dos funcionários da SEARA de Roca Sales, um
município gaúcho com pouco mais de 10 mil habitantes.
A preocupação dos 400 trabalhadores e suas
famílias é com a compra da marca pela JBS, considerada a maior empresa de carnes do mundo.
O CADE – Conselho Administrativo de Defesa
do Consumidor aprovou a aquisição sem restrições.
A operação foi fechada em junho pelo valor de R$
5,85 bilhões, relativos às dividas da empresa.
A apreensão dos trabalhadores é que a nova
titular da planta feche as portas no município, pois a
unidade de Roca Sales já estava operando no prejuízo.
Após a venda da Seara, o grupo MARFRIG praticamente deixa o mercado de alimentos processados
de frango e suíno no Brasil, permanecendo apenas
com a carne bovina.
O grupo JBS, que estreou nesse mercado no
país com a compra da Frangosul, torna-se vice-líder
no mercado, atrás apenas da BRF, detentora das marcas Sadia e Perdigão.
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A nossa preocupação é com as demissões em
massa, que irá prejudicar em muito a economia da
região.
Por esse motivo gostaria de deixar registrado não
somente a minha preocupação, mas a de centenas de
cidadãos gaúchos e suas famílias.
Sabemos que o empresário deve focar no lucro,
pois depende dele para viver, para produzir os melhores produtos e serviços e para crescer mas acima de
tudo, deve pensar nas pessoas que fazem frutificar
esse lucro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, faço um pequeno registro de uma
intensa agenda, um emocionante roteiro que fiz, neste
final de semana, na minha cidade natal, Caxias do Sul.
Quando nós visitamos o nosso torrão natal é obvio que a emoção nos pega, e agarra para valer, não
solta, como se levássemos um tombo de saudade.
As ruas, as avenidas, as praças de Caxias do Sul,
aquela gente maravilhosa, meus conterrâneos serranos que fizeram de tudo para me agradar.
Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração, lágrimas jorraram como cascadas, não sou de
ferro. E isso é muito bom, saí mais jovem depois de
encontrar os meus eus, naqueles ares serranos, reviver
a minha infância, adolescência, juventude, e descobrir
que o bom de tudo isso e saber que amizade e amigos
existem, são coisas sérias, tesouros que a gente tem a
obrigação de guardar, zelar com carinho e afeto, regar
como se fosse à última viagem.
Sr. Presidente. foram vários os compromissos:
visitei o prefeito Alceu Barbosa Velho. Aliás, um verdadeiro cavalheiro, uma cultura de dar inveja.
Levamos o Centro de Integração Paulo Paim,
o CIPP, para a rua: atividade de prestar contas do
nosso mandato à população. Uma vez por mês nós
fazemos isso.
Na Câmara de Vereadores, tivemos uma importante reunião sobre a situação dos senegaleses que
estão em Caxias. Isso foi um convite que recebi das
vereadoras Denise Pessoa e Juçara Quadros. A nossa
ideia é que uma equipe do Ministério do Trabalho se
desloque para lá e solucione o problema.
Tive o prazer de Conhecer o programa “Remadas
Solidárias”, do SESI. Parabéns aos coordenadores e
alunos. Sem dúvida, um belo exemplo que mostra que
sonhos não são impossíveis.
Participei da abertura da tradicional Semana Farroupilha, nos pavilhões da Festa da Uva. Dia 20, sexta-feira, agora, é feriado lá no meu Rio Grande do Sul. As
cidades param, ocorrem desfiles temáticos dos CTGs
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(Centros de Tradição Gaúcha), dos PTGs (Piquetes
de Tradição Gaúcha). Uma festa de encher os olhos.
Também no pavilhão da Festa da Uva, assisti um
dos mais bonitos espetáculos cênicos, que existem
hoje no Brasil. A nova estrutura do espetáculo Som &
Luz tem uma área de 712 metros quadrados, a arquibancada oferece 350 cadeiras metálicas numeradas,
proporcionando mais conforto aos espectadores. Há
também acesso e vagas especiais para cadeirantes,
além de toaletes e sala vip.
O espetáculo Som & Luz conta a história da imigração em Caxias do Sul com um belíssimo show de
luzes e vozes. O teatro remete a uma Caxias do Sul em
1885, quando foi ocupada pelos imigrantes italianos,
com poucas construções (casas de madeira, igrejinha,
campanário e o coreto) usando como pano de fundo
as réplicas do parque da Festa da Uva.
Quem for a Caxias do Sul está convidado a assistir esse espetáculo. Eu recomendo.
Srªs e Srs. Senadores, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul (AAPOPECS)
completou 54 anos. Foi outro belo evento. Eu quero
fazer uma saudação especial ao companheiro Jorge
Leite, o conhecido Flexa, que está adoentado, e assim
saudar a todos. Quero dar um destaque aqui a esposa
do Flexa, a srª Cleusa Leite que esteve ao longo da sua
vida ao seu lado. Neste momento tão difícil se tornou
o anjo da guarda dele. Parabéns Cleusa e seus filhos.
Isso é amor incondicional.
Moacir Meireles de Oliveira, da COBAP estava
lá, representando o amigo Warley Martins; o presidente da Federação dos aposentados do RS (Fetapergs)
Osvaldo Fauerharmel; vereador Flávio Cassina, padre
Roque Grazziotin, o presidente interino da Associação
dos Aposentados de Caxias, Abrelino Dal Bosco, o
vice Ernesto Erlo.
Um momento bonito foi a homenagem aos jubilados, ou seja, associados há 25 anos: Valdir Pedro Tomasi, Aurora V. Cecconello Guberto ,Salvador Nunes
da Silva. Antenor Rodolphi, Antonio Barbosa Neto, Ari
de Oliveira Fogaça, Raimundo Andrighetti, Aurea Cardoso dos Santos, João de Oliveira Borba, Jorge Jose
Guerra, Leoclides Favero, Neuza Cabral Sampaio,
Vilson Cescon, Antonio Abel Facchin, Luiz Dalegrave,
Odila Rech Arnoldo, Antonio Ricardo Ramos, Assunta
I. Z. Brando, Elytho Antonio Cescon, Helio Agostinho
Colombo, Izaira Pagno Fiorenze, Jose Nunes Da Silva,
Maria I. Bitencourt Berma e Zelinda Rech.
No final do evento, a Associação dos Aposentados da Caxias do Sul, me entregou um documento,
contendo algumas reivindicações. Esse texto está em
anexo neste pronunciamento.
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Fiz também um roteiro pelos veículos de comunicação. Obrigado a todos pelo espaço dado: rádios
São Francisco, Caxias AM, Difusora, TV 14 de Caxias
TV Câmara (aqui tratamos sobre produção de vinho
colonial e familiar, além de conjuntura nacional), Blog
da Câmara, jornais Folha de Caxias e o Pioneiro.
Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul recebi,
com muita satisfação, Moção de Apoio ao nosso projeto
que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional.
A Moção, encaminhada pelo Vereador Mauro Pereira, foi aprovada por unanimidade e está anexada a
este pronunciamento.
Eles pedem a aprovação do projeto na íntegra
e argumentam na Moção, que o voto secreto sempre
foi terreno fértil para a corrupção, para o desmando e
a chantagem política nas esferas do poder.
Na Moção eles pontuam que essa foi uma das
decisões mais importantes do Parlamento brasileiro,
porque vai ao encontro dos anseios da sociedade, que
quer uma política feita de forma ética e responsável,
onde todos os passos dos políticos possam ser acompanhados, principalmente em votações.
Quero registrar os meus cumprimentos ao Vereador Mauro, que teve essa iniciativa e aos demais
Vereadores da minha cidade.
Eu fico muito orgulhoso de receber seu apoio
numa luta que é de vital importância para o conjunto
da nossa sociedade.
Todos sabem que essa luta vem sendo travada
ano a ano com muita dedicação e persistência. obrigado, mesmo, pelo apoio!!!
Por fim, o meu roteiro foi encerrado com uma reunião com os escritores Tânia e Charles Tonnet. Eles
estão trabalhando em uma publicação sobre a minha
vida, uma biografia deste senador que está falando.
Sr. Presidente, de Vitor Mateus Teixeira, o saudoso
Teixeirinha. Em homenagem aos meus conterrâneos:
Saudade do Meu Rio Grande.
“Me lembro do Rio Grande quando a noite cai
Meu sonho lá se vai ver o meu céu azul
Peguei o pensamento passeando no pago
Beijando com afago o Rio Grande do Sul
E quando me acordo vem clareando o dia
Eu choro de alegria porque em sonho eu vi
A china, o meu cavalo, a boiada pastando
Os pássaros cantado a terra onde nasci.”
Obrigado Caxias do Sul!
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Paim, na forma regimental,
o seu pedido será atendido. E além do mais, penso
que a referência ao grande representante da música
regionalista, Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, em
memória dele, que já não está mais entre nós, faremos um esforço para votar a PEC da música, não é?
(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Teixeirinha, quem se esquece dele, não é?
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É
para que V. Exª me inscreva para uma comunicação
inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª é o terceiro e último inscrito para
comunicação inadiável.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Antes do senhor há o Senador Casildo
Maldaner. Muito obrigado, Senador.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Armando Monteiro, pela Liderança do PTB.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União
e Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está
prevista para hoje a análise do Veto nº 27, de 2013,
ao Projeto de Lei Complementar nº 200, que extingue
a multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço em caso de demissão imotivada.
O Congresso Nacional terá a oportunidade de
reafirmar a sua posição contrária à manutenção de
uma contribuição criada há mais de uma década, que
se destinou a um objetivo específico, já plenamente
atendido.
Para entender a importância deste tema, é preciso recuperar o histórico da criação dessa multa adicional. Em 2001 foi sancionada a Lei Complementar
nº 110, que instituiu o acordo firmado entre o governo,
os trabalhadores e empregadores, para fazer frente ao
impacto da correção dos saldos das contas individuais
do Fundo de Garantia durante a vigência de planos
econômicos, nomeadamente o Plano Verão e o Plano
Collor I. Ou seja, era preciso equacionar os expurgos
inflacionários desses planos.
Do lado dos empregadores, criou-se contribuição
social incidente à alíquota de 10% sobre o montante
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de todos os débitos e exigível em caso de despedida
do empregado sem justa causa.
Estabeleceu-se ainda outra contribuição social,
também recolhida pelos empregadores, incidente à
alíquota de 0,5% sobre a remuneração devida no mês
anterior a cada trabalhador. Essa última vigorou pelo
prazo de 60 meses.
Assim, os saldos das contas individuais dos titulares que aderiram ao acordo proposto na Lei Complementar nº 110, de 2001, foram devidamente corrigidos
com os descontos escalonados proporcionalmente
ao valor do saldo das contas individuais. O montante
acumulado no período foi suficiente para honrar os pagamentos dos expurgos decorrentes dos já referidos
planos econômicos e ainda gerar um excedente que
está sendo utilizado já há algum tempo para financiar
o superávit primário.
Em nota de fevereiro de 2012, a própria Caixa
Econômica Federal, agente operador do Fundo de Garantia, informou oficialmente ao Conselho Curador do
Fundo que todas as obrigações e quaisquer resíduos
estariam plenamente financiados até julho de 2012. Vale
lembrar que não se trata de renúncia fiscal. O propósito
dessa contribuição já foi atendido, e o Fundo de Garantia encontra-se com suas contas em perfeito equilíbrio.
Assim, não há que se falar em lesão à Lei de
Responsabilidade Fiscal e muito menos em medidas
compensatórias. Na justificativa do veto, alega-se que
os recursos reduziriam os investimentos para projetos
importantes, tais como o Minha Casa Minha Vida. No
entanto, desde fevereiro de 2012, os recursos estão
sendo retidos pelo Tesouro Nacional para compor o
superávit primário sem destinação específica para
qualquer programa governamental.
Matérias de hoje dos jornais Folha de S.Paulo e
O Estado de S. Paulo informam que o Tesouro Nacional
tem usado os recursos para compensar perdas de arrecadação, distintamente do que foi alegado nas razões
do veto – de que os recursos estariam financiando o
programa Minha Casa Minha Vida. Segundo os jornais,
desde abril de 2012, já foram retidos R$4,5 bilhões do
excedente da multa para reforçar o caixa do Tesouro
Nacional. O próprio Secretário do Tesouro Nacional
juntamente com o Secretário Adjunto de Orçamento
para Assuntos Fiscais, no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, confirmam textualmente:
Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, o desembolso do valor equivalente
à arrecadação da contribuição devida pelos
empregadores, em caso de despedida de empregado sem justa causa, está sendo adiado,
já que não há exigência legal do repasse imediato desses valores ao Fundo.
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Além disso, pelo balanço do FGTS do primeiro
semestre, a dívida total do Tesouro já alcança R$9,1
bilhões com o Fundo de Garantia. Além dos recursos
não repassados pelo excedente da multa do Fundo de
Garantia, têm-se ainda R$4 bilhões em subsídios do
programa Minha Casa Minha Vida que deveriam ser
custeados pela União.
Também não se justifica que os recursos do adicional da multa são imprescindíveis, dado que existe
a possibilidade de ajuste pelo lado das despesas. Em
termos nominais, o crescimento das despesas discricionárias do Governo Federal de janeiro a julho deste
ano foi de R$15 bilhões, ou seja, uma expansão de
18%. No total, esses gastos alcançaram mais de R$100
bilhões. Ora, os recursos do adicional da multa referida
equivalem a apenas R$3 bilhões em termos anuais.
Tampouco é aceitável o argumento de que grande
parte dos trabalhadores seria beneficiada caso não utilizasse os recursos nos programas habitacionais mais
populares. Isso é falso e injustificável. Ao observar a
distribuição das contas ativas do Fundo de Garantia
por faixas de salário mínimo, constata-se que somente
7% dos trabalhadores estariam aptos a receber essa
bonificação, justamente aqueles de maior nível de renda, ou seja, acima de 10 salários mínimos.
Ocorre que, desvinculado de sua função original
prevista em lei e já esgotada, o adicional da multa,
obviamente, perde inteiramente o sentido. Mantida a
cobrança por outro objetivo – a sustentação de um
programa habitacional –, essa receita passará a ter
um novo significado. Será convertida, de fato, em um
tributo disfarçado com denominação imprópria. Isso
somente contribui para tornar ainda mais complexo e
disfuncional o sistema tributário brasileiro. A sinalização
dessa medida seria péssima no atual momento econômico em que se busca a recuperação da confiança na
economia, de consumidores e de produtores.
Além disso, há dois aspectos que precisam ser
ressaltados: um de natureza jurídica e outro de natureza econômica. No primeiro caso, não é compatível
com o regime das liberdades e da propriedade privada
permitir que o Estado exija do contribuinte, por prazo
indeterminado, o recolhimento de valores com destinação específica para determinada situação fática
não mais existente.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – Ou seja, assumindo um caráter
claramente confiscatório. Já o segundo aspecto diz
respeito aos custos dos encargos trabalhistas no Brasil, quando comparado internacionalmente. O emprego
formal, no Brasil, é caro: para cada uma unidade de
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salário despendida na contratação de um trabalhador,
o empregador arca com mais uma unidade equivalente,
para fazer face a todos os encargos que representam,
no seu conjunto, 102% do salário nominal.
A manutenção desse encargo adicional vai na
contramão do que a experiência internacional recente
tem demonstrado, que é o de priorizar a preservação
dos empregos e estabelecer relações de trabalho mais
flexíveis e menos onerosas.
Países como Itália, França e México estão buscando reduzir os custos da contratação formal de forma a instituir compensações calcadas em um modelo
negocial. A qualificação de mão de obra, a criação
de postos de trabalho e o aumento da produtividade
passam a assumir um peso preponderante nessas
negociações, ressalvadas as garantias básicas, ou no
núcleo protetivo dos contratos de trabalho.
É certo, Sr. Presidente, Senador Suplicy, que no
Brasil o mercado de trabalho ainda tem uma característica perversa: mais de 50% da nossa força de trabalho ainda não têm vínculos formais na contratação.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União
e Força/PTB – PE) – Ou seja, a informalidade ainda
está muito presente no mercado de trabalho do Brasil.
Então vivemos essa dualidade, esse paradoxo.
Há um contingente de trabalhadores que tem proteção
legal e um grande contingente inteiramente desprotegido com relações precarizadas de trabalho.
Para isso, meu caro Senador Suplicy, contribuem
os elevados encargos que incidem sobre a contratação
formal e que representam, na prática, um incentivo à
informalidade. Portanto, o adicional da multa do Fundo
de Garantia é mais uma forma, a meu ver, irracional
de agravar e de onerar mais ainda os custos da contratação formal no Brasil.
O fato é que essas economias estão se tornando mais competitivas – as dos países a que me referi,
nesse caso a Itália, a França, o México –, e, quando
o ciclo econômico mundial avançar para seu período
de expansão, elas estarão naturalmente em melhores
condições de aproveitar os benefícios do crescimento
econômico.
E o Brasil? Tem-se uma ótima oportunidade para
promover uma desoneração tributária simples, direta
e horizontal, com a extinção de um encargo que já alcançou os seus objetivos, mas que, à semelhança da
CPMF, vai permanecendo e, se nada for feito, tende a
se cristalizar e contribuir para majorar a já tão elevada
carga tributária do Brasil.
Como bem ressaltado pelo economista Octavio
de Barros em audiência recente na Comissão de As-

64160

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

suntos Econômicos, o Brasil tem de fato um pecado
original: é percebido globalmente como um país que
só avança superficialmente no tema das reformas estruturais. Se não podemos avançar, por uma série de
contradições, nas reformas estruturais, a única estratégia que nos resta é promover melhorias incrementais no nosso ambiente institucional e especialmente
no ambiente econômico.
E, para nossa economia, uma desoneração tributária permanente, como essa que o Congresso Nacional pode vir a determinar, teria um papel importantíssimo no resgate...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – ... da confiança dos agentes econômicos. É preciso reconhecer que a melhoria das expectativas é um valor em si mesmo, e que os ganhos
decorrentes do aumento da credibilidade ajudam a
impulsionar os investimentos e melhorar o ambiente
macroeconômico do País. Cabe, portanto, ao Congresso Nacional, contribuir para esse processo. Não podemos perder a oportunidade de derrubar esse veto e de
extinguir a multa adicional do Fundo de Garantia, por
todas as razões que já foram aqui expostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Armando
Monteiro, de Pernambuco, V. Exª aqui faz uma análise,
com a sua experiência e o seu conhecimento empresarial, a respeito desse tema tão importante que nós
analisaremos, logo mais, sobre o Fundo de Garantia
e os recursos que vão para o Minha Casa Minha Vida.
Todos nós vamos ter que ponderar bastante sobre todos
os fatores que estão sendo levados em consideração. A
contribuição de V. Exa é importante para nossa análise.
Passo a palavra, agora, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Antes, prezado Senador Aloysio, gostaria de aqui
assinalar, nas galerias do Senado Federal, a presença
dos alunos e professores do curso de Direito da Fundação Educacional de Ituiutaba, em Minas Gerais, que
terão agora a oportunidade de ouvir um ex-Ministro
da Justiça e eminente jurista, Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Obrigado, Senador Suplicy.
Bem-vindos, nossos concidadãos de Ituiutaba!
Srs. Senadores e Sras Senadoras...
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Permita, ainda, também...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – ... assinalar a presença na
tribuna de honra do Senado de Ana Moser, ex-jogadora de vôlei da Seleção brasileira; Raí, ex-jogador
e campeão mundial da Seleção brasileira de futebol;
Hortência, ex-jogadora de basquete, também campeã,
assim como Mauro Silva, jogador de futebol tetracampeão, atletas pelo Brasil que são muito bem-vindos
mais uma vez aqui.
E agora, para ouvir o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É uma honra a presença dos nossos atletas aqui.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso hoje,
às 19 horas, vai decidir se mantém a multa de 10%
paga pelos empregadores do FGTS quando demissão
sem justa causa ou se vai aboli-la. O PSDB já tomou
uma posição, Sr. Presidente. Vamos votar pela abolição
desse componente da carga fiscal brasileira. Vamos
votar pela derrubada do Veto nº 301, de 2013 e a manutenção do texto aprovado pelo Congresso Nacional.
Vamos procurar, com esse gesto, aliviar um pouco do
contribuinte brasileiro o peso enorme da carga fiscal
– nós temos aqui vários campeões mundiais, e o Brasil, infelizmente, ostenta o título de campeão mundial
da carga fiscal -, que não tem, aliás, correspondência
com os serviços públicos de boa qualidade, e vamos
votar pela redução dessa carga ao derrubar esse veto.
O Senador Armando Monteiro expôs com todos
os argumentos de ordem jurídica, econômica e financeira as razões que nos levam a tomar essa posição.
Quero apenas reafirmá-las aqui, acrescentando, eventualmente, outro retoque à análise que fez S. Exª.
O Executivo, a Presidente Dilma, argumenta,
e nós vamos ouvir esse argumento mais tarde, que
os recursos dessa multa são indispensáveis para a
continuidade de programas sociais, especialmente o
financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Já nós, do PSDB, e todos aqueles que apoiam a extinção dessa multa, argumentamos que ela foi criada
com propósito específico: foi uma contribuição social
criada no bojo de ampla negociação política envolvendo
empresários, Congresso, Governo brasileiro, naquela
ocasião representado pelo então Ministro do Trabalho,
Senador Francisco Dornelles, diante de um rombo que
havia sido constatado no patrimônio do FGTS, decorrente de um daqueles planos econômicos que fracas-
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saram e que, felizmente, já ficaram para trás, após o
sucesso do Plano Real.
Essa conjuntura da necessidade de cobrir esse
rombo com o pagamento desse adicional sobre a multa
já está esgotada, a finalidade já foi cumprida, segundo reconheceu o órgão que dirige e gere o Fundo de
Garantia, que é o seu Conselho Gestor, em que estão
representados Governo, trabalhadores e empregadores.
O Conselho Gestor reconheceu que não havia
mais necessidade desse adicional. Então, a base jurídica da cobrança desse adicional desapareceu, não
tem mais sentido, é uma cobrança ilegítima e a sua
continuidade – eu não tenho dúvida – vai gerar quantidade enorme de ações judiciais, que vão atravancar
ainda mais o aparelho judiciário brasileiro.
Mas, além dessa questão de ordem jurídica, que
me parece absolutamente crucial, é preciso verificar a
veracidade dos argumentos da Presidência da República quando diz que o FGTS, não teria condições de
bancar as políticas sociais que hoje suporta, na falta
desse recurso proveniente da multa, que o Congresso
Nacional, em boa hora, decidiu eliminar.
Ora, Sr. Presidente, se verificarmos a evolução
patrimonial do FGTS, constatamos que o fundo tem
obtido substantivos e crescentes superávits nos últimos exercícios.
E aí não se trata de uma questão empresarial, é
uma questão aritmética: enquanto o passivo do FGTS
– o valor depositado nas contas vinculadas dos correntistas-, cresceu, entre 2007 e 2012, de 175 bilhões
para 270 bilhões – 54% –, o patrimônio líquido, que
corresponde aos ativos que superam os depósitos
vinculados e outras obrigações do Fundo, elevou-se
espetacularmente nesse período, de 22.9 bilhões para
55.4 bilhões, ou seja, 141% de aumento do patrimônio
líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
nesse período, entre 2007 e 2012.
Ora, apenas no último ano de 2012, o lucro do
FGTS foi de R$14,4 bilhões. Lembro aos Srs. Senadores e àqueles que nos ouvem e nos veem, que o
valor estimado dessa multa para este ano é de 3,5 bilhões, quando o lucro do FGTS, no ano passado, foi
de R$14,4 bilhões.
Vejam V. Exªs que o argumento do Governo não
se sustenta. É mentira que o Fundo ficaria incapaz de
atingir suas finalidades e suprir as necessidades financeiras de seu programa na ausência da multa. Mais
importante ainda do que o tamanho do lucro de 2012,
repito: R$14,4 bilhões, foi sua composição, porque
50% desse montante, Senador Suplicy, resultam da
reversão de provisão dos planos econômicos. A Caixa Econômica tinha determinado ao gestor do FGTS
que pusesse de lado recursos para que pudessem
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caucionar, digamos assim, a necessidade de cobrir
prejuízos que poderiam surgir em consequência dos
planos econômicos do passado.
Dos R$ 7,4 bilhões, portanto mais da metade do
lucro do FGTS se reverteu para o Fundo, ora, saiu da
provisão e reverteu para o Fundo, porque a própria
Caixa Econômica entendeu que essa previsão não
era mais necessária.
Agora, eu diria que, ao defender que a multa criada há anos já cumpriu sua missão e deve ser extinta,
penso que estou sendo até excessivamente conservador, porque, o que na verdade se observa no movimento patrimonial do FGTS, é que o tempo de cobrança dessa multa já foi excessivo, mesmo antes de
ele ter sido declarado como tal pelo Conselho Gestor
do Fundo, pois ele foi capaz de gerar provisões que a
própria Caixa Econômica Federal considerou excessivas, repito, a ponto de ter promovido a reversão parcial dessas provisões no montante de R$7,4 bilhões.
Agora, Sr. Presidente, o que gostaria de também
repisar neste momento é que a pujança financeira do
FGTS não se explica pela existência da multa, – que
é uma entrada que não gera passivo– e nem dela carece. Na verdade, a formação do patrimônio líquido
crescente do FGTS é uma situação anômala para um
Fundo com suas funções, se deve, à sub-remuneração
concedida aos depósitos e que gera, essa sub-remuneração, perdas constantes e crescentes no patrimônio
dos trabalhadores. Outra explicação para essa pujança financeira é o alto spread cobrado nas operações
de crédito, pois a Caixa cobra – e cobra caro – para a
gestão das aplicações do FGTS, inclusive no Minha
Casa, Minha Vida. Eu já demonstrei que essa cobrança
é mais ou menos equivalente ao montante da multa.
Volto a meu primeiro argumento.
Entre 2007 e 2012, os depósitos dos trabalhadores que têm conta no FGTS foram reajustados com
uma perda média anual de 1,5% em relação ao IPCA,
ou seja, os trabalhadores que têm depósito no FGTS
tiveram uma remuneração real negativa, perderam patrimônio, e infelizmente, não vejo, por parte do nosso
movimento sindical, hoje fortemente enfeudado ao Estado, dependente da contribuição sindical, inclusive as
centrais, uma reação vigorosa contra esse verdadeiro
assalto ao patrimônio dos trabalhadores configurado
no FGTS, remuneração média de 1,5% em relação ao
IPCA, portanto uma remuneração negativa. Por outro
lado, quando a Caixa Econômica realiza operações de
crédito, ela cobra – e cobra caro – por percentual de
ganho de cada operação do próprio FGTS.
Então, à vista desses dados, Sr. Presidente, não
faz sentido prolongar a cobrança dessa multa que –
repito – é um componente importante do custo Brasil
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e da carga fiscal que fazem da nossa economia uma
economia muito pouco propícia à produtividade e ao
vigor das empresas.
Quero acrescentar ainda um dado, também mencionado pelo Senador Armando Monteiro, além de todos esses a que me referi.
É que o Tesouro Nacional, ao invés de remunerar
o FGTS adequadamente, está retendo o dinheiro do
Fundo. A Folha de S.Paulo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ...em reportagem mostra o valor
dessa retenção. Só no ano passado, o Tesouro Nacional guardou um pouco mais de R$4 bilhões, para
fazer superávit primário, para tentar com isso, mal e
mal, equilibrar as contas públicas. Portanto o Tesouro
reteve mais do que o valor da multa que o FGTS destina ao programa Minha Casa, Minha Vida.
Quero também comparar o montante desse recurso oriundo da cobrança dessa multa, que hoje devemos acabar, com as desonerações fiscais procedidas
pelo Governo nos últimos anos para setores escolhidos mais ou menos ao acaso e conforme o poder de
lobby de cada um, inclusive o das sempre esfaimadas
multinacionais da indústria automobilística.
Essas renúncias fiscais, segundo anunciado pelo
Ministro Mantega, há cerca de um ano e meio, representariam R$50 bilhões! R$50 bilhões de renúncia fiscal,
enquanto o Governo agora não quer abrir mão de uma
multa ilegítima, ilegal, que representa R$3,5 bilhões.
Por essas razões, Sr. Presidente, e outras que
nós haveremos de expor na sessão do Congresso, o
PSDB vai votar pela derrubada do veto e eu espero que
o Senado, na sua maioria, vá nessa direção; espero
que os Senadores, inclusive os da Base do Governo,
que comentam a boca pequena que não veem mais
sentido, pois sentido não há, na manutenção dessa
multa, que os Senadores, na hora de votar...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... realmente ajam em nome do
povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que aqui trouxe mais uma análise sobre o tema que iremos votar logo mais, na sessão do
Congresso, sobre a multa com respeito ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e a destinação desse
recurso para o Minha Casa, Minha Vida.
Passo agora a palavra ao Senador Casildo Maldaner, para uma comunicação inadiável.
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Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina,
tem a palavra, por favor.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Caro Senador Eduardo Suplicy, que
preside esta sessão, e demais colegas, eu não poderia
deixar de fazer um registro todo especial, neste instante, de catarinenses ilustres que estão aqui no plenário.
A Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt, que é
de Palhoça, da Grande Florianópolis, uma deputada
extraordinária, que foi primeira-dama da Palhoça, está
aqui presente na tribuna de honra; a Coordenadora
da Mulher de Santa Catarina, do Governo Colombo,
a ex-primeira-dama de Rio do Sul, Jane Ghizzo Schmidt, está aqui presente na tribuna de honra também;
da Fundação Nova Vida, do Governo Colombo, lá em
Santa Catarina, Ana Elba também está aqui presente;
além delas, a Vereadora Gizeli, lá de Turvo, no sul de
Santa Catarina; e também a jornalista e comadre Juanna Figueiredo está aqui presente, na companhia da
afilhada nossa, Roberta, que mora em Brasília.
Eu não poderia deixar de fazer o registro dessa
equipe de mulheres catarinenses – a Deputada Dirce;
a Jane Schmidt, Coordenadora da Mulher de Santa
Catarina; a Vereadora Gizeli; a Ana Elba, da Fundação
Nova Vida; da comadre e jornalista Juanna Figueiredo;
e da filha dela, a Roberta –, uma equipe de mulheres
que estão aqui honrando o nosso plenário do Senado
Federal, claro que com a presença também dos atletas:
Raí, o famoso Raí; também a famosa jogadora Hortência; e assim tantos outros atletas extraordinários, de
nome não só nacional como internacional do Esporte.
Caro Presidente, caros colegas, nesta comunicação, embora breve, eu quero deixar aqui uma palavra
em relação aos sinais que existem no horizonte.
Há, no horizonte, alguns sinais que nos permitem
vislumbrar crescimento econômico em curto prazo. Indicadores de mercado, divulgados ontem pelo Banco
Central do Brasil, dão conta de uma nova previsão de
elevação do PIB em 2013, com crescimento de 2,4%.
Os reflexos são percebidos em vários setores
de produção. O Índice de Confiança do Empresário
Industrial aumentou 1,7 ponto em setembro e alcançou 54,2 pontos.
Foi o segundo mês consecutivo de crescimento
do índice, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela
Confederação Nacional da Indústria.
Trata-se de um sinal importante para a recuperação da indústria, pois, de acordo com a pesquisa,
cuja pontuação varia de zero a cem pontos, mais de
cinquenta pontos indicam empresários confiantes.
Apesar do pessimismo em relação às condições
atuais da economia e das empresas, cujo indicador
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ficou em 46,2 pontos abaixo da linha divisória dos 50
pontos, os industriais estão mais otimistas com o futuro.
O índice de expectativas em relação às condições da
empresa e da economia para os próximos seis meses
subiu de 56,9 pontos, em agosto, para 58,2 pontos...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...em setembro.
Estou a concluir, Sr. Presidente.
São bons sinais no horizonte, sem dúvida. O
mundo passa por um momento de reacomodação,
com os Estados Unidos em rota de recuperação plena, assim como ocorre em alguns países europeus.
É o momento de aproveitarmos as oportunidades e
planejarmos esse crescimento futuro de forma sólida
e responsável. Não pode haver, agora, racionamento
de planejamento. Repito, Senador Eduardo Suplicy:
não pode haver agora racionamento de planejamento.
Precisamos criar as condições para o desenvolvimento
da atividade econômica, seja por meio da redução de
impostos e tributos, como pela ampliação da infraestrutura logística.
E termino dizendo: enquanto não pensarmos
seriamente o nosso futuro com responsabilidade e
credibilidade da execução orçamentária não teremos
o crescimento no ritmo que desejamos e, mais que
isso, de que somos capazes.
São essas reflexões que trago nesta tarde, Sr.
Presidente, sobre essas perspectivas.
Como se diz, é um colírio para os olhos dos brasileiros essa espécie de reanimação do mercado e
oxalá isso se configure, isso aconteça. É a torcida que
estamos a fazer. Precisamos torcer para que venha o
melhor. Corrijamos os nossos problemas para que dê
certo. Temos que ajudar a dar certo.
Essa é a análise que faço nesta comunicação,
caro Presidente Suplicy, na tarde de hoje, congratulando-nos mais uma vez com as personalidades de
Santa Catarina e do esporte brasileiro...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...que estão aqui na tribuna de honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que
falou sobre os bons dados relativos ao crescimento da
indústria brasileira e da nossa economia.
Tem agora a palavra a Senadora Angela Portela,
que representa o Estado de Roraima, do Partido dos
Trabalhadores.
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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.
Eu trago, nesta tarde, ao Plenário do Senado um
tema de muita importância, que é a luta para assegurar
direitos às pessoas com deficiência.
No próximo dia 21 de setembro, 23,9% das pessoas que formam a população brasileira estarão atentas aos direitos de cidadania que estão a desfrutar e
deverão avaliar que condutas deverão adotar para assegurar a plenitude de sua convivência em sociedade
com igualdade de condições.
Essa parcela da população brasileira assistirá à
passagem do Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência, instituído em 2005, no governo do ex-Presidente Lula, pela Lei nº 11.133.
O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é fruto de lutas travadas durante anos por pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que,
nesta condição, lutaram e se organizaram no Conselho Nacional dos Direitos de Pessoas Portadoras de
Deficiência (Conade) em busca da plenitude de seus
direitos de cidadania.
O dia 21 de setembro foi uma escolha política
do movimento social que, em encontro nacional realizado em 1982 com entidades diversas, deu o sentido
de proximidade dessa data com a primavera e o Dia
da Árvore. Foi uma forma pensada para simbolizar a
luta daquelas pessoas que queriam ver suas reivindicações atendidas pelos poderes públicos.
Quando falamos de direitos das pessoas com deficiência, estamos falando, na verdade, de uma parcela
constituída de 45,6 milhões de brasileiros, conforme
dados do IBGE de 2010, que integram uma população
mundial de aproximadamente 650 milhões de pessoas
que possuem algum tipo de deficiência.
Trata-se, Sr. Presidente, da maior minoria do
mundo, cuja maioria, cerca de 80%, vive em países em
desenvolvimento. E, nesse campo econômico, é bom
saber que, entre as pessoas mais pobres do mundo,
20% têm algum tipo de deficiência.
No Brasil, no campo da educação, o Censo 2010
mostrou que há uma diferença significativa no nível de
escolaridade entre pessoas com deficiência e a população geral: 61% da população com 15 anos ou mais
com deficiência não têm instrução ou têm apenas o
ensino fundamental incompleto, porcentual que cai para
38% com relação às pessoas que não têm deficiência.
Meu querido Presidente, quem acompanhou a
audiência pública realizada ontem, nesta Casa, pela
Comissão de Direitos Humanos, que discutiu os direitos e conquistas das pessoas com deficiência, ficou
sabendo que o Ministério da Educação (MEC) vai pro-
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por uma nova redação para a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, ora tramitando aqui no Senado, na
Comissão de Constituição e Justiça.
Ao fazer esse anúncio ontem, a representante
do MEC, Macaé Maria Evaristo dos Santos, informou
também que essa meta não vai mais definir data para
o fim dos repasses do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) a instituições
como a Associação de Pais, Alunos e Amigos dos
Excepcionais, a Apae, que oferece ensino especial.
São anúncios que dão muita alegria para a gente, pois
refletem a vontade dos representantes de várias entidades que atuam na educação de crianças e jovens
com algum tipo de deficiência.
Ao Plano Nacional da Educação, que tramita na
CCJ, apresentei emenda referente à Meta 4, que trata
do atendimento escolar aos alunos com deficiência.
Sugiro, por exemplo, que sejam contabilizadas para
fins do repasse do Fundeb as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam
atendimento educacional especializado, complementar
e suplementar.
Proponho também a implantação de salas de recursos multifuncionais e que seja fomentada a formação
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, rurais, quilombolas e de comunidades indígenas.
Sugiro estímulo à criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
instituições acadêmicas e integrados por profissionais
das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da
educação básica.
Proponho também o fomento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva e a promoção do desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais e a realização pelo MEC de
pesquisa sobre o perfil das pessoas com deficiência
em nosso Brasil.
São pontos que visam ampliar ainda mais a rede
de atendimento e o desenvolvimento de novas concepções pedagógicas nesta área de educação especial
em nosso País.
Nossas formulações estão em sintonia com as
ações da Organização das Nações Unidas, a ONU,
que têm dado prioridade às demandas e à garantia
dos direitos das pessoas com deficiência.
Em 2006, por exemplo, foi instituída a Convenção
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o nosso País, o Brasil é signatário.
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Este Senado Federal, impulsionado pela Convenção da ONU e amparado na Constituição Federal,
instituiu o Ato da Política de Acessibilidade, que prevê
adaptação das instalações do Senado Federal para
oferecer a todas as pessoas com alguma deficiência
acesso digno e total a esta Casa do Povo.
Com o objetivo de promover avanços institucionais
de inclusão e acessibilidade, o ato, que foi desenvolvido pelo Programa de Apoio e Acessibilidade (SERH)
do Senado e que conta com a participação ativa dos
servidores públicos, traz fundamentos, diretrizes e
princípios da Política de Acessibilidade do Senado.
Igualmente, como começam a fazer os demais
Poderes constituídos, este ato vem cumprir o papel
social e político desta Casa pública de promover a inclusão social, ambiental, política e cultural de todos os
cidadãos e cidadãs de nosso País, independentemente
de condições físicas.
Também no Executivo brasileiro, várias ações estratégicas e programas foram lançados nos últimos dias.
Ontem, dia 16, o Governo da Presidenta Dilma
lançou o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República, com o objetivo
de implementar uma política que garanta a utilização
integral e autônoma das instalações e recursos de
maneira presencial ou por intermédio de seus canais
de interação.
Composto de 59 ações, o Programa criará condições físicas, comunicacionais, atitudinais, tecnológicas
e de cultura organizacional para garantir a inclusão, a
plena participação social e o exercício de direitos humanos desse grupo de pessoas nas dependências da
Presidência da República.
Para tornar essas ações possíveis, o Ministro
Gilberto Carvalho anunciou o edital de chamada pública de servidores com deficiência para atuarem na
Presidência da República.
No governo da Presidenta Dilma, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Viver
sem Limite), com previsões orçamentárias da ordem
de R$7 bilhões para execução até 2014, coordenado
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
República, visa a promover a inclusão social e a autonomia da pessoa com deficiência, eliminando barreiras
e permitindo o acesso a bens e serviços.
O programa Viver sem Limite é estruturado em
ações estratégicas nas áreas de educação, saúde, cidadania e acessibilidade. Este último prevê a construção
de 1,2 milhão de moradias adaptáveis pelo programa
Minha Casa Minha Vida 2.
O Governo também tem ações na área da saúde. Um exemplo é a Política Nacional de Saúde da
Pessoa com Deficiência, adotado pelo Ministério da
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Saúde também, e que conta com investimentos da
ordem de R$7 bilhões.
Resultado das múltiplas movimentações e de
forte mobilização nacional e internacional, esse Plano
estabelece o acesso à educação, à inclusão social e
à atenção à saúde.
O Plano, que se caracteriza por reconhecer a necessidade de responder às complexas questões que
envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil, é voltado à promoção da inclusão das
pessoas com deficiência em toda a rede de serviços
do Sistema Único de Saúde (SUS).
De modo geral, a parcela de cidadãos e cidadãs
que possui algum tipo de deficiência já computa algumas conquistas de cidadania, mas os diálogos travados
na audiência pública de ontem, na Comissão de Direitos Humanos, nos dão a dimensão do quanto ainda
teremos que fazer para que o respeito às diferenças
seja observado em nossa sociedade.
Ontem, dia 16, representantes das pessoas com
deficiência reivindicaram que as obras dos conjuntos
habitacionais do Minha Casa Minha Vida sejam adaptadas, em seu conjunto, ao convívio das pessoas com
deficiência. Ou seja, pedem que não apenas as casas
a serem construídas sejam adaptadas, mas também as
calçadas, as praças, os clubes sociais, os logradouros
e as escolas sejam adaptados para receberem uma
população de pessoas que portam alguma necessidade especial, para oferecer melhor acessibilidade.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Em 2011, Sr. Presidente, inspirada no
programa Viver sem Limite, apresentei o Projeto de
Lei do Senado propondo alteração na Lei nº 7.853,
que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência.
Nosso projeto está tramitando na Comissão de
Direitos Humanos, com parecer favorável, e nós esperamos ansiosos que seja aprovado, porque, ele sendo
aprovado, é mais um passo no sentido de assegurar
direitos e de oferecer acessibilidade às pessoas com
deficiência ou com algum tipo de mobilidade reduzida.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Angela Portela, que aqui informa que ainda
ontem o Ministério da Educação anunciou que vai
prover os recursos necessários para as APAEs e as
instituições de deficiência. É muito importante essa
notícia que V. Exª dá.
Queria registrar que estão aqui ouvindo o seu
pronunciamento os estudantes e professores do Co-
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légio da Polícia Militar do Estado de Goiás, da unidade
Dr. Cézar Toledo, de Anápolis, Goiás.
Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal.
Meus cumprimentos.
Agora passo a palavra ao Senador Paulo Bauer,
que falará em nome da Liderança do PSDB, ele que
é de Santa Catarina.
Tem a palavra V. Exª.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin e o
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy.
Hoje, o Congresso Nacional, reunido a partir das
19 horas, decidirá sobre a derrubada ou manutenção
de sete vetos presidenciais, dos quais o que mais chama a atenção é o veto ao fim da multa adicional de
10% sobre o Fundo de Garantia nas demissões sem
justa causa.
Por duas vezes, ocupei esta tribuna para defender
a necessidade de reestabelecer a validade do projeto
que determina o fim da cobrança, como aprovado pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Denunciei, repetidas vezes, a falácia do argumento usado
pelo Governo Federal, de que o fim dessa cobrança
tiraria recursos do programa Minha Casa Minha Vida.
Demonstrei, Senador Eduardo Suplicy, com base
em dados oficiais do orçamento financeiro do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço para o exercício de
2013, que os recursos da contribuição LC 110, referentes à multa extra de 10%, são integralmente repassados
ao Tesouro Nacional e usados no cálculo do superávit
primário, na contabilidade criativa do Governo Federal.
Provei que o argumento do Governo era falso, que
esse valor cobrado indevidamente das empresas não
estava indo para o Minha Casa Minha Vida, e muito
menos para o bolso do trabalhador brasileiro.
Mesmo assim, minha voz parecia isolada. O Governo Federal simplesmente seguia reforçando a falácia, fazendo uso da perniciosa estratégia de repetir
uma inverdade tantas e tantas vezes até que todos
acreditassem nela.
No entanto, não é possível enganar a todos por
todo o tempo. Matéria da edição de hoje da Folha de
S.Paulo – abro aspas:
“O dinheiro arrecadado com a multa adicional
de 10% paga ao Fundo de Garantia quando
demitem sem justa causa tem ajudado o Tesouro Nacional a cobrir perdas de arrecadação no caixa oficial desde o início de 2012. Ao
contrário do que argumenta o Governo para
convencer o Congresso a não extinguir a multa, os recursos não estão no bolo que financia
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o programa habitacional Minha Casa Minha
Vida” [fecho aspas].
É o que consta e o que está escrito na edição
de hoje da Folha de S.Paulo. Ontem mesmo, Senador
Aloysio Nunes Ferreira, matéria do Valor Econômico
mostrava o mesmo – abro aspas novamente:
“O dinheiro não está indo para o caixa do
Fundo de Garantia. O Executivo alega que os
recursos, algo em torno de R$3 bilhões neste
ano, são destinados para financiar o principal
programa habitacional do Governo Federal,
o Minha Casa Minha Vida. Porém, o dinheiro
está sendo incorporado às receitas do Tesouro
Nacional para ajudar no cumprimento da meta
de superávit primário” [fecho aspas, Senador
Jarbas Vasconcelos].
Isso aqui eu já disse nesta tribuna duas ou três
semanas atrás. Eu já comprovei, Senador José Agripino, em todos os momentos, que o Governo Federal
faltava com a verdade quando dizia que os recursos
eram necessários para o Minha Casa Minha Vida.
Isso é muito grave! As relações entre o Executivo
e o Legislativo deveriam ser pautadas pela transparência e pelo respeito mútuo. No entanto, mais uma vez,
o Governo Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
–... desrespeita esta Casa. Induziu os Parlamentares
ao erro, até mesmo os de sua própria base de apoio,
que foram submetidos ao constrangimento de repetir
informações inverídicas.
Agora chega a notícia de que o Executivo acaba
de enviar à Câmara um projeto de lei para efetivamente
vincular a cobrança adicional sobre o Fundo de Garantia ao Minha Casa Minha Vida.
Ou seja, quando a inverdade fica exposta, o Governo Federal apresenta um projeto de lei para, como
em um passe de mágica, tornar verdadeiro o que era
falso. Com esse movimento, o Governo espera que o
Congresso aceite mansamente a manutenção do veto.
A bola está conosco, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Deputados e Deputadas. Continuaremos dóceis
diante desse novo insulto? Ou exerceremos nossa
prerrogativa constitucional, restituindo a validade de
uma lei que nós mesmos aprovamos, Senador Suplicy,
por considerá-la justa e benéfica para a sociedade?
Sim, senhoras e senhores, a extinção da cobrança adicional é benéfica tanto para a empresa quanto
para o trabalhador. E aí entramos em outro aspecto da
discussão, que envolve mais um argumento falacioso
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usado pelo Governo: o de que o fim da multa adicional sobre o Fundo de Garantia estimularia demissões.
É mais uma vez o Governo jogando com a desinformação, estimulando um receio totalmente infundado.
Empresas, ao contrário do Governo, tomam sempre
decisões racionais. Quando uma empresa decide demitir um trabalhador sem justa causa, ela já sabe que
deverá pagar a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia, sobre o saldo do Fundo, e esse valor irá para o
bolso do trabalhador.
Os 10% que a empresa seria obrigada a continuar pagando caso o veto seja mantido não são motivo para que ela recue da decisão de dispensar o seu
empregado. O que essa multa adicional acarreta para
uma empresa é aumento de custos, o que atrapalha
o seu crescimento e acaba por restringir a criação de
novos impostos. Ou seja, essa multa não dá mais dinheiro para o trabalhador, não dá garantia para quem
está empregado e ainda dificulta a vida de quem procura emprego.
Por tudo isso, senhoras e senhores, nós temos o
dever de derrubar, na sessão de logo mais, o veto ao
fim da cobrança do adicional de 10% sobre o Fundo
de Garantia.
Eu vou encurtar este pronunciamento para poder contribuir com o tempo da sessão, Sr. Presidente,
embora eu tivesse muito mais a dizer.
É preciso dizer a todos os senhores e senhoras
que a intenção do Governo de mandar um projeto de
lei para obrigar a utilização dos 10%, que cobram pelas demissões sem justa causa dos empregadores
deste País, no Minha Casa Minha Vida se faria absolutamente desnecessária se o Governo já estivesse,
de fato, praticando isso, desde julho do ano passado.
Em julho do ano passado, o saldo da conta do Fundo
de Garantia se tornou, outra vez, equilibrado. Aí o Governo passou a transferir...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB
– SC) – ... todo o recurso para o caixa único, para o
Tesouro Nacional e continuou gastando mais de 3 bilhões ao ano, por exemplo, na mídia, na propaganda
institucional do Governo.
Ora, Sr. Presidente, nós não podemos, de forma
alguma, aceitar essa solução que o Governo pretende
apresentar para, através dela e em razão dela, pedir
que os seus eleitores, que os seus leais Deputados e
Senadores mantenham o veto que a Presidente apôs
ao projeto. Nós precisamos derrubar o veto em favor
do Brasil, em favor da indústria brasileira, em favor dos
empregadores e também em favor do trabalhador bra-
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sileiro, porque não é mais possível mantermos a carga
tributária vigente no País.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador
Paulo Bauer, que é de Santa Catarina e que falou,
em nome da Liderança do PSDB, também sobre a
importante votação que teremos hoje sobre o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
Tem a palavra agora a Senadora Vanessa Grazziotin.
Antes, permita-me, Senadora. Quando chamei a
Senadora Angela Portela, falei incorretamente que ela
era Senadora de outro Estado que não o dela mesmo,
que é Roraima. Então, quero apenas corrigir o meu erro.
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do Estado do Amazonas, como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Com o Estado do Amazonas, não há perigo de
errar, não é, Sr. Presidente? Ele é um Estado grandioso não só pela sua extensão territorial, mas pela sua
gente muito querida e pela sua exuberância natural –
não que Roraima não seja também.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, ontem, já no adiantado da hora, o
Plenário do Senado Federal aprovou uma proposta
de minirreforma eleitoral, proposta esta que seguirá,
acredito que hoje ainda, para a apreciação da Câmara dos Deputados. Para que as regras possam valer
ainda nas eleições do ano que vem, em 2014, até o
dia 5 de outubro, o projeto tem de estar votado pelo
Congresso Nacional e tem de estar sancionado pela
Presidenta da República.
Eu creio, Sr. Presidente, que o ideal seria que o
Congresso Nacional pudesse ter viabilizado a votação
de um projeto de reforma política que mudasse as estruturas do sistema político brasileiro. Mas, infelizmente,
o tempo mais uma vez mostrou – não só o tempo –, a
realidade mostrou que nós, no Congresso Nacional,
não temos condições, Senador Jarbas Vasconcelos, de
promover uma reforma política ampla. E isso decorre
das diferentes visões que têm os diferentes partidos
políticos, seja no Senado, seja na Câmara Federal.
Mas, exatamente por essa razão, Senador Suplicy,
é que o partido de V. Exª, o Partido dos Trabalhadores, o meu partido, o PCdoB, juntamente com o PDT
e o PSB, já encaminharam à Câmara dos Deputados
um projeto de resolução, conclamando, chamando à
realização de um plebiscito, porque são matérias que
dividem tanto politicamente os representantes da população brasileira – e, por conta disso, nós não conseguimos avançar – e que precisam ser encaminhadas
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para que a população possa dar a sua opinião. Opinião,
por exemplo, acerca do financiamento de campanha,
se o povo concorda ou não que empresas privadas
continuem a financiar as campanhas dos candidatos
em nosso País, sejam candidatos a governador, a Deputado, a Senador, seja a que for. Ou seja, precisamos
ouvir a população.
Mas, enfim, ontem, o projeto de minirreforma
política foi aprovada aqui; minirreforma eleitoral, pois,
como a própria denominação fala, não é uma reforma
política, mas tão somente reforma da lei que estabelece regras para as eleições. Nesse aspecto, quero
me referir especialmente, Senadora Lídice da Mata, à
emenda que nós conseguimos aprovar nesse projeto.
Emenda apresentada por mim, por V. Exª e pela Senadora Ana Rita. Apresentamos três emendas. Mas,
infelizmente, duas delas não foram aprovadas. Apenas
uma foi aprovada, a emenda que acrescenta à Lei nº
9.504, de 1997, o art. 93-A, visto que o artigo 93 trata
da possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja,
o TSE, no período da campanha eleitoral, requisitar
um tempo de até 10 minutos diários na televisão e no
rádio para desenvolver a sua campanha institucional,
ou seja, na instrução do eleitorado, seja para divulgar
os seus comunicados ou os seus boletins.
A emenda que nós apresentamos acrescenta
um artigo 93-A, ou seja, um novo artigo 93. E desta
feita, para prever a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1º
de março e 30 de junho dos anos eleitorais em tempo
igual ao artigo 93, ou seja, até 10 minutos, promover
propaganda institucional de rádio e televisão destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação
feminina na política, Sr. Presidente.
Eu considero, e nós consideramos essa emenda
da mais alta relevância e importância, porque nesse
quesito, no quesito de participação das mulheres na
política o Brasil está muito aquém de muitos da maioria
dos países do mundo, inclusive, dos nossos vizinhos
sul-americanos. Para que os senhores e as senhoras
tenham uma ideia, no ranking medido pela União Interpalamentar, entre 193 países – salvo engano – o
Brasil ocupa a vergonhosa posição de 158ª posição
– ou seja, 158 – quanto à presença das mulheres no
parlamento.
O que é muito grave, Sr. Presidente, porque as
mulheres brasileiras, nós mulheres no Brasil representamos mais de 51% do eleitorado, mas ocupamos
em média menos de 10% das cadeiras no parlamento,
seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, ali na Câmara dos Deputados, seja aqui no
Senado Federal. Ou seja, não estamos nem de longe
ocupando os lugares que cabem às mulheres.
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Sr. Presidente, penso que essas mudanças que
parecem pontuais são importantes para que possamos trabalhar uma mudança cultural, uma mudança
na legislação, e também uma mudança cultural. E
essa proposta, aprovada ontem, trabalha o aspecto
da mudança cultural.
Tenho conversado muito com meus colegas Parlamentares, Deputados e Senadores, e tenho ouvido
de todos a mesma justificativa, Senador Valadares. Os
Senadores, os Deputados, os vereadores, ou seja, os
homens do Brasil que fazem política dizem o seguinte:
que mulher não está na política brasileira porque não
quer, porque mulher não tem interesse pela política.
Eu pergunto: será que as mulheres do Chile têm maior
interesse do que as mulheres brasileiras em relação
à política? As mulheres da Argentina têm maior interesse do que as mulheres brasileiras? As mulheres da
França, as mulheres da Alemanha, as mulheres aqui
da Colômbia, será que elas têm mais interesse pela
política do que as mulheres brasileiras?
Não é nada disso, Sr. Presidente. É que lá, nesses países, a legislação interna avançou ao ponto de
garantir, em muitos dos casos, uma presença mínima
de 30% das mulheres no parlamento. E é isso que
nós precisamos.
Então, essa campanha institucional, que deverá
e poderá ser feita nos anos eleitorais, no período antecedente à campanha eleitoral, é para mostrar para
o Brasil inteiro que na lei brasileira está previsto que
nenhum dos gêneros pode preencher uma chapa de
candidaturas em um percentual superior a 70%, o que
significa dizer que no mínimo 30% das candidaturas
têm que ser candidaturas femininas.
Aí os homens, novamente, dizem: “As mulheres
não se apresentam”. Não é que as mulheres não se
apresentam, é que a sociedade brasileira ainda impõe
um forte grau de discriminação contra as mulheres,
seja pela discriminação em si, seja pela tripla jornada
de trabalho a que todas nós estamos submetidas no
dia a dia. A mulher, hoje, está no mercado de trabalho. Quase 40% da produção nacional saem de mãos
femininas. Apesar disso, a mulher ainda desempenha
com exclusividade os trabalhos domésticos de lavar,
de passar, de cuidar dos filhos, Sr. Presidente. Então,
não sobra tempo para que as mulheres façam política.
E quando elas são desprendidas e procuram espaço,
elas não encontram, porque os partidos são eminentemente masculinos.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – Senadora, V. Exa me concede
um aparte?
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Concedo, Senador.

Setembro de 2013

Então, eu quero só dizer que nós consideramos
um avanço importante a possibilidade de o TSE fazer,
institucionalmente, propagandas falando da necessidade da busca da igualdade de gênero.
Isso é muito importante para todas nós, porque
a democracia não se completa se uma parcela importante da sociedade não tem oportunidade de ocupar
um espaço que deva ocupar.
Concedo aparte a V. Exª, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – Senadora, eu acho que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – (...) é preciso que haja uma campanha de conscientização no intuito de colocarmos a
mulher exercendo o seu verdadeiro papel na sociedade, não apenas no trabalho, mas também participando
ativamente da vida pública, dos movimentos sociais, da
vida partidária. Lá no nosso Nordeste, nós, pelo menos
lá em Sergipe, incentivamos ao máximo a presença da
mulher nas chapas não só majoritárias como também
proporcionais. E eu confesso que, apesar dos nossos
esforços, há, vamos dizer assim, uma omissão, para
não dizer um desinteresse...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – (...) Um desinteresse – a realidade é esta – quase total da mulher em relação à sua
participação política. Pode ser que haja resistência em
casa, pode ser que haja resistência no seu bairro, ou
mesmo no seu grupo de trabalho ou familiar. Mas o fato
é que os partidos políticos de um modo geral abrem,
abrem, não, escancaram as portas. Eu, por exemplo,
que sou do PSB, gostaria que não tivéssemos 30%
das nossas chapas preenchidas por mulheres. Eu
gostaria que fosse muito mais, que fossem 70% de
mulheres. Porque assim nós estaríamos vivenciando
nos partidos políticos o que o Brasil vivenciou ao eleger a Presidenta Dilma.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Quer dizer, ao eleger a Presidenta
Dilma, tirou-se, de uma vez por todas, o preconceito,
a meu ver, de que uma mulher não poderia ocupar a
Presidência da República. E ocupou, e está ocupando
muito bem, governando com muito brilho, eficiência e
competência o nosso Brasil. Assim, eu acho que deveria acontecer em relação não só ao nosso Partido,
como em relação ao de V. Exª e a todos os demais.
O PSB está escancarado às mulheres. Eu acho que
essa campanha de conscientização deveria partir não
somente dos nossos partidos, mas também, como V.
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Exª falou, do Tribunal Superior Eleitoral, porque é o
órgão institucional, em última análise, que faz o registro das candidaturas, tem credibilidade, dá força e,
acima de tudo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – (...) chama as mulheres para,
pelo menos, entenderem que elas estão sendo convocadas para uma missão, a missão de servir ao Brasil,
ao seu Estado e ao seu Município. Eu acho que, neste
instante, o discurso de V. Exª é representativo não só
da vontade de seu partido, mas da maioria dos partidos que compõem o Brasil. É lamentável que a mulher
não esteja, em relação à vida partidária, participando
como nós gostaríamos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço o aparte de V.
Exª, Senador Valadares, e o incorporo ao meu pronunciamento.
V. Exª falou exatamente aquilo que eu exemplifiquei. Não há Parlamentar no Brasil que não diga a
mesma coisa, que a mulher não se interessa pela política. E nós dizemos: isso não é verdade. O que falta
são condições para que a mulher faça política.
Eu vou dar o exemplo do meu Partido, Senador
Valadares, o PCdoB, um pequeno partido que tem uma
pequena representação parlamentar, mas que pode
servir de um grande exemplo. A bancada feminina,
entre a bancada federal do PCdoB, é de 40%. E isso
não acontece por acaso, não. Isso acontece porque
o Partido tem uma política voltada para a valorização
das mulheres.
A Presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes) é uma mulher. A Presidente da União Brasileira dos Estudantes é uma mulher. Então, eu não
tenho dúvida nenhuma de que, a partir do momento
em que os partidos começarem a abrir não só às vésperas das eleições, mas sempre as suas portas para
as mulheres e debaterem a questão de gênero, nós
vamos melhorar muito, Senador.
E eu agradeço a V. Exª, agradeço a todos os Senadores, em especial ao Senador Romero Jucá, em
especial ao Senador Valdir Raupp, que foi o Relator da
matéria, pela aceitação dessa emenda importante, a
emenda aprovada hoje. Isso porque, como V. Exª disse...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu concluo já, agradecendo
a V. Exª, Senador Suplicy.
Quando o Tribunal Superior Eleitoral, Senadora
Ana Amélia, for à televisão, à rádio fazer uma campanha institucional falando da lei que prevê 30%, no
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mínimo, de candidaturas de outros gêneros, falando
da necessidade e da importância da presença da mulher na política brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma, estaremos dando um passo muito importante na
conscientização das mulheres. As mulheres não têm
tempo para frequentar partidos políticos. As mulheres
trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa,
cuidam de filhos sozinhas. Então, nós precisamos de
um incentivo a mais. E, quando a sociedade brasileira, em especial as mulheres, veem o próprio Tribunal
Eleitoral tratando do debate...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo /PCdoB – AM) – ... da questão de gênero,
eu não tenho dúvida nenhuma: nós estaremos dando
um passo muito importante, Senador Suplicy, porque
a mulher, para a política, não traz só a sensibilidade,
não traz só a honestidade, a mulher traz também a
própria sociedade, porque, numa sociedade onde a
mulher é metade e os homens, a outra metade, não
pode um gênero ocupar somente 10% das cadeiras
do Parlamento.
Então, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar, agradecer os parlamentares pela aprovação
de emenda tão importante como essa que nós aprovamos no dia de ontem.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa Grazziotin. Fico pensando quanto mais
teríamos avançado ontem se tivéssemos a decisão do
povo sobre diversos temas que aqui decidimos. Obviamente, mais mulheres precisam participar da vida política e que essa oportunidade seja dada é fundamental.
Tem a palavra agora o Senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, para uma comunicação inadiável.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, o Governo Federal acaba de anunciar
uma decisão que já era esperada, de que a Presidente
Dilma Rousseff não vai aos Estados Unidos. Brigar com
os Estados Unidos na situação em que aquele país se
encontra é fácil – de ladeira abaixo, com a economia
exaurida, com o presidente da República mal avaliado pela opinião pública, lá embaixo nas pesquisas –,
é facílimo! E a decisão, todos nós sabemos, não foi
dela. Foi do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
do marqueteiro que manda neste País, o João Santana.
Lamentavelmente, um episódio eleitoral domina,
mais uma vez, uma decisão importante do Brasil. Dil-
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ma deveria ir aos Estados Unidos, enfrentar as coisas,
dizer o que é necessário, porque o Brasil condena a
espionagem. E não ficar, com fins eleitoreiros, tirando
proveito da situação a mais de um ano da eleição. E
quem viver verá, no programa eleitoral dela, no próximo
ano. A coragem que não teve para enfrentar Evo Morales, na Bolívia, teve para enfrentar um presidente fraco.
Sr. Presidente, os olhos do Brasil estarão fixados
nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2013, no pleno
do Supremo Tribunal Federal, quando o Ministro Celso de Mello anunciará sua posição sobre a validade
dos embargos infringentes para os réus do chamado
escândalo do mensalão.
É tão simbólico que a palavra embargo também
signifique, segundo os dicionários, aquilo que impede,
embaraça; empecilho, obstáculo ou dificuldade. E que
infringente signifique desobedecer, violar, transgredir e
desrespeitar. Vale ressaltar que todas essas palavras
têm um conteúdo negativo. E não poderia ser diferente.
Não tenho dúvidas de que a decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal pesará enormemente para
consolidar ou não a imagem positiva que o Supremo
construiu no seio da opinião pública, desde que esse julgamento histórico teve início, no ano próximo passado.
Pela primeira vez, Sr. Presidente, o povo teve a
perspectiva de que até os poderosos podem ser condenados e privados da liberdade por causa dos crimes
que cometeram. Qual brasileiro vai compreender que
essa reviravolta em torno da condenação dos mensaleiros decorre do simples fato de que dois novos Ministros tomaram assento na Suprema Corte?
Para a maioria dos brasileiros, o crime não pode
continuar compensando; a impunidade não pode prevalecer. Mas a verdade nua e crua é que, caso sejam
acatados os embargos infringentes, ficará evidente
que os condenados já têm maioria no Supremo para
reduzir suas penas num novo julgamento. Algum brasileiro indignado com as injustiças vai compreender
esse desfecho, impensável há até bem pouco tempo?
Essa reviravolta no Supremo Tribunal Federal
será equivalente à votação da Câmara dos Deputados,
que, no dia 28 de agosto passado, negou a cassação
do Deputado Federal Natan Donadon. Será uma vergonha nacional, um constrangimento, uma decepção
sem tamanho.
Como escreveu sensatamente o jornalista Merval Pereira, que vem acompanhando de perto todo o
julgamento – abre aspas: “O Supremo Tribunal Federal
está a caminho de perder a confiança do povo brasileiro, que passou a considerá-lo um sustentáculo do
sistema democrático, imune a influências externas, a
partir de sua atuação desassombrada no julgamento
do mensalão” – fecha aspas.
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Da mesma forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que se levantam dúvidas quanto ao correto
funcionamento do Congresso Nacional, esmagado pelo
autoritarismo do Poder Executivo, será passível de se
levantar esse questionamento no que diz respeito à
Suprema Corte do País.
Prefiro que o Supremo sofra a influência externa
das ruas do que a influência externa dos gabinetes do
Palácio do Planalto e das salas da sede do Partido dos
Trabalhadores.
O que está em jogo, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não é a falsa polêmica sobre se é
certo ou não o Supremo Tribunal Federal estar sensível
ao que deseja a maioria da opinião pública brasileira. É
ilusão acreditar que um julgamento emblemático como
esse possa ocorrer apenas sustentado por detalhes
jurídicos e especificidades técnicas.
Srªs e Srs. Senadores, existem julgamentos e
existem “julgamentos”. Os primeiros, sem aspas, entram para a História pela porta da frente, pelas razões
que fizeram e fazem a civilização humana progredir,
evoluir. E existem os outros “julgamentos”, aspeados,
que também fazem parte dos acontecimentos históricos, porém pelas razões inversas, como lembranças
amargas daquilo que o ser humano precisar deixar
para trás, que é a antítese do que representa a Justiça.
A impunidade dos poderosos foi uma das principais razões das manifestações que tomaram as ruas
do Brasil no último mês de junho. E o que se viu, em
diversas oportunidades, foram elogios ao trabalho que o
Supremo Tribunal Federal vinha realizando para acabar
com a máxima de que políticos e pessoas influentes
jamais são punidos.
Todos sabemos que o Ministro Celso de Mello
já se pronunciou anteriormente a favor dos embargos
infringentes, mas ainda mantenho a esperança de que
ele – homem sensato e experiente que é – tenha em
mente que os Poderes da República não são olimpos
institucionais, nos quais deuses arrogantes fazem o
que bem entendem, sem levar em conta as expectativas da sociedade.
Era o registro, Sr. Presidente, que tinha a fazer,
e torcer fortemente para que, amanhã, o País não se
envergonhe da Suprema Corte do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos,
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Jarbas Vasconcelos, que falou como comunicação inadiável, tratan-
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do de um tema extremamente relevante para a vida
política do País.
Com a palavra, como orador inscrito, Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana
Amélia, em primeiro lugar, saúdo algo pelo qual V. Exª
inclusive é responsável também. Hoje, na Comissão de
Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, e por
parecer da Relatora, Senadora Lúcia Vânia, foi aprovado o Projeto de Lei do Senado 231, de 2012, de minha
autoria, que cria o Fundo Nacional de Pesquisas para
Doenças Raras e Negligenciadas.
Agradeço muito o parecer da Senadora Lúcia Vânia, que foi tão bem acolhido por todos os membros, e,
por unanimidade, a Comissão de Assuntos Econômicos
o aprovou. Agradeço sobremaneira à Profª Adriana de
Abreu Magalhães Dias, do Instituto Baresi, que justamente
trouxe essa sugestão para que eu pudesse apresentar
um projeto nesse sentido, sobretudo tendo em conta que,
apesar dos recentes avanços científicos e tecnológicos,
as doenças infecciosas continuam a afetar desproporcionalmente as populações pobres e marginalizadas.
Tem havido, conforme o Global Forum for Health
Research, uma distorção porque menos de 10% dos
gastos mundiais com pesquisa em saúde são dedicados a doenças e condições mórbidas que representam
90% da carga global de doenças.
Essa “falha de mercado” caracteriza-se por uma
situação em que o setor privado investe mais em remédios para o mundo rico e desenvolvido, que serão
vendáveis e lucrativos, do que com pesquisas relacionadas às doenças da pobreza, que são muitas vezes
negligenciadas, tais como dengue, doença de Chagas,
esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, filariose,
oncocercose, malária, tuberculose e tracoma, entre
outras, que estão associadas a situações de pobreza, a precárias condições de vida e às iniquidades em
saúde, portanto, desigualdades injustas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
mais de um bilhão de pessoas são portadoras de uma
ou mais doenças negligenciadas, o que representa 1/6
da população mundial. São doenças que prevalecem
em condições de pobreza, mas também contribuem
para a manutenção do quadro de desigualdade, uma
importante barreira ao desenvolvimento dos países.
Assim, é importante a aprovação desse projeto
que, inclusive, foi na forma de um substitutivo, pois a
Senadora Lúcia Vânia considerou o projeto meritório,
adequado nos seus aspectos econômicos e financeiros, constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e sugeriu a aprovação na forma do substitutivo
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apresentado pela Comissão de Ciência e Tecnologia
e pela Comissão de Assuntos Sociais, pois entendeu
que essas Comissões fizeram um projeto adequado.
Quero, mais uma vez, registrar a forma pela qual,
então, ficou aprovado o projeto, na forma deste substitutivo.
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido
do seguinte §3º:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
§3º No mínimo 30% dos recursos do programa
de fomento à pesquisa em saúde, previsto no
inciso II do art. 1º desta lei, serão aplicados
em atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos biológicos,
produtos para a saúde e outras modalidades
terapêuticas destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas, assim definidas
em regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Portanto, quero também agradecer ao Senador
Sérgio Souza e à própria Senadora Ana Amélia, que
deram pareceres, respectivamente, nas Comissões de
Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais. V. Exªs
souberam também perceber a importância desse projeto, assim como a Senadora Lúcia Vânia, o Senador
Sérgio Souza e todos os que hoje votaram favoravelmente a essa proposição.
Gostaria também de fazer uma referência, uma
análise sobre o que aconteceu ontem no Senado Federal, através de carta que encaminho aos componentes
da Diretoria Colegiada: Jovita José Rosa, da Unasus;
Carlos Alves Moura, da CBJP; Márlon Jacinto Reis,
da Abramppe; José Magalhães de Sousa, da Cáritas
Brasileira, que compõem o Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral MCCE) e por eleições limpas. Encaminho a eles, nesta data, a seguinte carta:
Cumprimentando cordialmente todos os integrantes da Diretoria Colegiada do Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral, passo a
tecer uma breve síntese do que, na minha visão, foi a tramitação da chamada Minirreforma
Eleitoral de 2013, no Senado Federal, concluída ontem à noite.
No bojo dessa suposta Minirreforma Eleitoral,
identifico, além do Projeto de Lei do Senado
(OS) nº 441, de 2012, de autoria do Senador
Romero Jucá (PMDB-RR) e relatado pelo Senador Valdir Raupp (PMDB-RO), o PLS nº 264,
de 2013, apresentado pelo Senador Jorge Via-
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na (PT-AC) e por mim relatado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
em caráter terminativo.
O texto original do PLS nº 264, de 2013, objetivava vedar a participação das pessoas jurídicas no
financiamento das campanhas eleitorais. Como
Relator, apresentei – na linha do que propõe o
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral –
uma Emenda Substitutiva que, além de manter a
proibição da participação da pessoa jurídica nas
campanhas, sujeitou a contribuição das pessoas
físicas ao limite de R$1.700,00 (mil e setecentos
reais), com a finalidade clara de coibir o abuso
do poder econômico no processo eleitoral. Acolhi, também, e incorporei ao meu relatório, duas
emendas do Senador Pedro Taques (PDT-MT),
que harmonizavam os demais dispositivos da
legislação eleitoral com as mudanças propostas
pela minha Emenda Substitutiva. Infelizmente, no
colegiado da CCJ, nossa proposta foi rejeitada
pelo placar de 13 a 6.
Isto posto, procurei introduzir as ideias-mestras
do Substitutivo que apresentei, como Relator
do PLS nº 264, de 2013, no texto do PLS nº
441, do Senador Jucá, tanto durante a tramitação da matéria na CCJ, quanto na discussão
e votação do Projeto em plenário. Para tanto,
apresentei a Emenda que, no plenário tomou
o nº 49 (anexa), que, basicamente, vedava a
participação da pessoa jurídica na doação de
campanha, podendo esta apenas doar para o
Fundo Partidário, bem como limitava a doação
de pessoa física ao valor de R$1.700,00 (mil
e setecentos reais).por pleito.
Além disso – e principalmente –, apresentamos,
o Senador Pedro Taques e eu, outra Emenda,
que tomou o nº 10 (anexa), na qual instituímos
a obrigatoriedade de os partidos políticos, coligações e candidatos apresentarem, pela Internet, nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no
sábado que antecede o domingo das eleições,
a discriminação de todos os recursos recebidos
para o financiamento da campanha eleitoral.
No tocante ao financiamento das campanhas
eleitorais, todos nós sabemos que o eleitor
chega ao momento crucial do dia da eleição
sem ter o conhecimento devido acerca de como
foram obtidos os recursos financeiros para as
campanhas dos candidatos, partidos e coligações, pois os dados finais desse cômputo
somente são divulgados meses após o pleito
eleitoral. Nesse aspecto, o eleitor brasileiro
vota no escuro!
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Como nossas propostas foram rejeitadas pelo
Relator do PLS nº 441, de 2012, apresentamos destaques para votação em separado das
emendas. Destacadas do texto para votação,
as emendas, infelizmente, foram rejeitadas
pela maioria da Casa, por voto apresentado
pela maioria dos Lideres partidários.
Como a matéria aprovada segue para a Câmara dos Deputados, julguei conveniente historiar
sua tramitação aqui no Senado e anexar o texto das emendas e do relatório que apresentei
sobre o PLS nº 264, de 2013, pois avalio que
o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral poderá utilizar esses dados para discutir
o tema com os nossos Deputados Federais.
Sendo o que há para o momento – e colocando-me, como sempre à disposição – despeço-me cordialmente.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Solicito, Srª Presidenta, que possam ser anexados os textos a que me referi.
Dessa maneira, concluo dizendo que tenho a
impressão, pela vivência que aqui tivemos ontem e
pela nossa experiência, de que, para avançarmos no
sentido de não haver mais contribuições de pessoas
jurídicas e limitarmos a uma quantia de bom senso a
possibilidade da contribuição da pessoa física, algo
como R$1.700,00 por pleito, e também para garantir
a transparência, durante a campanha eleitoral, das
contribuições aos partidos, coligações e candidatos,
ou seja, para que isso, efetivamente, se torne uma
realidade, avalio que será necessário o plebiscito, a
consulta ao povo, para que este diga qual é a sua vontade, pois tenho a convicção, dos diálogos que tenho
tido com a população, de que a maioria da população
brasileira, de todos os eleitores, seja num plebiscito
ou num referendo, vai votar a favor das medidas que,
infelizmente, ontem foram negadas.
Claro que tenho todo o respeito pelos Senadores
que assim preferiram fazer, mas estou consciente de
que a vontade maior da população seria pela eliminação das contribuições de pessoas jurídicas, limitação
das contribuições de pessoas físicas e transparência,
até a véspera das eleições, da natureza das contribuições aos partidos políticos, coligações e candidatos.
Muito obrigado, Srª Presidenta Ana Amélia.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP-RS) – Na forma regimental, Senador Eduardo
Suplicy, sua solicitação será atendida.
Queria saudar os alunos do Ensino Médio do
Colégio Militar de Anápolis, Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos! Vocês estão chegando num
dia particularmente importante, pois estão aqui atletas
muito famosos, como o Raí, a Ana Moser, a Hortênsia,
o nosso Guga Kuerten, campeão muito festejado de
tênis, que estão esperando – vocês podem vê-los ali –
a votação de uma medida provisória muito importante
para o esporte brasileiro.
Além disso, estão presentes também famosos
cantores, como o Ivan Lins, o Fagner, a Rosemary, que
estão aguardando aqui a deliberação sobre a PEC da
Música. A PEC da Música, Senador, deverá ser votada
hoje, em segundo turno, ainda; para tanto, temos de
apreciar duas emendas do primeiro turno de votação.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do seu partido, o Democratas, o Senador José Agripino.
Enquanto o Senador se encaminha à tribuna,
cumprimento o Senador Lobão Filho pelo seu aniversário no dia de hoje, uma data tão importante.
Senador Lobão Filho, parabéns!
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM-RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós vamos votar, hoje à noite,
no Congresso – será colocada em pauta – a apreciação de diversos vetos apostos pela Presidente Dilma
a matérias aprovadas pelo Congresso Nacional.
Entre os vetos que serão apreciados, há muita
matéria importante, mas há uma delas que merece
uma reflexão especial: o veto sobre o fim da cobrança
da multa de 10% sobre o valor do Fundo de Garantia
nas demissões não justificadas.
Essa matéria foi criada há algum tempo com o
objetivo de criar elementos financeiros para compensar
o Fundo de Variações Salariais, que estava descompensado, ou para dar à União a condição de resgatar
alguns compromissos ou alguns ganhos de servidores
referentes aos Planos Bresser, Verão etc.
Isso tudo já foi resolvido, e a cobrança dos 10%
de multa nas demissões imotivadas sobre o Fundo de
Garantia em depósito continua. O que significa isso?
Se o Brasil, pela sua carga tributária, pela sua infraestrutura, pela deficiência de investimentos, já é um
país incompetitivo, esse fato agrava ainda mais a incompetitividade do empregador.
O Congresso Nacional está, hoje, cheio de empregadores, do comércio, da indústria, que estão procurando, pela força dos seus argumentos, convencer
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Deputados e Senadores a votarem pela derrubada
do veto.
Eu gostaria de fazer uma apreciação que faço
com constrangimento, faço, eu diria, com vergonha
de ter de citar uma coisa que deveria constranger o
Pacto Federativo do Brasil. Porque, vejam bem: se um
prefeito ou um governador lança mão de recursos do
Fundo de Previdência Municipal para pagar custeio,
pagar salários, pagar até algum investimento, chega
ao fim do seu mandato, não repõe aquele dinheiro
do fundo e passa para o eleito subsequente, seguramente o eleito subsequente, dentro do período do ano
que passou, terá de prestar contas naquilo que são
as contas públicas. E, na hora em que for verificado o
rombo nos recursos do Fundo de Previdência, ele se
obriga a fazer a denúncia pública sob pena de assumir a responsabilidade pelo mal feito do anterior, que,
como penalidade, tem cadeia.
Você utilizar recursos de Fundo de Previdência
indevidamente, que não seja para atender aos servidores com aposentadoria, dá cadeia; é improbidade
administrativa e dá cadeia.
O que aconteceu? O que anda acontecendo com
os recursos do Fundo de Garantia? A União está se
apropriando indevidamente de recursos; estaria jogando teoricamente esses recursos dos 10%, que teriam
uma motivação específica, uma destinação específica... De abril para cá, R$4,46 bilhões, dinheiro que está
sendo cobrado, tirando a competitividade dos agentes
econômicos empregadores do comércio, da indústria e
dos serviços, ao invés de estar até compondo o Fundo
de Garantia ou até compondo um fundo para atender
aquilo que originalmente ele se propôs, que era corrigir as distorções no Fundo de Compensação de Variações Salariais, que já foi resolvido, ou para pagar
aqueles que estariam com o direito assegurado pelos
Planos Bresser ou Verão, que já foram assegurados.
O prosseguimento da contribuição continua, o recurso
é depositado no fundo, teoricamente, porque, a rigor,
a rigor, esses recursos estão servindo é para suprir o
caixa do Tesouro que está desfalcado por desonerações fiscais pontuais.
Vejam que curioso: o governo está retirando do
trabalhador recursos que pertencem a ele... Se fosse
um fundo municipal ou estadual, daria cadeia, passando de um ano para o outro o dinheiro não coberto.
De 2012 para 2013, o rombo está lá; não foi coberto nada e o Ministro da Fazenda e a Presidente
Dilma insistem em prorrogar uma coisa que é danosa
ao trabalhador e, mais do que isso, veja do que decorre a aplicação dos 10% de multa: como conseqüência
imediata, a aplicação desses 10% torna a atividade
produtiva do Brasil incompetitiva porque é um ônus a
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mais para o empregador, que, na hora em que contrata e que demite, tem que pagar 10% de multa sobre o
Fundo de Garantia. Isso a torna não competitiva.
O dinheiro que o Governo está usando serve
para quê? Para cobrir aquilo com que o Governo, por
desonerações pontuais, oferecidas para a venda de
geladeiras, de fogões, de automóveis, para financiar
segmentos próprios, bem definidos na economia, está
mazelando o setor produtivo como um todo, tirando do
dinheiro do trabalhador, um dinheiro que era destinado
a compensar a perda de arrecadação, e fazendo um
duplo efeito. Este é o efeito número um: com a cobrança
dos 10%, está estabelecendo dois pesos e duas medidas. Estados e Municípios não podem usar dinheiro de fundo de previdência, e a União o está usando.
Prefeito e governador, se o usam e se este passa de
um ano para outro, vão para a cadeia. Presidente da
República insiste em mandar mensagem que, se não
passa e é derrotada no Congresso, é vetada e insiste
em derrubar o veto.
Então, vejam, Srs. Senadores, a responsabilidade
que nos cabe na votação de hoje. Primeiro de tudo,
temos de garantir que o dinheiro do trabalhador integre um fundo que seja dele. Se o do Município e do
Estado é dele e quem mete a mão nele pode ir para
a cadeia, por que o federal pode meter a mão, pode
usar, seja para que resultado for, para que objetivo for,
e isso não dá em nada?
Então, por essa razão, trago aqui minha palavra,
a palavra do meu Partido, de indignação com o fato.
Temos o compromisso de, na noite de hoje, votarmos
pela derrubada do veto, para garantir, em primeiro lugar, probidade e, em segundo lugar, competitividade à
atividade produtiva do Brasil e para chamar a atenção
para o fato de que o pacto federativo do Brasil, dentre as
suas mazelas, guarda ainda mais essa, que é perversa.
Se prefeito ou governador lança mão de recurso
do seu fundo de previdência e o passa de um ano para
outro, ele está passível de ser penalizado com a prisão,
pois isso é improbidade administrativa, é alcance de
dinheiro que não lhe pertence. No caso da União, se
o Governo, para tentar conseguir a não derrubada do
veto, para conseguir o seu objetivo, anuncia agora que...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – ...os 10% do Fundo de Garantia vão compor um
subsídio ou um plus à aposentadoria, ele está apenas
tentando tapar o sol com a peneira, anunciando um
fato que não vai acontecer, que seria a garantia de
um recurso que seria sacado pelo servidor quando se
aposentasse. E, nesse meio tempo, o recurso ficaria
à disposição para cobrir os rombos do Orçamento do
Tesouro, como ocorreu até agora.
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Em nome disso tudo é que nosso voto, hoje à
noite, será pela derrubada do veto.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp, tem a
palavra V. Exª, pela ordem.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ouvindo o
pronunciamento do Líder José Agripino; do Líder do
Governo, que está na Mesa também; e de todos os
Líderes aqui presentes, o Senador Aloysio, o Senador
Wellington e muitos outros aqui presentes, peço que
possamos colocar na pauta o projeto das emancipações. Foi acordado na CCJ que ele fosse pautado,
para, em seguida, ele ir ao plenário do Senado. A informação que eu tinha era a de que estava acordado
para votá-lo neste esforço concentrado, nesta semana,
mas, agora, parece que alguns Líderes não estão entendendo isso e não querem colocar esse projeto na
pauta. Faço um apelo a V. Exª para que possa construir um acordo com as Lideranças, para colocá-lo em
votação hoje, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti,
tem a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhei à Mesa ontem dois requerimentos, com as assinaturas dos Srs. Líderes, pedindo para
pautar, incluir na Ordem do Dia dois projetos de minha
autoria que cuidam de estabelecer o Programa de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira e
também o que cria a Fronteira Agrícola Norte. Os requerimentos já se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa,
vamos exatamente fazer o que manda o Regimento, vamos lê-los durante a Ordem do Dia e os votaremos logo
após a Ordem do Dia, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V. Exª falou das votações. Hoje, votamos a MP nº 620,
que está trancando a pauta. Mas aí o Senador Raupp
fez um questionamento aqui acerca da votação do projeto que havia sido discutido pela CCJ e no Colégio de
Líderes e que diz respeito à questão dos Municípios.
Qual é a previsão de V. Exª em relação a esse projeto
no esforço concentrado? Qual a previsão que V. Exª
está fazendo em relação à apreciação dessa matéria?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que, quando nós fizemos
aquela reunião de Líderes para, consensualmente,
encaminharmos uma pauta para esta semana, nós
não observamos, em função da presença de vários
Líderes e do consequente posicionamento, o consenso para votarmos essa matéria. É evidente que a discussão continua em aberto. Se houver consenso, se
retirarem a resistência que foi colocada, terei a máxima
satisfação em colocar essa matéria na pauta, Senador
Walter Pinheiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, hoje, um grupo de 12 governadores
esteve em Brasília, no Senado Federal, e depois foi
ao Supremo Tribunal Federal. Eles vieram aqui discutir a reforma do ICMS, a convalidação dos incentivos.
E V. Exª, como Presidente do Senado, na sessão de
ontem, marcou para a próxima quinta-feira uma sessão especial para discutirmos esses temas ligados ao
debate federativo. Eu, inclusive, ia sugerir a V. Exª que
concentrássemos o debate, na próxima quinta-feira, em
cima do ICMS, da dívida, da convalidação.
Houve um fato novo, Sr. Presidente.
Peço que o façamos na próxima quinta-feira, não
nesta quinta-feira, pois, nesta quinta-feira, trataremos
sobre saúde.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Então, não é a próxima quinta-feira,
mas a outra.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – É a outra quinta-feira.
Houve um fato novo: a decisão do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que indeferiu um pedido de suspensão de liminar
ajuizado pelo Governo de Goiás contra a decisão do
Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu liminar
favorável ao repasse integral ao Município de Córrego
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do Ouro da cota do ICMS. E o Ministro Joaquim Barbosa também apresentou um indeferimento quanto a
outro Município, o de Jeovânia. Ou seja, os Municípios
ganharam o direito de receber a cota integral do ICMS,
que não está sendo cobrada pelo Estado. Isso criou
uma situação nova, de perplexidade. E os governadores vieram aqui, nessa maratona de negociações e de
conversa com os Ministros do STF.
Eu só queria fazer aqui, Sr. Presidente, um alerta.
Nós votamos na Comissão de Assuntos Econômicos
a reforma do ICMS. Nós temos de avançar para votá-la no plenário do Senado Federal. E eu queria me
dirigir aos governadores, dizendo que a pauta que os
governadores estabeleceram no dia de hoje é uma
pauta contraditória.
Veja bem: ontem, no jornal Valor Econômico,
matéria do jornalista Ribamar Oliveira e da jornalista
Raquel Ulhôa falava o seguinte:
Os objetivos da ação dos governadores são:
mobilizar suas bancadas para rejeitar, no plenário do Senado, o projeto de resolução que
muda as alíquotas interestaduais de ICMS, convalidar os incentivos fiscais já concedidos [...]
adiar a edição de súmula vinculante pelo STF.
Ora, Sr. Presidente, só há um jeito de convalidar
os incentivos fiscais já concedidos, só há um jeito de
adiar a edição da súmula vinculante pelo STF: votarmos no plenário deste Senado Federal a reforma do
ICMS. Se não votarmos a reforma do ICMS no plenário
do Senado Federal, não há como convalidá-los, não
há como evitar que o Supremo Tribunal Federal lance
uma súmula vinculante. E nós estamos perto disso.
Vi governadores hoje dizendo em voltarmos à estaca
zero. Há um acordo sendo construído pelo Confaz.
Eu, inclusive, Presidente Renan Calheiros, solicito
a V. Exª que puxe esse assunto para a Presidência do
Senado Federal. Quero parabenizar V. Exª por marcar,
na outra quinta-feira, não na próxima, essa sessão especial. Mas creio que, se V. Exª definir uma data, daqui
a um mês, para votar no plenário do Senado Federal,
apressaremos as negociações. Foi assim que votei na
Comissão de Assuntos Econômicos. Não existia acordo.
Nós marcamos uma data, e, com aquela data marcada,
os Estados começaram um processo de negociação.
Então, acho que V. Exª, com o peso que tem,
com a capacidade de articulação, tinha de puxar esse
assunto para si, porque, de fato, os investimentos no
País estão sendo paralisados, e há uma insegurança
jurídica muito grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria agradecer a inter-
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venção do Senador Lindbergh Farias e dizer que nós,
na verdade, já demos o primeiro passo dessa agenda que o Senador Lindberg nos pede, porque nós já
combinamos, na quinta-feira da semana que vem, a
sessão temática para discutirmos a questão federativa. E, até lá, comprometo-me em consultar os Líderes
partidários, em consultar V. Exª, que é o Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
para que, quem sabe, possamos compor uma agenda,
estabelecendo aqui uma data para apreciar essa matéria no Plenário do Senado Federal. Concordo com
os argumentos defendidos por V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto e, em seguida, o Senador Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero a
atenção de V. Exª. Ontem, ao anunciar a pauta de hoje,
V. Exª leu – isto está nas notas taquigráficas – a medida provisória da moralização do esporte ou medida
provisória dos atletas, como queiram chamar.
Sr. Presidente… (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço V. Exª, Senador Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, quero a atenção de V. Exª e, por
isso – desculpe-me –, eu parei de falar. Preciso da
atenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª, ontem, foi enfático: aceitou o pedido de
várias Lideranças, inclusive, da oposição, para ler a
medida provisória que está pautada – é a primeira da
pauta de hoje –, para que pudéssemos debatê-la e votá-la hoje. V. Exª repetiu por várias vezes: “Constará na
pauta de amanhã, e vamos discutir e votar a matéria.”
Nenhum Líder levantou o braço para reclamar ou para
questionar V. Exª. Por isso, a medida está colocada na
pauta de maneira regimentalmente correta, devido ao
anúncio de V. Exª.
Quero deixar clara a minha posição, a posição do
Líder da oposição: eu quero votar a medida provisória
hoje. Não abro mão de votar essa medida provisória
hoje, Senador Renan Calheiros. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu também queria falar sobre a MP nº 620, mas eu
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queria examinar se está na pauta a dos auditores, que
estava agendada para votação.
Eu queria, Sr. Presidente, dar conhecimento à
Casa de nota publicada hoje pela Presidenta Dilma. A
Presidenta Dilma Rousseff anunciou, por meio de nota,
o adiamento da visita de Estado que faria aos Estados
Unidos em outubro. De acordo com o texto, ela diz:
Tendo em conta a proximidade da programada
visita de Estado a Washington – e na ausência
de tempestiva apuração do ocorrido, com as
correspondentes explicações do compromisso
de cessar as atividades de interceptação – não
estão dadas as condições para a realização da
visita na data anteriormente acordada.
O governo brasileiro [diz a nota] confia em
que, uma vez resolvida a questão de maneira
adequada, a visita de Estado ocorra no mais
breve prazo possível, impulsionando a construção de nossa parceria estratégica a patamares ainda mais altos.
Então, eu queria dar conhecimento da decisão
tomada.
Hoje, esteve aqui também a Presidente da Agência Nacional do Petróleo, a Drª Magda, que deu uma
explicação importante, defendendo a segurança para
a realização do leilão no campo de Libra.
Estive, há pouco, ali, com o Ministro de Minas e
Energia, nosso colega Senador Lobão, também, da
mesma forma, convicto de que não há qualquer ponto
que possa impedir a realização desse leilão.
Aliás, quanto mais informações houver, melhor,
para que tenhamos bons concorrentes.
Sr. Presidente, quero também fazer aqui este
apelo, para que possamos, quem sabe, já iniciar a
votação pela MP nº 620.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ordem do Dia.
Antes, porém, da Ordem do Dia, nós vamos fazer
a leitura dos requerimentos, solicitada pelo Senador
Mozarildo, e passaremos à Ordem do Dia.
Ontem, quando determinamos a leitura da medida provisória que tranca nossa pauta e dissemos
que, na medida do possível, nós a apreciaríamos no
dia seguinte, amanhã, portanto hoje, é porque, como
todos sabem, há uma regra, que não é aleatória, de 48
horas, que foi posta e adotada neste Senado Federal,
e eu faço questão de preservá-la, para protegermos
os direitos da Minoria.
É evidente que, se nós avançarmos para a votação dessa medida provisória, que é importante, nós
não vamos criar, com isso, um precedente, porque, na
medida em que a oposição faça a avaliação de que
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há um fato excepcional que exige urgência na apreciação de uma matéria, isso não cria um precedente
para que essas 48 horas não sejam observadas em
outras circunstâncias.
Eu aproveito até a oportunidade e faço um apelo
a esse Líder querido, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, no sentido de que nós possamos apreciar essa
medida provisória, que é importante.
Eu destaco até a presença de nomes significativos do esporte nacional, da Ida, da Patrícia Medrado,
da Ana Moser, do Guga, da Hortência. Eu queria dizer à Hortência que, ontem, eu falei por telefone com
a Paula, que insistiu para que nós pudéssemos votar
essa matéria; a Pipoca, a Carmen, o Hudson, o Ronaldo, o Mauro Silva, que, durante a semana toda, esteve
conosco aqui; o Raí, o Gilberto, a Suzana e o Ricardo.
Portanto, sejam bem-vindos! É uma honra muito
grande tê-los aqui.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, o Popó, Deputado Federal, grande pugilista pela Bahia que também participa
desse movimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E o Popó, que é um amigo
querido, orgulho nacional e também um grande amigo que teve a oportunidade de estar no Senado em
outras oportunidades.
É um prazer grande, Popó, tê-lo aqui!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio. Em seguida,
darei a palavra a todos que levantaram o microfone.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V. Exª bem lembrou que temos uma regra, uma regra
não escrita, mas é uma regra que foi constituída por
acordo unânime entre a Presidência da Casa e todos
os Líderes. Uma regra que V. Exª prestigia e reafirma.
Essa regra disciplina os nossos trabalhos.
Eu comentava, há pouco, com dois atletas que
nos visitam, glórias do nosso futebol, que a regra define o que é pênalti, o que é impedimento, o que é escanteio, e como resolver essas situações. Nós temos
essa regra aqui. Uma regra, como V. Exª lembrou, em
defesa da oposição, mas eu diria também que em defesa da serenidade das deliberações, com tempo necessário, a partir da leitura de uma medida provisória,
no instante em que o Presidente coloca e deve colocar
obrigatoriamente na Ordem do Dia e à deliberação a
um prazo de 48 horas. Essa regra V. Exª se compromete a preservar.
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Eu tinha um entendimento que precisávamos observar nessa votação. No entanto, analisando a medida
provisória, especialmente essa, que mobilizou tantas
pessoas aqui, e tendo ouvido meus colegas que participaram da elaboração de projetos de lei que vão nessa
direção, o Senador Cássio Cunha Lima e o Senador
Mário Couto, e não havendo prejuízo para a oposição,
uma vez que não se trata de matéria em que há confronto político, mas matéria em torno da qual há um
amplo entendimento, eu concordo. O PSDB concorda
com a votação na tarde de hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Parabéns!
(Manifestação das galerias.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas insisto em dizer, Presidente,
que essa medida provisória foi editada com seis artigos. Tem mais de 20. A sua edição comportava três
páginas. Passa de 30 páginas por causa das emendas
que a ela foram acrescidas. Isso configura uma prática
que é absolutamente inaceitável, por ser frontalmente
inconstitucional.
Eu registro aqui novamente, Sr. Presidente, esse
meu protesto contra a maneira pela qual a maioria nesta
Casa legisla, atropelando a Constituição, atropelando
a lei que rege a elaboração das leis, mas, nesse caso,
atendendo ao apelo de V. Exª, de vários colegas meus
da oposição e do próprio Presidente do meu Partido,
Senador Aécio Neves, nós vamos concordar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu havia
conversado com o Líder Aloysio, e havíamos firmado
uma posição: nós iríamos trazer uma palavra de explicação aos desportistas que desde ontem frequentam,
para a nossa alegria, a galeria de honra do Senado;
explicar a eles os procedimentos que nós temos. Assim como nas quadras eles têm as regras que são
respeitadas, nós temos as nossas regras e os nossos
acordos que têm que ser respeitados.
Houve, no entanto, um apelo de V. Exª à oposição, ao Senador Aloysio Nunes, ao Democratas. O que
pesa para mim é que eles desde ontem estão aqui,
cavalheirescamente conversando com os Senadores,
dando as suas justificativas e sem alegar nada.
Eu não estive com o Guga, mas não me esqueço das alegrias que Guga deu ao Brasil inteiro com as
suas raquetadas de campeão. Nem conversei com a
Hortência, mas não me esqueço da alegria que ela deu,
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em muitos momentos, ao Brasil inteiro; aquele suspiro
dela ao fazer aquela cesta que produziu a vitória do
Brasil em Cuba. O Brasil inteiro se lembra disso tudo.
Os gols de Raí.
Enfim, aqui está um lobby poderoso que fala
pela alegria do povo brasileiro, alegria que não podemos omitir. Se existe o lobby positivo, é este lobby, de
pessoas dignas, de pessoas a quem o Brasil admira
e com quem não podemos faltar.
Nós poderíamos dizer a eles: “Nossa regra vai
levar a que nós votemos essa matéria amanhã ou
depois de amanhã”. Isso poderia provocar uma frustração neles.
É preferível, em nome de uma homenagem às
alegrias que eles deram ao Brasil em tantos momentos, concordarmos com V. Exª no sentido de que essa
atitude não vai transformar-se em regra. Numa homenagem aos ícones do esporte brasileiro, poderemos
votar essa matéria na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. (Palmas.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na mesma linha, eu diria
que obviamente a regra estabelecida por esta Mesa,
juntamente com as Lideranças desta Casa, de fazermos
com que nenhuma matéria seja votada no interstício
de 48 horas, visa exatamente a garantir que todos os
Senadores e Senadoras possam ter conhecimento da
matéria que vamos votar. No entanto, esta matéria, a
Medida Provisória nº 620, já foi sobejamente debatida
nesta Casa, sobejamente debatida na Comissão Mista.
Recebeu o relatório da Senadora Ana Rita e merece a
atenção especial de todos os Senadores não apenas
pelo lobby do bem, mas também pelo lobby daqueles
que, além de serem pessoas do bem, defendem uma
boa ideia, que é transformar nossas confederações,
federações, a um controle, a uma transparência, com
mandatos definidos, com uma única reeleição. Ao
mesmo tempo, encontram-se matérias importantes,
como o projeto Minha Casa, Minha Vida; encontram-se
matérias de bens de tecnologia assistiva dentro dessa
matéria, alteração do conceito de empresa beneficiária
do programa de cultura do trabalhador.
Portanto, essa é uma medida provisória que, sem
se estabelecer precedente, sem se criar uma nova regra, parece-me que merece, portanto, o entendimento
de todos para que nós possamos votá-la.
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Portanto, a Liderança do Governo também apoia a
iniciativa de votarmos essa medida provisória, abrindo
uma excepcionalidade no dia de hoje, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda, Senador
Inácio, Senador Wellington Dias, Senador Mário Couto.
Com a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata e
Senador Zeze Perrela.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan,
quero agradecer a compreensão tanto de V. Exª quanto
do nosso Líder do PSDB, Aloysio Nunes.
Mas quero fazer outro pedido a V. Exª: que coloque
em votação a PEC da Música, que é continuidade da
votação do primeiro turno, porque ela foi interrompida.
A matéria está em discussão já há anos e anos. Isso
vem da Câmara. Só aqui, no Senado, está há dois anos.
Então, eu pediria a V. Exª que colocasse a PEC
da Música também em votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, para
ressaltar esse acordo, que é um acordo de todos os
partidos, para votarmos a medida provisória, o projeto
de lei de conversão que veio da Câmara, atendendo a
um apelo que foi feito pelos atletas que estiveram aqui,
na Presidência do Senado. Conversaram com todos os
Líderes. Eles são, digamos assim, ídolos nossos, do
Brasil inteiro. Aqui está Ana Moser, está o Raí, Mauro
Silva, Popó, Hortência, gente por quem a gente vibrou
a vida inteira e pelo Brasil.
Então, penso que esse acordo é muito benfazejo,
ajuda o Brasil, oxigena as organizações.
Eu não quero nem contar as histórias, porque falei
para a Hortência que jogava basquete com o Falcão.
Só que o Falcão estava aqui com a PEC da Música; e a
Hortência, com a medida provisória. Mas a luta nossa,
na Federação de Basquete do nosso Estado do Ceará, não dá nem para a gente contar essa história aqui!
Mas, primeiro, a nossa concordância. Segundo,
que a gente encontre um momento adequado para
votar a PEC da Música, porque aqui estão também os
nossos ídolos. São os homens da música, as mulhe-
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res da música, da arte. São duas artes: a da música
e a do esporte, conjugadas numa só. E encontrarmos
a hora adequada com os nossos Líderes, que estão
aqui, sem nenhum atropelo, com esse espírito aberto,
democrático com que V. Exª tem conduzido os trabalhos da Casa.
Mas quero fazer um apelo terceiro a V. Exª: há
um requerimento na Mesa que diz respeito ao Plano
Nacional de Educação, um requerimento de urgência,
para que a matéria já fosse tratada diretamente aqui
no plenário. Mas tivemos um apelo de duas Comissões: Comissão de Justiça e Comissão de Educação,
o que eu considero justíssimo. Poderíamos já apreciar
a partir do parecer do Senador Pimentel, que foi dado
lá na Comissão de Assuntos Econômicos, e faríamos
as emendas, os acertos e os consertos aqui, no plenário de Senado. Mas, diante do apelo da Comissão
de Justiça e do apelo da Comissão de Educação, nós
estamos nesse aguardo, Sr. Presidente. Porém, não
é possível encerrar o ano de 2013 sem votar o Plano
Nacional de Educação. Isso seria inaceitável.
Então, diante do requerimento que está nas mãos
de V. Exª e da condução que V. Exª tem dado a esta
pauta preferencial, que nós temos conduzido aqui, no
bom acerto dos Líderes com V. Exª, eu pediria que fizéssemos também um bom apelo aos presidentes das
comissões a fim de que chegássemos a um acordo
e pudéssemos votar o Plano Nacional de Educação.
Que fosse examinado nas duas comissões, mas que
estabelecêssemos talvez um teto, um prazo, dentro de
15 dias ou, no mais tardar, no início de outubro, para
votarmos o Plano Nacional de Educação, porque essa
é a matéria primeira. Não existe a arte da música e do
esporte se não dermos o direito de uma educação de
qualidade ao nosso povo. Acho que esse é o caminho
que temos que traçar.
Eu faria esse apelo a V. Exª, para que pudesse tratar com o nosso Presidente Vital do Rêgo e o
nosso Presidente Cyro Miranda, a fim de fazermos
um acordo de procedimento e examinarmos o PNE
na Comissão de Justiça e, em seguida, na Comissão
de Educação.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice, Senador Aécio
Neves, Senador Paulo Paim e Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
o PSB também é favorável ao acordo, no sentido de
aprovarmos hoje a MP que tem mobilizado os atletas
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brasileiros, ontem e hoje aqui na nossa galeria do
Senado.
Quero fazer isso lembrando que tive a oportunidade de relatar projeto, de autoria do Senador Cássio
Cunha Lima, na mesma direção de democratizar as
instituições do esporte nacional. No caso do futebol,
tratado no projeto do Senador Cássio Cunha Lima,
acho que a experiência do futebol brasileiro na busca de sua democratização indica que os outros esportes precisam conviver também com esse sopro
democrático.
Portanto, o PSB certamente participa desse acordo para fortalecermos, democratizarmos e darmos
transparência ao esporte nacional.
Sr. Presidente, quero lembrar que estamos já no
segundo turno de votação, e esperamos poder realizar
isso também, da PEC da Música. Um esforço grande
foi feito na semana passada e o Plenário definiu com
muita clareza essa maioria na direção de viabilizarmos
a PEC da Música, transformando também num acesso
mais democrático para o povo brasileiro a música e a
produção musical em nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, queremos, em nome do
PSB, dizer do nosso empenho em tornar possíveis hoje
essas duas votações.
Muito obrigada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, recebi a notícia imediata
do Presidente Vital do Rêgo de que amanhã mesmo
já está colocado na pauta o PNE, para votarmos na
Comissão de Constituição e Justiça.
Aqui agradeço imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Sem revisão do orador.) – Uma palavra bastante
rápida, Sr. Presidente, mas uma justificativa, porque
acho que os atos excepcionais precisam de justificativas excepcionais.
O Líder do meu Partido, ilustre Senador Aloysio
Nunes, tem sido um dos maiores defensores desta
instituição a partir do momento em que defende regras muito claras para a tramitação de matérias aqui.
V. Exª, Senador Renan, Parlamentar experiente que é, sabe que a manutenção ou o cumprimento
do Regimento integralmente é sobretudo uma defesa
das minorias. É ali que as minorias encontram espaço
necessário para o debate, para a sua argumentação
e até mesmo para o aprimoramento de determinadas
matérias. Por isso, temos mantido uma vigilância muito
grande em relação a esse cumprimento, nos opondo
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de forma extremamente firme a qualquer tentativa de
apressar o processo de deliberação da Casa.
Fazendo essa introdução, quero dizer que esse
caso, Sr. Presidente, além das presenças ilustres hoje
no plenário do Senado, mas pela repercussão que
terá no desporto nacional, homenageando milhares
de brasileiros que aqui hoje não estão, justifica a posição do Líder Aloysio Nunes. E a ele quero aqui de
público agradecer o acatamento da nossa sugestão,
já que a introdução desse dispositivo na Câmara Federal permitirá que os benefícios ocorram apenas com
o fim das reeleições de dirigentes, gestão profissional
das entidades, participação democrática dos atletas
nas eleições e exigência de transparência na gestão
esportiva da entidade.
Então, Sr. Presidente, é efetivamente uma exceção, e se justifica pelo alcance, pela dimensão daquilo
que aqui está sendo tratado. E acho, em última instância, que é um reencontro das entidades do desporto
com a sociedade brasileira, de alguma forma delas
distanciadas em razão da quase eternização de alguns mandatos.
Portanto, já antecipando nosso encaminhamento favorável, quero cumprimentar a todos que nos
visitam, reiterando que essa é uma exceção pela
dimensão da matéria que está sendo votada. A posição do meu Líder merece o reconhecimento de toda
a nossa Bancada.
Esperamos que este dia possa ser ainda coroado com a votação, em seguida, da PEC da Música,
de autoria do meu correligionário, o Deputado Otavio
Leite, que esperamos possa ocorrer em seguida a
esta votação.
Será um grande dia para o Senado da República,
Presidente Renan. (Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
Sr. Presidente, como já disse anteriormente, quero, primeiro, agradecer a V. Exª pela compreensão,
mesmo diante dessa regra, que, embora não esteja no
Regimento – é bom que se diga –, nós estabelecemos
para a boa condução no Parlamento. V. Exª compreendeu a necessidade que nós tínhamos nesses dois aspectos, um deles relacionado à Medida Provisória 620.
Como foi lembrado pelo Líder do Governo – e
eu falo pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Bloco
de Apoio ao Governo –, nós defendemos a aprovação
deste projeto – não só a pauta, mas também a aprovação – pela importância que tem. De forma resumida,
do lado dos atletas, cuja presença nos alegra, há a
garantia de mudanças que evitam que tenhamos eleições de dirigentes de forma infinita, consecutiva. Ou
seja, coloca um limite nesse processo de reeleição. Do
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outro lado, garante as condições de uma gestão mais
democrática, transparente. Eu acho que isso é importante para o esporte brasileiro. Por último, estabelece
a própria garantia da presença do atleta na escolha
dos seus dirigentes. Esse é um avanço formidável!
Junto com isso, há o lado social desta medida
provisória: o Programa Minha Casa Melhor, que permite condições de crédito barato, muito baixo. Pessoas,
muitas vezes, pagavam até 120% ao ano na compra de
uma geladeira, de um móvel. Mas a Presidenta Dilma,
pela sua sensibilidade de mulher, de avó, garante as
condições de podermos ter uma linha de financiamento com taxas de juros baixas, permitindo o acesso a
bens de consumo duráveis a essa fatia da população
que normalmente era excluída, não tinha esse direito,
no caso do Minha Casa, Minha Vida.
Ressalto também o Programa de Apoio à Cultura
e o relacionado à tecnologia. Isso, por si só, já merece
toda essa abertura. Por isso, agradeço a V. Exª.
Da mesma forma que o Senador Aécio, queremos dizer da importância de voltarmos à pauta, como
nos comprometemos na semana passada, da PEC
da Música, outra conquista relevante que vai não só
democratizar, mas nacionalizar as condições de gravação, de espetáculo, sem os tributos que hoje são
cobrados. É algo fundamental tanto para os artistas
como para a economia calcada na cultura em todas
as regiões do Brasil.
Manifesto a posição pelo Bloco de Apoio que represento nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em
primeiro lugar, cumprimentar o meu colega, da época
em que fui Deputado, o Deputado Otavio Leite, pela
PEC da Música. Quero também agradecer a ele pelo
fato de ter me proporcionado uma viagem no tempo
e à minha adolescência. Por intermédio de S. Exª, e
com o apoio à PEC da Música, com certeza absoluta,
tive a alegria de ter contato com Ivan Lins, com Rosemary, com Fagner e com tantos outros que, na minha
adolescência, me embalaram.
Por isso tudo, pela grandeza da PEC da Música, tenho certeza de que esta Casa vai aprová-la por
unanimidade.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, hoje é o Dia do Deputado. Quero
também cumprimentar o jovem Deputado Federal Je-
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rônimo, do PP, que escreveu um belo artigo no jornal
Zero Hora. Só vou ler a última parte, Sr. Presidente.
Diz no artigo o Deputado Jerônimo:
A proposta já foi aprovada na Câmara e passará por um teste de fogo no Senado, [mas
tenho certeza de que será aprovada] última
etapa antes de seguir para a sanção presidencial. Muitos são os interesses contrários.
Mas a opinião pública compreendeu o objetivo dos Atletas pelo Brasil, associação sem
fins lucrativos criada em 2006 e que reúne,
em uma iniciativa inédita no mundo, atletas
de diferentes gerações e modalidades. Liderada pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser, a
entidade também conta com o apoio de Raí,
[grandes gols Raí], do velho Cafu, do Pipoka,
de Gustavo Borges, de Joaquim Cruz, de Kaká,
de Dunga [que treina o Inter, de Porto Alegre,
mas sou do Caxias], de Guga, de Hortência,
entre outros. Com um time de peso como esse,
o Brasil só tem a ganhar.
Foi o grande Jerônimo Goergen. Parabéns a todos os atletas e artistas.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estão aqui inscritos Senador
Sérgio Souza, Senador Mário Couto, Senador Cássio
Cunha Lima, Senador Vital do Rêgo, Senador Luiz
Henrique e Senador Moka.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Declino para começar a Ordem. Eu declino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Perrela também.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu declino. Senador Presidente, declino para se
começar a votação.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para solicitar a V. Exª que inclua na Ordem do Dia projeto muito importante de minha autoria, que foi alvo de
um grande acordo na Comissão de Justiça e que vai
possibilitar ao Congresso Nacional apreciar, em regime
de urgência, os acordos internacionais, para que não
continuem demorando, como tem ocorrido, às vezes,
10, 15 anos, um acordo feito pelo Governo lá fora e
sem homologação aqui na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa,
priorizaremos a apreciação dessa matéria, como pede
o Senador Luiz Henrique, com muita satisfação.
Senador Sérgio Souza.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Na mesma linha do Senador Paim, eu gostaria,
inicialmente, de cumprimentar Gustavo Kuerten, por
meio de quem cumprimento todos os desportistas que
vêm hoje defender a inclusão de um artigo brilhantemente escrito pelo Deputado Jerônimo Goergen, o
jovem Deputado Jerônimo, forjado no Rio Grande do
Sul, que tem feito um belíssimo trabalho aqui, no Senado Federal. O Deputado Jerônimo Goergen traduziu
o anseio de muitos desportistas e da sociedade brasileira nesse dispositivo dentro da Medida Provisória
620, desse projeto de conversão.
Isso é importante para moralizarmos as federações de desportos no Brasil inteiro, exemplo, inclusive,
para o Congresso Nacional, quando se coloca aqui a
limitação de uma única reeleição para presidente de
federações desportivas.
Sr. Presidente, também não vou deixar de ressaltar que a matriz dessa medida provisória é o Minha
Casa, Minha Vida, esse importante programa que tem
feito a diferença na vida de milhões e milhões de brasileiros.
E peço, Senador Aloysio, a compreensão dos
Líderes todos. Que não criem, lógico, um precedente.
É importante votarmos hoje essa medida provisória.
Agradeço a compreensão de todas as Srªs e dos
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan,
recebi uma visita no gabinete – aliás, uma questão de
justiça, quem os levou lá foi a Senadora Ana Rita –,
estiveram lá o Raí, a Hortência, a Ana Moser, o Mauro Silva.
Sr. Presidente, eu já disse a eles que não precisavam me convencer, pois eu acho oportuna essa
oxigenação, e nós precisamos disso. Nós temos que
realmente fazer essas modificações e fazer com que
esse rodízio exista, porque é exatamente a permanência por 10 anos, 15 anos é que leva a todos esses
malefícios. Então, nós temos que acabar com isso e
permitir, no máximo, uma recondução.
Quero aqui, além de votar, me comprometer de fazer com que esse projeto seja votado aqui e na Câmara,
e que seja sancionado, para que a gente possa fazer
as modificações que são absolutamente necessárias.
Sou favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital, com a palavra
V. Exª.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
coincidências que são extremamente positivas nesta Casa. Muitos dos nossos colegas Senadores já se
pronunciaram a respeito da exceção, da exceção à
regra que nós agora, por iniciativa de V. Exª, estamos
abrindo para votar – a MP 620.
Quero dizer do esforço da Senadora Ana Rita,
que, desde ontem, vem trabalhando a possibilidade do
encontro nosso com esta matéria, não apenas pelas
razões já postas pelos nossos companheiros, mas, e
principalmente porque o Programa Minha Casa Minha
Vida vem consolidando uma verdadeira revolução na
habitação popular do Brasil, e ele merece do Senado
este apoio.
Quero registrar também, Sr. Presidente, o empenho da nossa colega Senadora Marta Suplicy, a quem
faço uma homenagem muito especial, que possibilitou,
com o seu trabalho no Ministério da Cultura, a instituição do vale-cultura para os funcionários das empresas.
Isso é um avanço muito importante para a classe
artística, para a classe cultural do Brasil.
Por fim, nada melhor do que a presença dos
nossos atletas, que sempre honraram muito o nosso
País e que vêm trazer um novo sopro do bem, um novo
sopro de cultura, um novo sopro de realidade para o
aperfeiçoamento do nosso desporto. Eu quero dizer
que a modernização da prática desportiva, incluída
pela nossa Relatora, faz com que tenhamos hoje um
dia extremamente especial para votarmos esta medida provisória que só traz uma agenda positiva para o
País. É um momento importante que vive o Senado,
que terá todo o apoio do PMDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos submeter à apreciação os dois requerimentos. Como havíamos anunciado, vamos fazer a leitura dos dois requerimentos do
Senador Mozarildo, que serão apreciados logo após
a Ordem do Dia.
Requeremos, nos termos do art. 336 do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado nº
15, de 2011, que institui o Programa Fronteira Agrícola
Norte e dá outras providências.
Requeremos igual urgência – é o outro requerimento – para o Projeto de Lei do Senado nº 380, que
institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento
da Amazônia e da faixa de fronteira.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.095, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, URGÊN-

Setembro de 2013

CIA para o Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011,
que “Institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá
outras providências”.
Sala das Sessões, de setembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº 1.096, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, URGÊNCIA
para o Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2012, que
“Institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira.”.
Sala das Sessões, de setembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esses requerimentos serão
votados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos, neste momento
– e quero avisar as Srªs e os Srs. Senadores, Senador Ciro Nogueira –, promulgando a Resolução nº 44,
de 2013, aprovada ontem nesta Casa do Congresso
Nacional, que estabelece procedimento de avaliação
de políticas públicas no âmbito do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 620, de 2013)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei de Conversão 22, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013,
para dispor sobre o financiamento de bens de
consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida; constitui fonte
adicional de recursos para a Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas
de esclarecimento ao consumidor, para prever
prazo de aplicação das sanções previstas na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; altera
a Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012,
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,a Lei
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,a Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998, nº 9.532 e
dá outras providências (todas provenientes da
Medida Provisória nº 620, Senador Perrela).
O Parecer nº 52, de 2013, da Comissão Mista,
teve como Relatora a Senadora Ana Rita (PT/
ES); e como Relator revisor o Deputado Zezéu
Ribeiro (PT/BA), favorável à Medida Provisória
e à Emenda nº 28, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 22, de 2013, que oferece,
e pela rejeição das demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas à medida provisória 72
emendas. O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 10 de setembro.
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O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por período por ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional e se esgotará, como foi dito ontem aqui, no
dia 9 de outubro.
O Projeto de Lei de Conversão nº 22 foi lido no
Senado Federal no dia 16 de setembro; portanto, ontem. Nós não estamos criando precedentes. Nós já dissemos – repetimos – que obtivemos uma concessão,
sobretudo da oposição, para que nós pudéssemos,
hoje, apreciar essa matéria. Porque o prazo com o qual
nós estamos obrigados é de 48 horas, mas ficou estabelecido que esse gesto não caracteriza precedente.
Portanto, nós vamos apreciar a matéria.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma
questão de esclarecimento, até para que essa precedência não possa se repetir,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – ...houve um entendimento, e a oposição aqui,
através de seus Líderes, concordou com a matéria.
Então, não houve uma precedência; houve uma
exceção acordada por todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Prestados esses esclarecimentos, concedo a
palavra à Senadora Ana Rita, que é a Relatora da
Medida Provisória.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e Senador Suplicy.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Quanto à Senadora Ana Rita...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, também apoiando todos os atletas,
sobretudo por essas medidas que trarão muito mais
democracia, transparência e métodos melhores às
entidades esportivas, eu gostaria, até porque, neste
instante, está tomando posse o Procurador-Geral da
República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, externar
o nosso cumprimento e desejar sucesso nas suas atividade, uma vez que todos nós Senadores não estamos
podendo estar presentes à cerimônia.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB– AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Eu queria, Sr.
Presidente, sendo justo e correto também, pelo Bloco da Base do Governo, dizer que Senador Cássio
Cunha Lima foi autor de um projeto semelhante. Aqui
nós aprovamos, foi para a Câmara e, agora, estamos
votando esse projeto por entendimento.
Destaco aqui também que o Senador Mário Couto apresentou projeto da mesma natureza, e aqui nós
fazemos esse agradecimento exatamente por esse
entendimento, um entendimento que leva em conta
várias situações como esta, de projetos anteriormente apresentados e, ao mesmo tempo, dá condições
de a gente poder votar essa matéria por um acordo
entre todas as Lideranças, quem é da Base ou quem
é da oposição.
E quero, finalmente, como Líder do PT, saudar
a Senadora Ana Rita, que fez esse belo relatório aqui
no Senado Federal; vimos o seu esforço para chegar
a esse texto, assim como o do Deputado Zezéu Ribeiro, da Bahia, que também foi o Relator lá na Câmara
dos Deputados.
Parabéns aos dois pelo importante relatório apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Sr. Presidente, inscreva-me para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB– AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
Em que pese o desejo de votarmos rapidamente
esta matéria, não poderia deixar de fazer um registro
sobre o itinerário tortuoso percorrido pelos desportistas do Brasil, com o objetivo de aprimorar a legislação
vigente no País.
Reporto-me à Lei Pelé, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, que se constituiu num grande avanço, com a liderança desse excepcional atleta
do século, Edson Arantes do Nascimento. Depois, a
CPI do Futebol, instalada nesta Casa e que, sem dúvida, se constituiu num marco divisor: a administração
do futebol no Brasil – especialmente do futebol, mas
também do desporto – até a CPI e a administração
depois da CPI.
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Nova legislação. Não apenas a investigação e a
denúncia, o indiciamento de 17 cartolas brasileiros, com
ações criminais que foram interpostas pelo Ministério
Público na Justiça Federal, mas a nova legislação. A
Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional e o
Estatuto do Torcedor tiveram origem na CPI do Futebol, instalada no Senado Federal. A partir dela, maior
transparência, a exigência de auditoria externa, a publicação de balanços, com o País podendo ter conhecimento do endividamento de todos os clubes nacionais.
Desde a CPI, houve um esforço no sentido de se
democratizar a eleição para a direção de instituições
esportivas, de entidades e clubes no País. Defrontamo-nos com as dificuldades constitucionais. Não podíamos
legislar, já que qualquer proposta dessa natureza traria
a eiva da inconstitucionalidade flagrante.
Por isso, neste momento, nós louvamos a iniciativa
da criatividade, que possibilitou vincular a benefícios
do setor público, a instituições do desporto nacional,
a exigência de rotatividade na direção das entidades
e dos clubes, sob pena de não poderem auferir os benefícios possibilitados pela legislação do País.
Portanto, uma forma inteligente para alcançarmos
um avanço indiscutível nesta hora em que o Senado
Federal recebe figuras exponenciais do desporto nacional, que aqui representam, certamente, tantas outras que aguardam por essa decisão do Congresso
Nacional para melhorar a vida esportiva do País, para
fazer com que instituições até então com as suas portas abertas para as irregularidades e para a corrupção,
porque colocadas acima da legislação...
O Ministério Público antes estava distante das
organizações esportivas. Hoje, os dirigentes esportivos
podem ser responsabilizados por gestão temerária, pelo
endividamento excessivo, pela prática da corrupção e
respondem com seu próprio patrimônio, consequência
da CPI instalada no Senado Federal, que deu origem
a alterações essenciais na legislação brasileira. Consequência também das alterações à Lei Pelé, que recentemente o Congresso Nacional promoveu.
Quero também, Sr. Presidente, ao finalizar, comemorando esse avanço, destacar iniciativas que surgiram no âmbito do Senado Federal, como a do Senador
Cássio Cunha Lima, como a do Senador Mário Couto
e outras iniciativas que esbarraram, muitas vezes, na
burocracia do Parlamento, até que pudéssemos, enfim,
lançar mão deste expediente, que não consideramos
o ideal, a medida provisória, mas que nesse caso se
justifica, porque estamos confrontando irregularidades,
corrupção, estamos tentando semear administrações
mais transparentes e corretas para o desporto do País.
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E, nesta comemoração final, a nossa homenagem
também a todos os atletas e ex-atletas que vieram a
Brasília para, no exercício do legítimo poder de pressão, exigir do Congresso Nacional essas mudanças.
Está de parabéns o desporto do Brasil! E também
de parabéns o Congresso Nacional!
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é pela ordem mesmo.
Na minha fala, eu entendo que eu cometi uma
injustiça. O Senador Cássio Cunha Lima foi a primeira
pessoa no Parlamento que me procurou para discutir a
questão dos atletas. Por uma questão de justiça, quero render também ao Senador, como fiz ao Jerônimo,
neste momento, as minhas homenagens. Ele inclusive
me explicou: “Paim, não tem nada a ver com o teu sindicato, com a tua confederação, é outra estrutura”. Por
isso o projeto dele nós aprovamos por unanimidade
aqui no Senado, e foi à Câmara.
Parabéns, Cássio! Você merece!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ao citar o Senador Cássio, V.
Exª interpreta o sentimento da Casa, e todos nós fazemos justiça ao Senador.
Concedo a palavra à Senadora Ana Rita, Relatora dessa matéria importantíssima.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Srªs Deputadas, Srs. Deputados aqui presentes, quero também
saudar, com muita alegria, os atletas que se fazem presentes aqui hoje, em nome da Ana Moser, presidente
da ONG Atletas pelo Brasil. São muitos os atletas aqui
presentes. Que bom! Obrigada pela presença.
Quero saudar também os artistas que estão aqui,
que também são muitos, por causa da votação da PEC
da Música, em segundo turno. Obrigada pela presença de vocês.
Primeiramente, Sr. Presidente, eu quero agradecer a V. Exª, Senador Renan Calheiros, bem como a
todos os Líderes partidários, pelo pronto atendimento
de nossos apelos para que votássemos esta medida
provisória no dia de hoje, uma demonstração inequívoca de compromisso desta Casa com questões que
impactam positivamente a vida de nossa população.
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Segundo, eu quero também registrar aqui a minha
alegria e a minha manifestação de ter sido a Relatora
da Medida Provisória nº 620, que traz importantes benefícios para vários segmentos da nossa população,
especialmente às famílias beneficiárias do Minha Casa,
Minha Vida, aos trabalhadores, que também poderão
ter acesso à cultura neste País, aos esportistas do nosso Brasil e às entidades filantrópicas. Portanto, essa
medida provisória tem uma grande amplitude, uma
amplitude que beneficia a população do nosso País.
A Medida Provisória nº 620, encaminhada pela
Presidenta Dilma, em seu texto original, já garantia
grandes benefícios à nossa população. O primeiro
grande benefício é o acesso, até 2016, a cerca de 2,3
milhões de famílias, segundo estimativas da própria
Caixa Econômica, a crédito para equipar suas casas
com produtos mais modernos e que garantam maior
qualidade de vida.
O Minha Casa, Minha Vida permitiu a milhares
de famílias o acesso a uma moradia digna. Agora, com
o Minha Casa Melhor, essas mesmas famílias terão a
possibilidade de equiparem suas casas e realizarem o
sonho de terem uma moradia digna e confortável em
todo os aspectos.
As compras só podem ser realizadas em lojas credenciadas pela Caixa, em cartão de crédito exclusivo
do Minha Casa Melhor. É disponibilizado um crédito de
R$5 mil para aquisição de até dez produtos, constantes
de uma lista e com o valor máximo que cada produto
pode custar. Preocupação para que não haja abusos
e se estimulem descontos para a venda de produtos
de melhor qualidade.
A compra na loja é considerada à vista e com
desconto de no mínimo 5%. Temos notícias de que
várias lojas já estão fazendo descontos extras para
os produtos adquiridos através do programa. O pagamento é a prazo em até 48 meses. Só se inicia após
o uso de todo o limite. Se este não for usado, o pagamento só começa a partir do quinto mês. Quer dizer, a
família tem cinco meses para acertar as finanças para
que o impacto das prestações pese ainda menos no
orçamento familiar.
O Governo emitiu títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal em favor da Caixa Econômica. Dessa
forma, a Caixa tem acesso a R$8 bilhões, que serão
repassados à população e pagos ao Tesouro, quer
dizer, a Caixa contrai uma dívida com o Tesouro, que
se torna credor dos empréstimos realizados pelo programa que serão pagos à Caixa. Não há transação de
fundo perdido, continuando a se configurar como uma
transação financeira com a devida quitação de débitos.

64200

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Apenas será paga a longo prazo e com juros módicos,
plenamente justificáveis pelo alcance social e pelas
repercussões positivas do programa na sociedade.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras – Deputado
Paulo Teixeira, obrigada pela presença –, desde a
edição da Medida Provisória, as vendas de varejo demonstram que serão sensíveis à medida, pois mesmo
com os prognósticos de retração para as vendas, o
mês de julho demonstrou um crescimento de 6% em
relação ao mês de 2012 e de 1,9% em relação ao mês
de junho, sendo que as expectativas não superavam
0,2%. Portanto, o que nós alcançamos em termos de
vendas ficou bem superior às expectativas iniciais.
Um aumento totalmente vinculado ao programa Minha
Casa Melhor, o que demonstra o grande acerto dessa
medida, que melhora a vida dos beneficiários do Minha
Casa, Minha Vida e ainda aquece a economia do País,
aumentando a empregabilidade e elevando a renda.
Tendo em vista o mérito das emendas apresentadas pela Deputada Mara Gabrilli e pelo Deputado
Romário, incluímos a possibilidade de compra de tecnologia assistiva por esse financiamento. Desta forma,
famílias que sejam beneficiárias do Minha Casa, Minha
Vida e que tenham, no convívio familiar, uma pessoa
com deficiência poderão comprar produtos de tecnologia assistiva para garantir melhores condições de vida
para esses indivíduos, uma vez que esses produtos são
muito caros e, mesmo com financiamentos comuns, a
compra é quase proibitiva. Com essa emenda, o acesso a esses produtos será facilitado.
Outra grande mudança presente no texto inicial
da proposta é uma mudança muito simples: somente
altera o inciso II do art. 5º da lei que institui o vale-cultura, retirando do texto a necessidade de que a empresa, para distribuir o vale-cultura, seja do tipo daquelas
tributadas apenas pelo lucro real, permitindo que se
incluam também aquelas que são tributadas pelo lucro
presumido, ampliando de 2,8 milhões de empresas para
mais de 5 milhões o número de empresas habilitadas
a distribuir o vale-cultura ao trabalhador. O objetivo é
evitar a interpretação de que o programa está limitado
às empresas tributadas com base no lucro real. Com a
alteração, evita-se dubiedade na interpretação da lei e
não se criam despesas adicionais para o setor público,
alteração totalmente benéfica às trabalhadoras e aos
trabalhadores, que terão estímulo positivo ao consumo
de bens culturais, que também terá o aquecimento do
mercado cultural em nosso País.
Tendo em vista o alcance social dessa medida,
aceitamos duas sugestões, para que fossem incluídas
no texto da medida. Uma que cuida do Certificado de
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Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas)
e a outra que trata das entidades esportivas.
Foi incorporado ao projeto de lei de conversão
que apresentei o Projeto de Lei nº 6.149, de 2013, de
autoria dos Deputados Federais Paulo Teixeira, que
se encontra presente aqui entre nós, João Dado, Antonio Brito, Érika Kokay, Raimundo Gomes de Matos,
Aline Corrêa, Keiko Ota, Gabriel Chalita, Eduardo
Barbosa e Paulo Ferreira, que tramita na Câmara dos
Deputados e que altera a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social, regula
os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social e dá outras providências. A intenção
é buscar alternativa para desburocratizar o processo
de certificação das entidades, evitar a inadimplência
tributária em função da demora do processo e a profissionalização da gestão dessas entidades. Inclusão
essa feita a pedido do Deputado Paulo Teixeira e dos
demais Deputados aqui mencionados.
Com a edição de uma medida provisória em
2008, que depois foi rejeitada, foi criado um problema
jurídico muito grande, que ensejou a aprovação da Lei
12.101, de 2009, que não conseguiu corrigir todos os
problemas gerados, especialmente com relação à certificação, que teve a regra alterada e não assimilada
pelas entidades.
Vale lembrar que essa alteração proposta pelo
PLV beneficiará diretamente mais de três mil entidades
que atuam nas áreas da educação, saúde e assistência
social e que atendem diretamente milhares e milhares
de pessoas, desde crianças, adolescentes, jovens, famílias, idosos e pessoas com deficiência. Em relação
às entidades que atuam com pessoas com deficiência,
como Apaes, Pestalozzis, Avape; as que atuam com
aprendizagem, são mais de 800 mil adolescentes; as
Santas Casas, praticamente todas; as comunidades
terapêuticas; as casas de apoio, a Pastoral da Criança.
A proposta busca tão somente viabilizar a certificação dessas entidades e garantir a manutenção de
entidades que prestam relevante serviço a nossa população. Não temos como saber o total da dívida que será
gerada se não enfrentarmos esse problema de frente,
mas podemos afirmar que a divida inviabiliza a continuidade do funcionamento de todas estas entidades.
Por exemplo: uma entidade que sempre foi certificada, com a edição da Lei nº 12.101, de 2009, não
pertence mais nem à educação, nem à saúde, nem à
assistência social, ou que, em virtude dessa lei, não
cumpre esses novos requisitos já estão com dívidas
desde 2009, acrescidas de juros e multas.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Imaginem: como uma entidade, que vive com
seus recursos restritos e, em muitos momentos, até
deficitário para sua atuação, terá agora de arcar com
uma divida desse montante? Em valores originários,
estamos falando de aproximadamente 28,8% do valor
da folha de pagamento mensal da entidade. Portanto,
as entidades já estão com essa dívida de 28,8% por
mês vezes, mais ou menos, 50 meses, acrescida, mês
a mês, dos juros e multa de mora.
Nenhuma entidade terá como continuar funcionando adequadamente!
Pela instabilidade gerada com as alterações,
inúmeras entidades perderam o prazo para a certificação e ficaram descobertas, o que resultou em dívidas
tributárias para as entidades, pois os processos de
certificação demoram mais de 6 meses e, com isso,
criou-se um impasse.
Para solucionar a situação descrita, propõe-se
no texto incluído na MP que as cobranças de débito
tributário de processos anteriores à Lei nº 12.101, de
2009, somente serão feitos nos 180 dias anteriores à
decisão. Este prazo foi fixado por ser o mesmo prazo
que a Administração tem para concluir a certificação
das entidades. Quer dizer, mesmo que demore quatro
anos, somente os últimos seis meses serão contabilizados para efeito de cobrança tributária, caso o certificado não seja renovado.
Fica determinado que os pedidos de renovação
poderão ser feitos até a data final do certificado, ou
até 360 dias após a validade, no caso daquelas que
tiveram a validade expirada entre novembro de 2009
e dezembro de 2010.
Para aqueles processos relativos a 2009 e julgados com os critérios atuais, a vigência será de cinco
anos, para evitar a concessão de certificado já vencido.
E ainda: para evitar que as entidades fiquem solicitando renovações fora do prazo, o texto estipula que
novas renovações sejam solicitadas a partir dos últimos
360 dias de validade do certificado. Ou seja, nenhuma
entidade poderá pedir a renovação do certificado antes de completar os últimos 360 dias, somente após o
início dos 360 dias finais da certificação.
Era comum entidades maiores, mesmo com o
certificado válido, entrarem com mais de um pedido
nos Ministérios para não correr o risco de ficar sem a
cobertura dos certificados pela demora na expedição
do novo certificado.
Uma das maiores modificações é a possibilidade de remuneração dos dirigentes. Na legislação em
vigor, para uma entidade ser certificada, os dirigentes
não podem ser remunerados. Foi retirada esta veda-
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ção; contudo, foram colocadas travas contra possíveis
exageros: o salário desses dirigentes não pode ultrapassar 70% do teto salarial do funcionalismo público,
o que atualmente daria, no máximo, R$19,8 mil. Outra
trava é a limitação ao total de gasto que a entidade
pode ter com dirigentes: cinco vezes o salário máximo,
ou seja, no máximo poderá gastar, com o pagamento
dos dirigentes, R$98 mil. Desta forma, a entidade pode
ter tantos dirigentes quanto necessário, desde que a
soma salarial não ultrapasse aquele limite de cinco
vezes o maior salário.
Esta alteração tem por objetivo garantir maior
profissionalismo na gestão das entidades, permitindo
que os diretores sejam remunerados e, desta forma,
passem a cumprir jornadas de trabalho na entidade.
Na área da saúde, de modo a facilitar a certificação e impedir problemas na avaliação pelo Ministério certificador, a entidade que não conseguir cumprir
com os requisitos no último ano do certificado poderá
utilizar uma média de todo o período de certificação,
que deve resultar em no mínimo 50% de prestação de
serviços anuais para o SUS. Com isso, caso a entidade
tenha tido algum problema para realizar atendimento
pelo SUS, apenas no último ano, não será prejudicada essa entidade.
Outra grande mudança é a que possibilita a certificação de comunidades terapêuticas pelo Ministério
da Saúde como entidade de saúde ou como atuante
na promoção da saúde. A exigência é de que a entidade deva aplicar 30% de sua receita em ações de
gratuidade pactuada com o gestor do SUS local. Essa
possibilidade permite, por exemplo, comunidades de
tratamento de dependentes químicos, pessoas com
HIV e outras doenças graves.
Com relação à assistência social, abre-se a possibilidade de que a certificação de entidades que atendam pessoas com deficiência, retirando a exigência
de que 60% das vagas sejam destinadas ao SUAS,
uma vez que essa exigência é de difícil atendimento.
A certificação será apenas no Ministério do Desenvolvimento Social, desde que a instituição não ofereça
educação paga. Por exemplo, se a APAE não cobrar
pela educação, não precisará ter o CEBAS analisado
também pelo MEC.
Uma grande mudança é a que trata da certificação de entidades que ofertem ações de promoção
de integração da escola no mercado de trabalho, segundo a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social,
o Estatuto a Criança e do Adolescente e a CLT, como
os IELs e os CIEEs.

64202

Quarta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu quero aqui apenas fazer um registro, Sr. Presidente. O CIEE, por exemplo, lá do meu Estado, tem
enorme dificuldade de se manter. E, agora, ele poderá
também se beneficiar dessa política, bem assim todas
as entidades do País.
Estamos viabilizando a manutenção dessas entidades, que serão finalmente incluídas como de assistência social. A atuação dessas empresas é fundamental para a inserção de estudantes no mercado de
trabalho e, com essa alteração, será fortalecida.
Na educação, garante maior celeridade nas análises pelo Ministério certificador e para a entidade comprovar, ao retirar a necessidade de comprovação de
gasto de 20% do faturamento em gratuidade, estabelecendo como exigência a oferta de uma bolsa gratuita
para cada cinco alunos pagantes. Isso facilita para a
entidade, que não precisará transformar em dinheiro
as bolsas para comprovar a gratuidade, e para o MEC,
que não precisará ficar analisando planilhas de receitas
e despesas das entidades para ter a comprovação do
percentual em gratuidade.
Permite a utilização de bolsas parciais para o
cálculo, no mínimo, bolsa de 50%, desde que atenda
a uma bolsa integral para cada nove pagantes. Para
a construção do peso das bolsas integrais, é utilizado
o mesmo critério do Prouni e do Fundeb: uma bolsa
integral tem peso de 1,4 e, para alunos com deficiência, 1,2. Para as entidades que não aderiram ao
Prouni, a exigência é de uma bolsa para quatro pagantes, criando estímulos para que estas entidades
façam a adesão.
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, a segunda emenda que apresentei, que
altera a Lei Pelé, fundamenta-se, basicamente, em
dois pilares centrais.
Quero aqui pedir a atenção porque é importante
também essa emenda.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Ela se baseia em dois pilares centrais: primeiro,
vincula a isenção tributária e o recebimento dos recursos públicos no setor do desporto; e, segundo, a
implementação de mecanismos de transparência para
a gestão do esporte.
Desta forma, assegura, entre outras medidas, a
existência e autonomia de conselhos fiscais; controle
social interno; fiscalização e transparência de movimentações financeiras; acesso irrestrito a todas e a todos
os associados e/ou filados a documentos relativos à
prestação de contas das entidades de administração
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do desporto; determinação de balanço geral de cada
exercício das entidades, discriminando receitas e despesas relativas a cada modalidade e os resultados
das contas patrimoniais, financeiras e orçamentárias,
assegurando a ampla divulgação nos sítios eletrônicos da entidade.
Enfim, o objetivo central desta emenda é o de
modernizar a administração da prática desportiva no
Brasil, adequando a gestão deste importantíssimo segmento às exigências necessárias à boa formulação de
políticas públicas e a profissionalização e qualificação
dos dirigentes esportivos.
Por si só, modernizar a gestão do desporto brasileiro é algo essencial. Contudo, especialmente após
a decisão de que o Brasil sediará a Copa do Mundo,
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a necessidade de
reestruturação do esporte é crescente e a condução
das políticas públicas voltadas a fomentar sua prática, em qualquer de suas manifestações, é premente
e fundamental.
Por fim, quero destacar, que a emenda em tela
foi apresentada por vários atletas brasileiros, representados, em grande parte, pela Organização não
Governamental Atletas pelo Brasil, que se encontra
presente aqui, hoje, na pessoa de vários atletas, em
particular, da sua Presidenta Ana Moser, juntamente
com outras importantes organizações, entidades e movimentos sociais, como: o CESC, Conselho Federal de
Educação Física (CONFEF), Confederação Brasileira
de Clubes (CBC), LIVEWRIGHT e grupo LIDE, que
é uma organização de empresários que investem no
esporte, tendo o empresário João Doria Júnior como
o coordenador da organização.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não tenho a
menor dúvida, Sr. Presidente, que a matéria que estamos aprovando nesta terça-feira, mesmo não sendo
o único, será um dos mais consistentes legados ao
desporto brasileiro e ao País. No País que estamos
construindo, com uma sociedade moderna, solidária,
consciente dos seus direitos e deveres, saudável em
todas as suas dimensões, o esporte tem um caráter
estratégico.
Quero aqui, para finalizar a minha fala, fazer
dois registros importantes: primeiro, que a inclusão
dessas duas emendas não foi a pedido do governo.
A primeira emenda, que trata do CEBAS, foi a pedido
dos Deputados Federais, aqui hoje representado pelo
Deputado Paulo Teixeira, que em seu nome, em nome
da Deputada Erika Kokay e de tantos outros, solicitou-nos a inclusão desta emenda.
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A emenda que trata do esporte foi a pedido do
Deputado Federal Jerônimo e também a pedido dos
Atletas pelo Brasil, dessa importante ONG presidida
pela Ana Moser.
Quero ainda fazer um destaque com relação
ao Senador Cássio Cunha. Quero dizer que o projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça, apresentado pelo Senador Cássio Cunha no
mesmo dia em que foi aprovada a Medida Provisória
nº 620, é altamente meritório e fortalece a medida
provisória. No entanto, a medida provisória que aqui
apresentamos com relação ao esporte é mais ampla
do que o projeto apresentado pelo Senador Cássio
Cunha. É um projeto altamente importante, que fortalece a nossa iniciativa, que fortalece a matéria que
foi apresentada pelos Deputados Federais e que foi
acolhida por esta Relatora.
Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de dizer,
como Relatora. O projeto foi para a Câmara dos Deputados, e houve uma pequena mudança. Eu apresentei aqui uma adequação à remissão de artigos,
em virtude de modificações que a medida provisória
sofreu na Câmara, apenas para alterar os artigos
mencionados na Câmara de forma equivocada. Por
isso, nós estamos fazendo uma remissão desses artigos. Era apenas isso. Na verdade, é uma alteração
somente na redação.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT
– BA) – Senadora Ana Rita, permita-me fazer um comentário antes de V. Exª encerrar, também com a permissão da Mesa. Eu gostaria não só de parabenizar V.
Exª como também de dizer da oportuna inserção que
V. Exª adota nessa medida provisória num momento
importante. Cito o exemplo da ação prática disso que
V. Exª coloca agora como letra da lei, mas que a gente,
inclusive, praticou no último dia 7 de setembro na Bahia.
Portanto, ressalto a democratização; a reformulação
desses aspectos na direção dos clubes de futebol, dos
clubes de modo geral, de toda essa área do esporte;
a inserção de atletas e a participação deles em algo a
que dedicaram a vida. Portanto, essa uma experiência
que a gente traduz para a lei, a bem do esporte brasileiro. No último dia 7 de setembro, Senadora Ana Rita,
elegemos o Presidente do Esporte Clube Bahia com
voto direto. Do conselho constam diversos atletas que
foram campeões brasileiros. Portanto, afasta-se, assim,
toda uma prática ruim. Esse esforço que os atletas fazem aqui, essa peregrinação pelo Congresso, serve
para eles trazerem para a letra da lei algo a que, ao
longo de suas vidas, reagiram, construindo um caminho importante para o dia de hoje. V. Exª absorve essa
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questão, que serve como uma grande missão para que
possamos estatuir isso no Brasil, para que possamos
consolidar isso e construir uma estrutura para o esporte brasileiro, uma estrutura sólida, representativa.
Que o padrão da conduta ética de quem entregou a
sua vida ao esporte possa ser visto e tratado de forma
muito mais consistente, para que o esporte brasileiro
continue respeitando o torcedor, colocando-se em condições de grandes disputas dentro do País e também
representando este País pelo mundo afora! Parabéns,
Senadora Ana Rita!
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senadora Ana Rita, V. Exª me concede um aparte?
Sr. Presidente, faço questão de cumprimentar
V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, eu só queria
lembrar que foi feito aqui um acordo de procedimento
para que nós pudéssemos votar essa medida provisória. Há sessão do Congresso Nacional convocada
para as 19 horas.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Serei muito breve, Sr. Presidente, no
aparte concedido pela Senadora Ana Rita. Apenas
quero cumprimentar V. Exª, Senadora, pela relatoria
dessa matéria. Para não me alongar, não falarei dos
enormes benefícios que isso trará para a democratização do esporte, como registrou aqui muito bem o
Senador Walter Pinheiro. Mas não posso deixar de
registrar, Sr. Presidente, a inclusão, pela Relatora, de
um tema da maior importância, que é a Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Parabéns! Estabelece-se a certificação, a renovação do
Cebas – Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social���������������������������������
,��������������������������������
que promove programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens e de pessoas com
deficiência, com a finalidade de integração no mercado
de trabalho. Esse é um grande desafio do nosso País.
Temos instituições que trabalham com muita seriedade.
Apenas no ano de 2012, para dar um único exemplo, o
CIEE conseguiu empregar mais de um milhão de jovens.
Portanto, quero parabenizar V. Exª pela sensibilidade
de incluir essa questão nessa medida provisória. Era
apenas esse o meu registro, Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada, Sr. Presidente.
É a seguinte a adequação redacional apresentada pela Relatora, na íntegra:
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan, quero apenas ajudar na votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Ouço o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu queria apenas ajudar na votação!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pois não, com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – E tenho a certeza de
que V. Exª está querendo isso também.
Haverá sessão do Congresso Nacional às 19
horas, e V. Exª vai presidi-la. Veja: se formos discutir
a matéria, não vamos votar hoje a do esporte nem a
dos músicos. E os músicos já vieram umas dez vezes aqui.
Então, faço a seguinte proposta: estou inscrito
para falar pela oposição e declino da minha inscrição,
se os outros Senadores declinarem também. Assim,
será possível iniciar a votação. Sei que todos os Senadores têm o direito constitucional de usar da tribuna.
Sei disso, mas, como a matéria é de suma importância,
moraliza o esporte nacional, gratifica os serviços tão
importantes de um artista, eu gostaria de fazer essa
proposição. Não é uma exigência nem é, logicamente,
um acordo de tirar o direito de qualquer Senador. Mas
vamos votar! Se houver um acordo, declino de falar pela
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oposição, para que todos nós Senadores possamos,
neste momento, começar a votação de tão importantes matérias, tanto a do esporte como a da música.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – O PCdoB abre mão de falar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Mário Couto fez
uma proposta, e, se não houver objeção do Plenário,
vamos, imediatamente, submeter a matéria à votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, vamos iniciar!
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Sr. Presidente, eu, Paulo Bauer, declino de usar
da palavra, em homenagem à brevidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Paulo Bauer.
Em votação os pressupostos constitucionais de
urgência, de relevância e de adequação financeira e
orçamentária da Medida Provisória.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os
pressupostos constitucionais permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovados.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da matéria. (Pausa.)
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Não havendo quem queria mais discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Antes, porém, eu gostaria de ler dois requerimentos que se encontram sobre a mesa, do Senador
Paulo Paim.
Requerimento de destaque para o §3º do art. 17,
constante do projeto de lei de conversão.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.097, DE 2013
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do inciso II do § 1º do art. 29, constante no art. 6º
do Projeto de Lei de Conversão nº 22, de 2013 (proveniente da MPV nº 620/2013).
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.098, DE 2013
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do § 3º do art. 17, constante no art. 6º do Projeto
de Lei de Conversão nº 22, de 2013 (proveniente da
MPV nº 20/2013).
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sr. Presidente, para acelerar os trabalhos – e
já falei com a Relatora –, para que votemos as duas
propostas hoje, tanto a da música como a do esporte,
estou retirando os dois requerimentos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Submeto à consideração da
Casa a retirada dos requerimentos do Senador Paulo Paim.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.099, DE 2013
Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 1.097, de minha autoria, em
que solicito.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.100, DE 2013
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 1.098, de minha autoria, em
que solicito.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Senadores e as Senadoras que concordam com a retirada dos requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR. Sem revisão do orador.) – Apenas aproveitando esta oportunidade em que o Senador Vital do
Rêgo está ao lado de V. Exª, eu gostaria de fazer
um pedido ao Senador Vital do Rêgo, que é Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é
autor de um projeto importantíssimo na linha do que
nós estamos aprovando hoje, que institui a Lei de
Responsabilidade do Desporto, um novo avanço de
legislação. Eu sou o Relator dessa proposta, estou
pronto para relatá-la na Comissão de Constituição
e Justiça e solicito ao Senador Vital do Rêgo que
a coloque na pauta da Comissão de Constituição e
Justiça o quanto antes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
efeito de esclarecimento, os Projetos de Lei nº 428 e
429 disciplinam o que o Senador Alvaro Dias, em tão
boa hora, chamou de Lei de Responsabilidade Desportiva. Esses projetos já receberam também do Senador Alvaro Dias o parecer favorável na Comissão de
Educação, e nós, oportunamente, na brevidade que V.
Exª está solicitando, vamos pautá-los na Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação.
As Senadoras e os Senadores...
Votação da matéria, sem prejuízo obviamente da
adequação redacional.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da adequação redacional.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a
adequação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a adequação redacional.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Presidente da
República. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, com muita satisfação, registrar, mais uma vez, a presença no Senado
Federal destes renomados artistas da Música Popular
Brasileira: maestro Renio Quintas; Rosemary; Digão,
dos Raimundos; Fagner; Ivan Lins; Luciana Pegorer;
Carlão e Gustavo Vasconcelos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, na semana passada, nós votamos, no primeiro turno, a chamada PEC da Música,
que obteve a aprovação de uma amplíssima maioria,
que se manifestou a favor dela. V. Exª fez bem em interromper o processo de votação naquele momento,
uma vez que o quórum estava baixo. Hoje, temos um
quórum exuberante, com 78 Senadores. Eu penso, Sr.
Presidente, que é hora de darmos sequência à votação, votando as emendas e, em seguida, o segundo
turno. Esse é o apelo que faço a V. Exª, em nome da
Bancada do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin,
com a palavra V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Eu quero dizer que compreendo a proposta do
Senador Aloysio Nunes. Entretanto, são 18h45min, e a
sessão do Congresso Nacional está marcada para as
19 horas. Nós temos, Senador Aloysio, sobre a mesa
duas emendas a essa proposta de emenda à Constituição: uma emenda de autoria do Senador Eduardo
Braga e outra emenda de minha autoria. Então, nós
precisaremos debater a matéria. Obviamente, já sabemos a tendência do Plenário. Entretanto, precisare-
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mos utilizar o tempo necessário para defender nossas
ideias e nossas opiniões.
Então, Sr. Presidente, acho que seria interessante que remarcássemos esse debate. Não há dúvida
quanto ao resultado, mas, com isso, poderemos pelo
menos ter o direito de debater com tranquilidade essa
matéria, que não é tranquila. É claro que há a aprovação de uma grande maioria, mas há uma bancada
que também apresenta problemas sérios em relação
à matéria.
Essa é a solicitação que faço a V. Exª, Senador
Renan, e ao nosso Líder querido, Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu seria o último entre nós a atrapalhar a matéria, e a
Senadora Vanessa alega que a sessão do Congresso
está marcada para daqui a 15 minutos. Não quero inibir o direito da Senadora nem de ninguém a debater.
Eu seria o último a propor isso. Mas o apelo que faço
a V. Exª, então, é de que, amanhã, impreterivelmente, nós possamos passar à votação da matéria, que é
uma matéria importante e que vai ocupar um lugar de
relevo nesta semana de esforço concentrado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Apenas para lembrar a V.
Exª e aos colegas Senadores que nós já estamos em
meio ao processo de votação e que a discussão já foi
encerrada. Portanto, nós só devemos votar as emendas. Já houve o processo de discussão e de debate.
Agora é a hora do voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa,
Senadora Vanessa, e comunicar a todos os que estão
presentes que foi possível nós chegarmos até aqui, na
apreciação desta importante proposta de emenda à
Constituição, em função de esforços de todos. De todos!
Na votação do primeiro turno, nós aprovamos a
matéria apenas por um voto. Um voto. O que a Senadora Vanessa está dizendo, em outras palavras, é que
ela tem direito a discutir a matéria, e, se ela delongar a
discussão da matéria, nós vamos incorrer no mesmo
problema que tivemos na votação do primeiro turno,
quando corremos o risco de ver a proposta de emenda
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à Constituição derrotada por falta de quórum. Repito:
nós ganhamos por um voto.
Eu queria, com o crédito que eu tenho com os
artistas, que estiveram aqui em várias oportunidades,
com todos os Senadores, de todos os partidos, que
nós, sem contestação, acertássemos a votação dessa
matéria, que considero muito importante para a cultura nacional, para a arte nacional, para terça-feira.
Terça-feira!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu já darei a palavra a V. Exª
pela ordem.
Nós não temos como não dar a palavra para discutir a matéria. Isso poderia delongar a sessão e esvaziar o quorum. Como é importante nós aprovarmos
essa proposta de emenda à Constituição, é importante também que, estrategicamente, nós reservemos
a data de terça-feira para definirmos definitivamente
sobre a matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, há uma proposição de
que seja amanhã. Teria algum prejuízo ser amanhã?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é nesse sentido. Permita-me.
Eu queria apelar a V. Exª. Essa votação foi suspensa na semana passada. Salvo engano, na quarta-feira. Foi marcada para esta semana.
Então, apelo a V. Exª, rogo a V. Exª que não haveria maior prejuízo. É uma votação que está em curso.
Nós estamos numa semana de esforço concentrado. Essa PEC está na pauta do esforço concentrado.
Então, eu vejo, Presidente, que não teríamos maiores
prejuízos se pautássemos a continuação dessa votação para a amanhã.
É o apelo que faço a V. Exª, e me parece que,
consultados os Líderes, a ampla maioria dos Líderes
está de acordo que continuemos amanhã a votação
dessa proposta de emenda à Constituição, Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Presidente, o PR concorda com V.
Exª em votar terça-feira da próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – Então, portanto, está definida
a matéria com o empenho da Casa, com o protagonismo da Presidência, com o esforço dos Líderes partidários. Mais uma vez contando aqui com a presença do
Deputado Otávio Leite, que é o primeiro subscritor da
matéria, da Jandira Feghali, desses artistas queridos,
nós votaremos a matéria na terça-feira.
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Portanto, é uma decisão que quero compartilhar
com todos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, o PDT também concorda
com a votação na terça-feira.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Calendário Especial
– Requerimento nº 1.048, de 2013)
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de
2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:
– 484, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício
Oliveira, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta, com voto vencido
do Senador Eduardo Braga;
– 999, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, favorável
à Emenda nº 3 – Plen.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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 provimen-
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to 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.
4
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.
5
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.
6
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 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.
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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.
7
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.
8
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.
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
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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 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
11
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
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 (utiliza-
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ção do FGTS para pagamento de serviços
educacionais).

17
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).

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).
14
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
15
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).
16
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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

18
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
19
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
20
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
21
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
22
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
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nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
23
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
974, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (
que já se encontra apensado ao Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos complementares, por regularem matéria correlata (aplicação da receita pública da União em
ações e serviços públicos de saúde).
24
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto de Lei
do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de Licitações).
25
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos.
26
REQUERIMENTO Nº 1017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(regulamentação do exercício da acupuntura).
27
REQUERIMENTO Nº 1018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
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nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
28
REQUERIMENTO Nº 1019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).
29
REQUERIMENTO Nº 1020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
30
REQUERIMENTO Nº 1030, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.030, de 2013, do Senador Humberto Costa solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
31
REQUERIMENTO Nº 1031, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos nº
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornelles solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
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honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
32
REQUERIMENTO Nº 1034, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando que, sobre os Projetos de Lei da Câmara
nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em conjunto, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (cria a área de proteção
ambiental da Serra da Canastra).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
A Presidência comunica ao Plenário e pede a participação de todos no sentido de que, neste momento,
será realizada a eleição do Corregedor Parlamentar
do Senado Federal, de acordo com a Resolução do
Senado Federal nº 17, de 1993.
É candidato ao cargo e, portanto precisa ser eleito, o Senador Vital do Rêgo.
A eleição se fará pelo processo eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu
voto aberto, a favor do nosso Procurador, mas, Presidente, eu queria apenas entender, porque estava muita
zoada, muito barulho. Eu não consegui entender qual
o encaminhamento para a PEC da Música. Pelo que
eu ouvi, houve um apelo do Senador Inácio para que
nós pudéssemos votar amanhã, sem atropelos.
Por que sem atropelos? Porque na semana passada nós interrompemos. Nós não temos nenhum interesse
em causar constrangimento ou dificuldade à Bancada
do Amazonas. Pelo contrário, nós queremos conduzir
no sentido de caminharmos para um acordo que represente a maioria da posição do Senado, mas também que
possa acolher as dificuldades dos Senadores do Estado.
No entanto, eu não estou entendendo por que
nós não podemos votar amanhã, já que, amanhã,
nós temos uma pauta praticamente livre, e eu tenho
certeza, pela consulta que já fiz aqui, de que há concordância da maioria das Lideranças, pelo menos das
que já consultei, dos principais partidos.
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Por isso, Sr. Presidente, eu quero apenas entender
o porquê de não podermos votar amanhã. Apenas isso.
Inclusive, já que não vai, imagino, haver mudança de posição do Senado de uma votação para outra,
uma mudança tão radical, eu creio que acabar com o
sofrimento daqueles que estão se sentindo prejudicados é melhor de uma vez só do que prosseguirmos
numa dose homeopática de sofrimento cada vez maior.
Portanto, eu gostaria de apelar apenas para que
V. Exª explicasse, porque eu, realmente, não ouvi. Digo-lhe com sinceridade. (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só, mais uma vez, explicar à Casa que, para nós mudarmos a Constituição,
nós precisamos de 49 votos “sim” no Senado Federal.
A Presidência, em todos os momentos, se empenhou para que nós aprovássemos essa proposta
de emenda à Constituição. Em todos os momentos. E,
na votação do primeiro turno, na semana que passou,
eu fiquei aqui com um problema na mão, tendo que
delongar a sessão para que essa matéria não caísse
por falta de quórum, e ganhou apenas por um voto.
Então, em nome de que nós tenhamos uma votação pacífica, sem resistência, a votação foi marcada
para terça-feira. É o compromisso que eu assumo, mais
uma vez, com os Líderes e com a Casa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente, apenas uma pequena correção daqueles que se acham prejudicados, porque eu
tenho o convencimento de que o Senado não votou
achando que está prejudicando alguém. Votou com a
consciência de que não há prejuízo algum para Estado
brasileiro algum com a PEC da Música.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, nós podemos acordar
que a matéria seria, então, o Item 1 da pauta?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como pede V. Exª, Senador.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Item 1 da pauta, na próxima terça-feira, pode
ser, então, Sr. Presidente, como já foi encaminhado?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode ser.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E há um adendo: o Eunício se compro-
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meteu de nós, na sequência, fazermos um jantar em
comemoração à aprovação da matéria.
É outra precondição que vamos exigir.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, estou esclarecido por V. Exª. Eu ia sugerir a V. Exª uma consulta aos
Líderes, mas S. Exª já explicou a todos nós que, tacitamente, houve um acordo em que teremos todas as
condições colocadas para votar aqui terça-feira, inclusive o diálogo estabelecido de V. Exª com a Bancada do
Amazonas. É em nome disso e acreditando inclusive no
encaminhamento e na condução que V. Exª está dando,
inclusive no entendimento com a Bancada do Amazonas que aquiesço em relação ao seu encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles,
com a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria solicitar a V. Exª que seja dado
como lido o meu pronunciamento sobre o veto do FGTS.
Considero, Sr. Presidente, que essa contribuição
de 10% do FGTS foi instituída para cobrir o patrimônio
líquido negativo desse fundo. Coberto o patrimônio, não
poderia ela continuar a ser cobrada. O veto, no caso,
é irrelevante. Mantida ou rejeitada, essa contribuição
não pode mais ser cobrada.
Gostaria que integrasse o meu pronunciamento o artigo do Presidente da Firjan, Eduardo Gouveia
Vieira, intitulado “A conta da insensatez”, publicado no
jornal O Globo, de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, esta Casa avaliará na noite de hoje
veto integral da presidente da República ao Projeto de
Lei Complementar n° 198, de 2007, do Senado Federal, que extinguia a cobrança adicionai de 10% sobre
o montante de depósitos devidos ao FGTS durante a
vigência de contrato de trabalho em caso de despedida de empregado sem justa causa.
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O adiciona! de 10% sobre o montante de depósitos efetuados pelo empregador foi instituído peia Lei
Complementar n” 110 de 2001 com base no artigo 149
da Constituição Federal com a destinação de cobrir o
patrimônio líquido negativo do FGTS gerado por expurgos decorrentes de pianos econômicos de governos
anteriores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
A contribuição adicional de 10% não tinha prazo
de validade mas tinha destinação específica, como
manda a Constituição para o caso de contribuições
de natureza similar, que era cobrir o patrimônio líquido
negativo do FGTS.
Um dos requisitos para a validade constitucional
de contribuições como o adicional de 10% aos depósitos
do FGTS é, precisamente, a destinação dos recursos
recolhidos, que não pode servir a outros propósitos
senão àqueles estritamente registrados na lei que o
instituiu, Desaparecendo a finalidade para que foi destinada, a contribuição perde, imediatamente, sua base
constitucional e deve ser, por conseqüência, entendida por ilegal. Em outras palavras, extinta a motivação
da existência da contribuição, no caso a necessidade
pública da despesa vinculada, extinta também está a
autorização constitucional para sua cobrança.
A rigor, nem haveria necessidade de lei no sentido de eliminar o adiciona! de 10% do FGTS. Essa
contribuição, nesse contexto, já teria automaticamente deixado de produzir efeitos, por incompatibilidade,
com o objetivo que justificou sua criação.
Essa visão está amplamente fundamentada em
decisões de doutrinadores do direito tributário e constitucional, de órgãos de controle como o Tribunal de Contas
da União e mesmo do Supremo Tribunal Federal. Não se
trata, portanto, de entendimento novo sobre o tema, Há
decisões administrativos e jurisprudência sobre o assunto.
O veto da presidente da República, assim, não
faz sentido do ponto de vista legal.
A contribuição de 10% do FGTS foi instituída para
cobrir o patrimônio líquido negativo desse fundo. Coberto o
patrimônio líquido, não poderia ela continuar a ser cobrada.
O veto, no caso, é irrelevante. Mantido ou rejeitado, essa contribuição não pode mais ser cobrada.
Gostaria que integrasse meu pronunciamento
o artigo do Presidente da FIRJAN, Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira, intitulado A Conta da Insensatez, publicado no jornal O Globo de hoje (17/09/2013), o qual
solicito seja publicado na íntegra.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FRANCISCO DORNELLES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma
do Regimento.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª, do Senador Vital do Rêgo, principalmente.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 59; NÃO, 2; nenhuma
abstenção.
Está, portanto, eleito o Senador Vital do Rêgo para
exercer o honroso cargo de Corregedor Parlamentar
do Senado Federal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Os dois Senadores que votaram “não” se enganaram. Não é possível votar contra um homem desses,
pelo amor de Deus!
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quem será?
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Já é a segunda vez que tenho a honra e a alegria de
votar no Senador Vital. Espero que um dia a recíproca
seja verdadeira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero que V. Exª abra o meu voto. Quero ter o
prazer de mostrar o meu voto a V. Exª e da minha indignação por esses dois votos contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Tem que abrir de todos para a gente ver quem foi.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Presidente, peço que registre o meu voto “sim”.
Eu estava atendendo ao Governador de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, pela
ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
gostaria de saber de V. Exª quando entrará em pauta
o projeto que trata da regulamentação para a criação
de novos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar a V. Exª
– já tive oportunidade de fazer essa comunicação...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Governo/PSB –
BA) – Presidente, pela ordem, por favor, para registrar
o meu voto. Eu não tive como votar e gostaria que ficasse registrado em ata o meu voto a favor do nosso
Procurador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Também, Sr. Presidente, eu
quero registrar. Eu tentei votar e não vi que não entrou,
mas fica registrado o meu voto a favor do Senador Vital.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Presidente, só para fazer...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Presidente Renan, quando está prevista a votação do projeto que regulamenta a criação de novos
Municípios?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Responderei já a V. Exª.
Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, só para fazer um comunicado breve a
esta Casa com relação ao falecimento do Prof. Edson
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de Souza Miranda, expoente acadêmico da Faculdade
de Economia da Universidade Federal do Mato Grosso.
Ele foi um dos fundadores do Uniselva e também
um dos grandes homens da economia deste País. Portanto, o passamento desse professor é motivo de tristeza para toda a classe educacional de Mato Grosso.
Tinha 75 anos e residia em Cuiabá.
Eu e o Senador Jayme Campos queremos expressar aqui o nosso sentimento, em nome da população de Mato Grosso, pelo passamento desse nobre
e grande mato-grossense, que grande serviço prestou
ao Estado de Mato Grosso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB) – Só para renovar e agradecer a confiança que
os nossos Parlamentares, companheiros do Senado,
depositam em nosso nome. Quero renovar também
o compromisso de exercer, na Corregedoria, o papel
que me cabe à luz do Regimento Interno do Senado
Federal. Tenham todos a certeza de que serei absolutamente fiel às recomendações do nosso Regimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós cumprimentamos o Senador Vital do Rêgo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, é um apelo a V. Exª. Eu acho que
a votação do Congresso, marcada para as 19 horas,
impõe o encerramento desta sessão. Eu acho que já
se votou o que tinha que se votar, já se decidiu sobre
o que poderia ser votado na quarta, na quinta e na
sexta-feira.
Eu pediria a V. Exª que, até para cumprir a agenda, considerasse a hipótese de encerrar a sessão para
que nós pudéssemos nos deslocar para o Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, Senador José
Agripino.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores, como exatamente lembra o Senador José
Agripino, que a sessão conjunta do Congresso, con-
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vocada para hoje, às 19h, no plenário da Câmara dos
Deputados, será destinada, na primeira parte, à apreciação dos vetos presidenciais; e, na segunda parte,
à apreciação do Projeto de Resolução do Congresso
Nacional que dispõe sobre a comissão mista do Congresso Nacional de assuntos relacionados à comunidade dos países de Língua Portuguesa, sua composição,
organização e competências; à apreciação do Projeto
de Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2013,
que acrescenta §4º ao art. 26 da Resolução nº 1, que
dispõe sobre a comissão mista a que se refere o §1º
do art. 166 da Constituição Federal; e à apreciação do
Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 2, de
2008, que dispõe sobre as finalidades, composição
e funcionamento da comissão mista de controle das
atividades de inteligência, órgão de controle e fiscalização externo da atividade de inteligência, previsto
no art. 6º da Lei nº 9.883, e estabelece outras normas
relativas à sua atuação.
Antes de encerrar a sessão, nós queríamos comunicar ao Senador Flexa Ribeiro, o que há pouco
fizemos ao Senador Valdir Raupp, que não há acordo
dos Líderes partidários para nós apreciarmos o projeto de lei que autoriza a criação de novos Municípios
no Brasil. Nós tentamos fazer um acordo, colocar a
matéria na pauta. No entanto, não houve acordo para
que pudéssemos apreciar essa importante matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.101, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador de Salvador EDNALDO SANTOS,
apresentando condolências à família.
Justificação
Faleceu na noite de 16 de setembro, no Hospital
Aliança, em Salvador, o engenheiro e ex-vereador Ednaldo Santos, em consequência do agravamento de
seu estado de saúde por problemas gerados por um
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele era natural de
São Gonçalo dos Campos, interior do Estado da Bahia.
Ednaldo consolidou-se como liderança política
em Salvador, onde foi eleito vereador em 1982 pelo
PMDB, ano em que a capital baiana elegeu a maior
bancada de oposição da história da Câmara Municipal,
bancada que tive a honra de integrar, juntamente com
Ednaldo Santos, Fernando Schmidt, Eliana Kertesz e
tantos outros representantes do movimento pela de-
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mocratização do Brasil. Naquela eleição, o PMDB elegeu 2/3 da Câmara de Vereadores da capital baiana.
Vereador coerente e engajado, Ednaldo foi um
batalhador em defesa dos interesses da população e
sempre esteve presente nos bairros e nos movimentos
sociais, lutando por melhores condições de vida das populações mais pobres. Ocupou com muita competência
a presidência da Câmara Municipal de 1986 a 1988.
Ednaldo Santos deixa um legando de bons exemplos e serviços prestados à população de Salvador.
Nossos pêsames e solidariedade aos seus familiares
e amigos.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata
(PSB-BA).
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Sociedade Amigos do Museu do Vinho Mário de Pellegrin (SAMUVI)
e à Prefeitura de Videira – SC, pelo evento comemorativo aos 82 anos da Casa Canônica e 28 anos do
Museu do Vinho de Videira – SC, cuja abertura ocorreu dia 14 de setembro de 2013, naquele município
Catarinense, bem como seja encaminhado o referido
voto a Sra. Rita Sinzsker, Presidente da SAMUVI, no
seguinte endereço: Rua Padre Anchieta nº 344, Bairro
Matriz, Videira – SC – CEP 89560.000, e ao Prefeito
eleito Wilmar Carelli e ao Interino Lourenço Becker,
no seguinte endereço: Avenida Manoel Roque, 188
– Bairro Alvorada – Videira – SC – CEP 89560-000.
Justificação
A grandeza histórica de um País está na preservação da memória de quem fez, e faz, parte de sua
construção.
A força do povo brasileiro deriva de sua pluralidade. Esta é uma nação surgida de povos diferentes, de
culturas diferentes, de línguas diferentes. Contudo, ao
se instalarem vindos de suas regiões de origem procuraram adequar suas novas vidas ao espírito brasileiro.
Desse mesclar surgiu o que somos hoje, brasileiros com muito orgulho de sua pátria.
Trouxeram também, além do desejo de integração, técnicas agrícolas, industriais, comerciais, etc.,
ou seja, novos conhecimentos que, em muito, ajudaram no desenvolvimento econômico nacional, a fazer
deste solo o que é hoje: uma potência econômica que
reverencia a paz, sempre.
No dia 14 do corrente, no Município de Videira
– SC, houve um ato comemorativo pelos 82 anos da
Casa Canônica e 28 anos do Museu do Vinho, com uma
exposição denominada Pioneiros da Uva e do Vinho
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destinada a homenagear 18 famílias pioneiras, cuja
história de chegada e de integração à vida brasileira,
o dia a dia, está contada em 21 painéis que mostram
como foi a chegada, a adaptação, o desbravamento
da mata, como se relacionavam entre as famílias, da
saudade da terra deixada e da alegria da escolha de
nova pátria, da criação dos filhos brasileiros e de como
manter a cultura de origem e inseri-la na história brasileira, do respeito e da felicidade de estarem neste País.
É um trecho importante da história vinícola nacional, pois mostra como o Brasil começou a produzir
vinhos cada vez mais valorizados, não só por brasileiros, mas também pela crítica internacional.
Há um trabalho de resgate das origens, de tal
modo que já foram pesquisadas 136 famílias pela Sociedade Amigos do Museu do Vinho Mário de Pellegrin,
Presidida pela laboriosa Rita Sinzsker, que organiza
essa homenagem. Neste ano foram destacadas mais
18 famílias Pioneiras: Adão Vanin, Adelar José Mariani,
Albertino Brandelero, Alcides Cagnin, Angelo Busanelo, Antonio Peretti, Benjamim Grazziotin, Cooperativa,
Enrico Anselmi, Ernesto Grando, Francisco Francio,
Francisco Lyra, Giovanni Simoneto, Giuseppe Olivo,
José Gonçalves Lins, Luiz Angelo Damo, Pedro Menegola Segundo e Vergilio Saorim.
Assim, pela contribuição no resgate da história do
município de Videira, que valoriza as famílias pioneiras
por sua importância no desenvolvimento regional e nacional, é que apresentamos um Voto de Congratulações e
Aplausos à Sociedade Amigos do Museu do Vinho Mário
de Pellegrin (SAMUVI) e a Prefeitura de Videira – SC.
Sala das Sessões, 16 de Setembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas –
Senador Casildo Maldaner, PMDB/Santa Catarina
– Senador Luiz Henrique, PMDB/Santa Catarina –
Senador Paulo Bauer, PSDB/Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.103, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações à Excelentíssima Senhora
Ministra da Cultura acerca do PAC Cidades Históricas:
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O PAC Cidades Históricas, foi lançado, em 21 de
outubro de 2009, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, prevendo investimentos de R$ 890 milhões
até 2012, em 173 cidades, dos quais R$ 140 milhões
seriam liberados até o final de 2009. Em 29 de junho
de 2010, o Programa foi relançado pelo presidente do
IPHAN, Dr. Luiz Fernando de Almeida, com orçamento previsto de R$ 1,129 bilhão, sendo R$ 254 milhões
para Minas Gerais e com execução prevista entre os
anos de 2010 e 2013. Naquela ocasião 20 prefeitos de
Minas aderiram formalmente ao programa. Posteriormente, em setembro de 2012, na posse da Senadora
Marta Suplicy à frente do Ministério da Cultura, o programa foi relançado mais uma vez, como se tratasse
de nova iniciativa. Depois, em 28 de janeiro de 2013,
o Governo Federal anunciou, novamente, a liberação
de R$ 1,3 bilhão que seriam investidos em 3 anos e
definiu, como meta, o investimento de R$ 300 milhões
destinados a 44 municípios de 20 estados, até o fim do
ano. Diante desses números, perguntamos:
Do montante anunciado pelo Presidente Lula,
em 2009, quais cidades receberam recursos do PAC
Cidades Históricas até o final daquele ano e quanto
foi investido em cada uma delas? Do anunciado pelo
Presidente para os anos seguintes, quantas cidades
receberam os investimentos prometidos? Qual o valor
aplicado em cada uma?
Quais cidades receberam recursos do programa
lançado pelo Presidente do IPHAN, entre 2010 e 2012,
e quanto foi investido em cada uma delas?
Quais cidades foram selecionadas pela nova fase
do programa, anunciada pela Presidente Dilma Rousseff, em janeiro de 2013, quanto será investido em
cada uma delas e qual a previsão para a contratação
dos recursos, sua execução e liquidação?
Quais cidades foram selecionadas pela fase do
programa, relançada pela Presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2013, quanto será investido em cada
uma delas e qual a previsão para a contratação dos
recursos, sua execução e liquidação?
Por fim, solicita-se que as informações requeridas sejam entregues em meio eletrônico compatível
com Windows.
Justificação
Três anos depois do lançamento do Programa de
Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, a
presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), Jurema Machado, admitiu à imprensa que o programa “não existe”, pelo menos até agora.
De acordo com reportagem do Jornal Estado de
Minas (EM), publicada em novembro do ano passado,
com o fim do Projeto Monumenta, vinculado ao Ministé-
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rio da Cultura, as cidades ficaram à deriva. As informações coincidem com declarações de diversos prefeitos
de cidades históricas ouvidas pela reportagem do EM.
A inação do Governo Federal na preservação do
patrimônio histórico e cultural brasileiro é especialmente perversa para Minas Gerais. O Estado abriga cerca
de 60% do patrimônio histórico do Brasil e que, entre
suas singularidades, possui rico conjunto arquitetônico
representativo do sistema colonial luso-brasileiro. Sem
o dinheiro prometido, denunciou a reportagem do EM,
correm o risco de virar pó.
Enquanto isto, assistimos, recorrentemente, ações
de marketing do governo, principalmente perto de disputas eleitorais, onde prefeitos e população de cidades
detentoras de significativo patrimônio histórico/cultural
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são bombardeados com falsas promessas de recursos
federais, nunca cumpridas.
Diante do exposto, solicitamos informações, ao
Ministério da Cultura, que esclareçam o que está sendo efetivamente realizado pelo Governo Federal para
a preservação do patrimônio histórico do Brasil.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.059, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que conclui pela rejeição por inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº
264, de 2013.
Sobre a Mesa Ofício que passo a ler:
Ofício nº 261/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 11 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data esta Comissão deliberou em caráter terminativo, pela rejeição, por inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2013, de autoria do Senador Jorge Viana, que “Dá nova
redação ao art. 24 da Lei nº 9.504, e 30 de setembro
de 1997 (Lei das Eleições) vedando o financiamento
de campanhas eleitorais por pessoa jurídica”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente. – Senador Aníbal Diniz, Vice-Presidente, no Exercício da Presidência da Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Uma vez que o parecer não
foi unânime, a Presidência, nos termos do art. 254,
combinado com o art. 101, §1º, do Regimento Interno,
determina a abertura do prazo de dois dias úteis para
interposição de recurso por um décimo dos membros
do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência adita o despacho
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 203, de 2013,
para remetê-lo às Comissões de Assuntos Econômicos; e Serviços de Infraestrutura, além da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
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.) – Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes da TV e Rádio Senado, minhas
senhoras e meus senhores.
Foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente,
em 11 de junho de 2013, os Requerimentos nos 31 e
42 de 2013 do Eminente Senador Luiz Henrique da
Silveira, solicitando audiência pública com a proposta
de debater a exploração de xisto.
Em seu requerimento, o senador explica que:
Tendo em vista que os Estados Unidos estão
extraindo gás natural de xisto pelo sistema de
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fraturamento (fracking) e obtendo o produto
ao custo de 20% do que o oferecido no País;
Tendo em vista que o “fracking” é feito pela injeção de bilhões de litros de água, misturada a
produtos químicos, a profundidades superiores
a mil metros; e
Tendo em vista que a nova realidade do gás
norte-americano poderá afetar, ainda mais, a
competitividade da indústria nacional, sobretudo da cerâmica, metalurgia, petroquímica e
têxtil, que são intensivas no uso desse combustível fóssil.
Tiveram presentes nesta Audiência Pública:
– Álvaro Toubes Prata – Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
– Sílvio Jablonski – Chefe de Gabinete da Agência Nacional do Petróleo (ANP);
– Reginaldo Medeiros – Presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia
(ABRACEEL);
– Antônio Guimarães – Secretário de Exploração
e Produção do Instituto Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (IBP);
– Clayton de Souza Pontos – Representante do
Ministério de Minas e Energia;
– Marcelo Medeiros – Diretor de recursos hídricos do Ministério de Meio Ambiente.
O gás de xisto, também conhecido como shale
gás ou gás não convencional, está prestes a começar
a ser explorado no Brasil. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) marcou para outubro o primeiro leilão de
blocos de gás. No entanto, tal exploração está longe
de ser consenso no que diz respeito a custo/benefício
para o Brasil.
O gás xisto se encontra em formações sedimentares de baixa permeabilidade e, diferente do gás convencional, que migra das rochas onde foi formado para
rochas reservatórios, este gás fica aprisionado. Esta
característica inviabilizou por muito tempo a extração
desse gás, visto que não havia tecnologias capazes
de retirá-lo de dentro das formações de xisto.
Esse paradigma foi quebrado com a técnica de
perfuração horizontal dos poços e o advento do fraturamento hidráulico. Processo esse que consiste em
bombear, sob alta pressão, uma mistura de água e
areia junto com outros produtos químicos no poço a
fim de fraturar as formações de xisto, permitindo a liberação do gás.
Na reportagem feita por Daniel Rittner ao Jornal
Valor Econômico, o Secretário de Energia dos EUA,
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Ernest Moniz, disse que a revolução do xisto muda a
geopolítica do petróleo. Conforme a reportagem:
“Há uma “revolução do xisto” em curso nos Estados Unidos: ela já despertou investimentos de
US$ 100 bilhões na indústria americana, derrubou as tarifas do gás e promoveu a abertura
de um milhão de postos de trabalho em meio
à maior crise econômica do país desde 1929.
E essa “revolução” tende a culminar em uma
nova geopolítica do petróleo: com um aumento
contínuo de sua produção, a América do Norte
deverá alcançar sua independência energética,
em aproximadamente uma década.
Segundo Ernest Moniz:
“Seremos exportadores e importadores ao
mesmo tempo, mas o resultado líquido poderá ser zero”
No dia 16 de agosto:
“...após um almoço com dezenas de empresários na sede da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e de reuniões com autoridades
brasileiras, ele (o secretário) fez um relato detalhado das transformações energéticas em
andamento no país que mais consome combustíveis fósseis no planeta. Com a exploração de recursos não convencionais, o preço
do gás natural está hoje em US$ 3,50 por milhão de BTU, menos da metade do que valia
uma década atrás.
Antigas usinas térmicas movidas a carvão, um
insumo caro e poluente, estão sendo progressivamente substituídas por novas plantas que
usam gás natural. E a indústria petroquímica
vive um período de crescimento com a oferta
de matérias-primas associadas ao gás de xisto.”
As condições objetivas, incluindo tecnologia, infraestrutura de transporte, mercado consumidor e impactos ambientais, para exploração e consumo de gás
de xisto no Brasil, recomendam cautela.
O geólogo Olavo Coleta Júnior, assessor da diretoria da Agência Nacional de Petróleo (ANP), disse em
entrevista ao Jornal Valor Econômico, que estima em
dez anos o prazo necessário para que o País venha a
ter alguma produção do gás se forem realmente confirmadas perspectivas favoráveis em alguma das cinco
bacias sedimentares mais promissoras. Precisamos
ficar alertas. O desconhecimento do Brasil nessa área
é tamanha, que até a estimativa de reservas recuperáveis mencionadas pela própria ANP e pelo BNDES,
foi feita pelo Departamento de Energia dos Estados
Unidos e por sua Agência Nacional de
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Energia, que já fazem pesquisa para a exploração do gás não convencional desde a década de 1970.
As reservas de xisto representam 10% do total de
petróleo e 32% do gás disponível no planeta. A maior
parte desse mineral está concentrada em poucos países. Dessa forma, não há como desconsiderar uma
fonte de energia dessa magnitude para o desenvolvimento do Brasil. Assim como não podemos desconsiderar o desconhecimento do impacto que ela pode
causar! Antes do Brasil na corrida para a exploração
do xisto, é preciso refletir sobre alguns pontos:
– Uma das maiores reservas desse gás está
na Bacia do Parecis em Mato Grosso, onde se
formam duas grandes bacias hidrográficas, a
Amazônica e a Platina;
– Outra grande reserva está sob o Aqüífero Guarani, uma das maiores reservas de água do Brasil;
A grande questão é: qual o impacto que a exploração de xisto traria para essas áreas?
Não existem estudos científicos que comprovem
a segurança dessa exploração.
O mundo hoje está voltado para a busca de energia limpa.
Dessa forma, é preciso cautela e, mais do que
tudo, é preciso conhecimento, mais estudos e comprovações de que o custo benefício na exploração do
xisto é será satisfatória, não só financeiramente, mas
principalmente, satisfatória à população, ao meio ambiente e ao Brasil como um todo.
Por esses motivos que estamos trazendo a esta
Comissão, técnicos especializados no assunto para
dirimir dúvidas e debater sobre o tema.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Calendário Especial
– Requerimento nº 1.048, de 2013)
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de
2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao
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inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:
– 484, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício
Oliveira, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta, com voto vencido
do Senador Eduardo Braga;
– 999, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, favorável
à Emenda nº 3 – Plen.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
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.
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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 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
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
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
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 35, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
ºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 99, de 2007 (no 4.124/1998, na
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Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que acrescenta inciso XX ao caput do art. 181
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro (inclui infração
de trânsito estacionar em vagas privativas de
deficiente físico).
Parecer sob no 980, de 2013, da Comissão de
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz, favorável,
nos termos da Emenda no 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela rejeição dos Projetos
de Lei da Câmara nºs 103 e 128, de 2007; 74,
165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201,
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de
2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de
2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009;
e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201,
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007;
19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 103, de 2007 (nº 3.914/2004, na
Casa de origem, do Deputado Pastor Frankembergen), que acrescenta inciso III ao parágrafo
único do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
que cuida do julgamento da consistência do
auto de infração.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 128, de 2007 (nº 742/2007, na Casa
de origem, do Deputado Elismar Prado), que
altera o caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que as
saídas de emergência dos ônibus e microônibus devem ser visíveis independentemente da
existência ou não de luz ambiente.
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12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 74, de 2008 (nº 2.956/2004, na Casa
de origem, do Deputado Inocêncio Oliveira),
que altera o inciso VI do caput do art. 105 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre especificidades dos veículos de
duas rodas.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 165, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e
48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 165, de 2008 (nº 4.148/2001, na
Casa de origem, do Deputado Luiz Bittencourt), que altera o art. 282 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, sobre notificação
de infração.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
28, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009;
e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201,
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007;
19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, na
Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto),
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa indicativa de pronto-socorro nas rodovias.
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15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e
48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei
da Câmara nº 198, de 2008 (nº 444/2007,
na Casa de origem, da Deputada Sandra
Rosado), que altera a redação do inciso IX
do caput do art. 22 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro (obriga os órgãos de
trânsito estaduais a encaminharem relatórios semestrais das ocorrências de trânsito
aos Municípios).
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2009
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2009 (nº 3.884/2000, na
Casa de origem, do Deputado Lincoln Portela), que acrescenta inciso VIII ao caput do
art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para acrescentar competência
às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs
71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 71, de 2007, do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera o art. 320
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para acrescentar nova destinação de parcela
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das receitas arrecadadas com a cobrança de
multas de trânsito aos municípios.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 192, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de
2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de 2009; e
os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201,
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613, de 2007;
19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 192, de 2007, do Senador Wilson
Matos, que dá nova redação aos arts. 54, 55
e 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 201, de 2007, do Senador César
Borges, que acrescenta dispositivos à Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para destinar
aos municípios parcela da receita arrecadada
com a cobrança de multas de trânsito em rodovias federais.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 222, de 2007, do Senador Romero
Jucá, que altera o art. 131 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – para que sejam expedidas 02
(duas) vias do Certificado de Licenciamento
Anual.

Setembro de 2013

21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008 e 48, de
2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192,
201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 257, de 2007, da Senadora Maria
do Carmo Alves, que acrescenta parágrafo ao
art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a implantação de
sinalização de trânsito destinada às pessoas
portadoras de deficiência visual.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 383, de 2007, do Senador César
Borges, que altera o § 1º do Art. 261 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para redefinir
as condições de aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir por acúmulo de
pontos em infrações cometidas.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 401, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550,
594 e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 401, de 2007, do Senador Marconi
Perillo, que altera o art.159 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar
a notificação do condutor sobre a data limite
para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550,
594 e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280
e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 462, de 2007, do Senador Demóstenes Torres, que altera o art. 126 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir os
veículos sinistrados, com laudo de perda total
e integralmente indenizados por companhia
seguradora, entre aqueles sujeitos a baixa
obrigatória de registro.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 550, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do(a) Projeto De Lei
Do Senado nº 550, de 2007, de autoria do(a)
Senador Gilvam Borges, que inclui novo § 3°
no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para exigir que o candidato à habilitação na categoria A esteja habilitado há, no
mínimo, um ano na categoria B ou superior
e que não tenha cometido infração grave ou
gravíssima, nem seja reincidente em infrações
médias nos últimos doze meses.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 594, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 594, de 2007, do Senador Gilvan
Borges, que altera o art. 303 e acrescenta os
arts. 302-A e 303-A à Lei nº 9.503, de 23 de
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setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para aumentar as penas dos crimes de
condução de veículo automotor em estado de
embriaguez e de participação em via pública
de competição automobilística não autorizada
pela autoridade competente.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 613, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 613, de 2007, do Senador Cristovam Buarque, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal, com vistas a
aumentar as penas dos crimes que especifica
e determinar que o juiz seja comunicado imediatamente sobre acidentes de trânsito com
morte, para efeito de suspensão cautelar da
habilitação do condutor.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 19, de 2008, do Senador Marconi Perillo, que altera o Código de Trânsito
Brasileiro para fixar referências na avaliação,
pelo juiz, do elemento subjetivo nas hipóteses
de homicídio e lesão corporal praticados na
direção de veículo automotor.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs
71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2008, do Senador Expedito Júnior, que altera dispositivo da Lei nº
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para
exigir visibilidade dos equipamentos eletrônicos medidores de velocidade instalados nas
vias públicas e impedir a vinculação do produto da arrecadação de multas à remuneração
contratual.
30
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2008, do Senador Romeu
Tuma, que acrescente-se §§ 6º e 7º ao artigo
147, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, Código
de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório
a realização de exame psicológico ao “infrator
contumaz da legislação de trânsito”.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2008
Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 280, de 2008, do Senador César
Borges, que altera o art. 115 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para permitir a substituição dos caracteres de identificação da placa
do veículo quando comprovada a existência
de cópia obtida ilegalmente.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2008
Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 426, de 2008, do Senador Gerson
Camata, que acrescenta parágrafo ao art. 280
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da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
vedar a terceirização na operação de aparelhos
ou equipamentos empregados na fiscalização
eletrônica de velocidades.
33
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.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2003 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 737,
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 141, de 2011, do Senador Roberto Requião, que dispõe sobre o direito de
resposta ou retificação do ofendido por matéria
divulgada, publicada ou transmitida por veículo
de comunicação social.
Pareceres sob nºs 197, de 2012; e 357, de
2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques,
1º pronunciamento: favorável ao Projeto, com
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as Emendas nºs 1 a 8-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre as Emendas nºs 9 a
18, de Plenário): favorável às Emendas nºs 9,
12 e 13, nos termos de Subemendas; favorável à Emenda nº 16; e contrário às Emendas
nºs 10, 11, 14, 15, 17 e 18.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013–Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
37
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Quarta-feira 18

64271

licitando 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).
40
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem
matéria correlata (empréstimos consignados).
41
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).

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).

38
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

42
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 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).

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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

39
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-

43
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
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44
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
45
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
46
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
47
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
48
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
49
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
974, de 2013, do Senador Humberto Costa,
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solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (
que já se encontra apensado ao Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos complementares, por regularem matéria correlata (aplicação da receita pública da União em
ações e serviços públicos de saúde).
50
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de
Licitações).
51
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos.
52
REQUERIMENTO Nº 1017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 473, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (regulamentação do exercício da
acupuntura).
53
REQUERIMENTO Nº 1018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (abono para benefício de prestação
continuada).
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54
REQUERIMENTO Nº 1019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).
55
REQUERIMENTO Nº 1020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011,
que tramitam em conjunto, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (abono para benefício de prestação continuada).
56
REQUERIMENTO Nº 1030, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.030, de 2013, do Senador Humberto Costa solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
57
REQUERIMENTO Nº 1031, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos nº
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornelles solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
58
REQUERIMENTO Nº 1034, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em conjunto, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cria a área de proteção ambiental da Serra
da Canastra).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 2 minutos.)
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