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Ata da 171ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 18 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Outubro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 291, de 2012, do Senador Cyro Miranda, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dar
aos programas de mestrado o caráter de formação para
a docência e a seus diplomas a titulação mínima para
ingresso no magistério da educação superior pública.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.

Outubro de 2013

A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2012 (nº 3.044/2008, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para instituir a obrigatoriedade de criação
e manutenção de bibliotecas escolares em todas as
instituições públicas de ensino.
A Presidência comunica que ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-CE (Substitutivo), como conclusão
do parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Ao Projeto foi oferecida a Emenda nº 2-Plen.
É a seguinte a Emenda:

Outubro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A matéria retorna à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, para análise da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional a
realizar-se no dia 7 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada a comemorar os 60 anos da Petrobras.

Outubro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu do Ministro da Fazenda, Senhor Guido Mantega, o Aviso nº
326/2013, na origem, autuado como Aviso nº 18/2013CN, encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de
2008, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano,
referente ao 2º trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:

Outubro de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1,
de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 3/10/2013
Até 8/10
prazo para publicação da matéria;
Até 23/10
prazo para apresentação de relatório;
Até 30/10
prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 6/11
prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de outubro do corrente.
O Expediente será encaminhado à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa,ofício que será lido.
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É lido o seguinte:
(*) Of. SANF nº 17/2013
Brasília, 2 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar Ata de Reuniões do
Grupo Parlamentar Brasil-Georgia, realizada em vinte
quatro de setembro, último.
Além do relato das ações desenvolvidas a partir
da sua criação, foram admitidos no Grupo Parlamentar
o Senador Jarbas Vasconcelos e o Deputado Atila Lins.
Na oportunidade, sirvo-me da presente para solicitar a Vossa Excelência a publicação da Ata de Reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Georgia.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões de apreço e consideração. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
* Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.1)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para formalizar o meu pedido de inscrição como
Líder para falar. Já está aí a autorização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Já está aqui a autorização.
O Senador Mozarildo Cavalcanti falará como Líder. É o primeiro Líder inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Excelência, eu só quero apresentar duas questões brevemente a V. Exª e ao Plenário.
A primeira questão: eu quero-me somar ao conjunto de Senadores que, no dia de ontem, reiterou ao
Presidente, Senador Renan Calheiros, que reexaminasse o requerimento para o pagamento da gratificação
de desempenho dos servidores da Casa. Um conjunto
de 50 Senadores da Casa, Sr. Presidente, no qual eu
me incluo, subscreveu...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – E eu, também; o Senador Mozarildo, também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O senhor e o Senador Mozarildo, então, 52 Senadores. Ou seja, a ampla maioria
dos Senadores, dos membros da Casa, questionaram
o Ato da Mesa do Senado nº 52, de 2013, que revogou o ato anterior da Casa, fixando o período para a
avaliação de desempenho dos servidores, o que inviabiliza a concessão de gratificação desses servidores.
Nós, Sr. Presidente, tanto eu quanto o senhor – e
eu creio que a maioria dos Senadores –, estamos e nos
aliamos entre os primeiros a apoiar quaisquer medidas
no sentido da contenção dos gastos. Eu sou o primeiro a
reiterar a máxima de que palavras convencem e exemplos arrastam. Acredito que aos exemplos que esta Casa
tem que dar para a contenção de gastos deve ser dada
sequência. A esses exemplos de contenção de gastos
deve ser dada sequência. Agora, não me parece ser
adequado, como se diz, a corda arrebentar sempre no
lado mais fraco. Não me parece que essa contenção,
que modificar gratificação de servidores, um direito adquirido pelos servidores do Senado que não representa
gastos a mais para o Senado, signifique ou represente
demasiada redução dos gastos do Senado.
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Por isso, quero me somar aos Senadores que,
no dia de ontem, aqui, fizeram esse apelo ao Presidente, para a revogação desse Ato da Mesa Diretora,
o que já tinham feito subscrevendo o requerimento,
assim como V. Exª, assim como o Senador Mozarildo,
assim como o conjunto de outros Senadores que aqui
se manifestaram da tribuna ou utilizando o microfone.
Eu queria, além disso, Sr. Presidente, apresentar – o Senador Mozarildo quer falar sobre esse tema;
eu tenho só mais outra questão –, uma outra questão.
A Comissão de Ética da Presidência da República
entendeu, em decisão desta quarta-feira, em decisão de
ontem, que o Sr. Elano Figueiredo, que foi designado,
em sabatina feita nesta Casa, Diretor da Agência Nacional de Saúde... Foi reconhecido ontem, em decisão
por parte da Comissão de Ética da Presidência da República, que este não teve conduta ética. A Comissão
de Ética da Presidência da República entendeu que, ao
omitir do seu currículo enviado ao Governo e ao Senado
a informação de que trabalhou para empresas privadas,
ele não teve conduta ética. E entendeu aquela Comissão
de Ética da Presidência da República que ele deveria
ser afastado, deveria ser demitido.
A informação que temos no dia de hoje é de que
o Sr. Elano Figueiredo pediu demissão da sua função.
Isso, no meu entendeu, Sr. Presidente, causa constrangimento para o Senado, porque apresentamos aqui
uma questão de ordem para que a decisão, a sabatina
feita por parte do Senado ao Sr. Elano Figueiredo fosse
anulada, fosse tornada sem efeito. Nós não o fizemos e,
em decorrência disso, o que ocorre é que a Comissão
de Ética de outro Poder, do Poder Executivo, passa a
nos dizer o que é ético.
Parece-me que isso foi desnecessário. Não precisávamos, nós, do Senado da República, com a atribuição que temos de fazer sabatina dos dirigentes de
agências reguladoras, ter passado por esse constrangimento. Poderia ter sido acatada a questão de ordem que
formulamos, que a Liderança do PSOL, que eu formulei
à Mesa do Senado e o próprio Senado ter revisto isso.
Agora, a Comissão de Ética da Presidência da
República acatou, na verdade, os termos daquela
questão de ordem que fizemos aqui no plenário do
Senado. Obviamente não foi motivada por nós, mas
acatou os mesmos termos que aqui fizemos, e o Sr.
Elano Figueiredo não é mais diretor da Agência Nacional de Saúde.
Eu só queria registrar que, enfim, esse é um
constrangimento por que não precisava o Senado da
República passar.
Obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem!
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Vamos à lista de oradores inscritos: Wellington
Dias, Jorge Viana, Osvaldo Sobrinho, Cristovam Buarque, Ricardo Ferraço, Rubem Figueiró, Vanessa
Grazziotin e Walter Pinheiro.
O Senador Walter Pinheiro é o primeiro orador
inscrito.
Antes de V. Exª subir na tribuna, pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, só para me associar ao que
disse o Senador Randolfe em relação aos cortes nos
salários e nas gratificações dos servidores. Realmente
é inexplicável que a economia seja feita aí, inclusive
com corte de horas extras. Muitas sessões nossas aqui
vão até 11 horas da noite, ficam tanto os servidores
aqui quanto os nossos motoristas, e tem um banco de
horas que não dá para cobrir de jeito nenhum as horas
que eles trabalham.
Então realmente eu entendo que não é por esse
caminho que devem ser feitos os gastos desnecessários do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo
Cavalcanti. Eu faço parte dos 51 Senadores que assinaram esse ofício. Boa ideia.
Como primeiro orador inscrito presente, passo a
palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
próxima semana, nós vamos ter oportunidade, aqui no
Senado, particularmente na Comissão de Constituição
e Justiça, de debater um tema importantíssimo, que
polarizou as atenções e, ao mesmo tempo, é um tema
de suma importância principalmente para a política de
atendimento à saúde nos Municípios brasileiros.
E me refiro à proposta de recursos para a saúde.
Óbvio que nós vamos, sob a relatoria do Senador Eduardo Braga, inserir esse tema na PEC que está tratando do orçamento impositivo. Inclusive Senador Paulo
Paim, a proposta de separar essas emendas no seu
contexto em torno de 50% para a saúde é uma busca
de ampliar os recursos para a saúde aqui no Parlamento. E é claro que, ajustada a isso, a possibilidade
de as emendas serem executadas também no custeio,
essa execução traz um novo alento tanto para a saúde
quanto também, Senador Mozarildo, para os Municípios, já com seus cofres extremamente combalidos.
Então, é fundamental esse debate de quarta-feira, aliás, terça-feira, perdão, porque o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça antecipou a reunião daquela Comissão para terça-feira, para permitir,
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inclusive, que a matéria possa ser apreciada depois,
pela Comissão de Orçamento, como parte decisiva da
nossa LDO para 2014.
Mas é importante chamar a atenção de uma
coisa, Senador Mozarildo. E essa é a preocupação
sobre a qual eu dialoguei hoje de manhã com alguns
servidores dessa área, principalmente com a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas. Eu estou
extremamente preocupado, Senador Mozarildo, com a
gestão nos Municípios. Permitir esse repasse de 50%
como emenda para os Municípios, ajustar a questão
do custeio, o que é fundamental para resolver problemas cruciais, mas creio que seria importante adotar
algumas preocupações, ou melhor, algumas iniciativas.
Imaginemos o seguinte, Senador Mozarildo. Façamos uma emenda para um Município, ou no interior
do seu querido Roraima ou no interior da Bahia. Essa
obra foi iniciada e, no ano seguinte, o prefeito tem que
dar continuidade à obra. Admitamos que a emenda de
V. Exa só tenha conseguido cobrir 30% do início daquela
obra. Para o ano, V. Exa tem que continuar aportando
recursos para a obra continuar. E restarão duas situações se V. Exa não proceder assim: ou o prefeito terá
que botar recursos próprios, porque ele será obrigado
a continuar essa obra, ou o prefeito será julgado como
irresponsável, ou melhor, como quem cometeu um crime, portanto julgado por improbidade administrativa e
condenado a devolver para os cofres públicos aquela
primeira parte, inclusive, que ele montou. E ainda pior
do que isso é o risco do abandono de uma obra que,
como diz Caetano Veloso em uma de suas músicas,
“é ainda construção e já é ruína”.
Portanto, creio que a proposta apresentada pelo
Relator, o nosso Líder Eduardo Braga, é corretíssima.
A posição do Governo em querer aproveitar esse momento e também tratar da questão do custeio é correta mais ainda, mas eu queria chamar a atenção e
estabelecer esse diálogo com o nosso Relator e com a
Comissão de Constituição e Justiça, para que tomássemos essa medida complementar no que diz respeito à preocupação com a execução desses recursos.
Mais ainda, Senador Mozarildo, outra coisa me
chama a atenção e eu acho que não podemos perder a
oportunidade. Eu também fui provocado por essa mesma
associação no que diz respeito a aumentar a capacidade – não é fiscalizar nem estar no pescoço de ninguém
– de execução, Paulo Paim, desses recursos da saúde,
porque, senão, nós poderíamos entrar numa seara...
Eu estou fazendo aqui o que poderia até chamar
de ilações, mas quero chamar muito mais de projeções. Vamos supor que, para frente, recebamos um
volume expressivo de recursos para a saúde, mas que,
na garantia do acompanhamento, da fiscalização, da
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transparência e no aspecto da execução, essas coisas falhem, por exemplo. Então, nós vamos botar um
volume de recursos para a saúde e não vamos ter, na
ponta, efetivamente, o serviço executado ou prestado.
Seria importante que essas preocupações pudessem estar contidas na matéria tão bem relatada
pelo nosso Líder Eduardo Braga, na Comissão de
Constituição e Justiça.
E há ainda outra parte que eu julgo importante.
Houve uma campanha, em todo o País, para que pudéssemos aumentar os recursos para a saúde. E eu
diria, até de forma mais incisiva, que o correto é amarrarmos, cada vez mais, a disponibilidade de recursos
para a saúde. Isso é importante. Ainda que tenhamos
ficado aqui entre a questão dos 10% da receita bruta
e o percentual da receita corrente líquida, eu diria até
que foi a movimentação do possível para chegar à garantia desses repasses para a saúde.
Eu tenho insistido muito nisso, Senador Mozarildo. E
V. Exª é testemunha do meu posicionamento nessa questão. Acho que o Programa Mais Médicos é um programa
correto, importante, mas eu diria que faltam alguns complementos. Eu não vou chamar de complemento verbal,
porque estaríamos tratando muito mais de português. Aí
eu teria que direcionar o meu discurso, Paulo Paim, para
os professores, mas agora se trata da saúde.
Então, portanto, é um complemento decisivo que
está faltando e que é o seguinte: na medida em que a
gente põe mais médicos, nós vamos ter mais serviços.
É importante cobrir essa lacuna ou preencher essa lacuna? É importante. É importante pensar também na
estrutura que estará em volta desse médico que vai
trabalhar em um posto de saúde da família, que vai
trabalhar em uma pequena cidade do interior – e me
refiro aos outros profissionais da saúde.
É importante pensarmos também, Senador Mozarildo, que, agora, com mais médicos, nós vamos ter
mais demandas por exames laboratoriais, mais demandas por busca de diagnósticos via imagem, que
é a ferramenta deste novo tempo, e vamos demandar,
inclusive, mais remédios. Uma vez diagnosticado, uma
vez identificado o problema, precisa-se entrar com a
solução. Essas três estruturas a que me referi aqui:
mais laboratórios, mais imagens e mais medicamentos
demandam, todas elas, uma estrutura brutal.
Eu não tenho, Senador Mozarildo, não só equipamentos para mais imagens, como não tenho mais
profissionais tão preparados assim para a avaliação
dessas imagens. É fácil alguém dizer que olha a imagem pelo ultrassom... Não é assim que se processa.
Eu, por exemplo, Senador Mozarildo, do ponto de vista
da minha profissão, eu teria condição de dizer a V. Exª
como se processa aquela imagem; mas, se o senhor me

Outubro de 2013

apresentar a imagem, sou completamente analfabeto
para dizer o que é aquilo. Isso não é minha formação.
Eu entendo até o processo que gera a imagem – entendo até mais que os médicos...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... mas, quando sai o resultado é como se a
mim estivesse sendo apresentado algo completamente
distante de meus olhos. Portanto, eu preciso de gente
especializada para essa análise e preciso de gente, especializada ou formada, para a operação desses equipamentos. E aí nós estamos discutindo, por exemplo,
a introdução de novos mecanismos para que a gente
tenha a capacidade de fazer isso também a distância
por meio da telemedicina. Aí eu demandarei mais coisas. Precisarei, inclusive, de banda larga. O Estado de
V. Exª está pleiteando banda larga para comunicação
simples, quanto mais para essa tão sofisticada.
Transmitir uma imagem, Senador Mozarildo, por
exemplo, para identificar o sexo de uma criança. Aquela
imagem, quando é transmitida pela Internet, carrega
muito mais do que um texto, do que uma fala. É o que a
gente chama de muito mais “pesada”, precisa de mais
bytes, portanto, precisa de mais banda.
Ali, Senador Mozarildo, não cabe a história do chuvisco. Aí, o médico vai dizer assim: “Olha, eu estou vendo
a imagem, aqui, mas como está com sombra...” Antes, o
povo chamava de fantasma na televisão. Não cabe isso.
Ali cabe, nesse novo tempo – nós estamos falando do
tempo digital, Senador Mozarildo –, um ou zero. O médico
vai receber a imagem ou não vai ver a imagem. Ela não
chega, é um ou zero. É assim que funciona.
Então, ou há o funcionamento da rede perfeitamente, ou não há negócio de imagem com chuvisco.
Já imaginou, Senador Mozarildo, do lado de lá,
se V. Exª, que é médico, recebe uma imagem para
examinar e alguém diz assim: “Ô Mozarildo, bote um
Bombril aí na antena.” Mas que Bombril?! Era o que o
povo fazia na televisão, antigamente, para tirar o chuvisco. Não resolvia nada, mas o povo botava.
Então, portanto, Senador Mozarildo, é fundamental que a gente discuta mais recursos para a saúde,
para entender que, agora, nós vamos ampliar. Para que
o atendimento chegue à excelência, para que o Mais
Médicos consiga trabalhar, para que o Mais Médicos
surta efeito, eu vou precisar de mais recursos para a
gente poder operar, efetivamente, o funcionamento do
Sistema Único de Saúde em todos os cantos.
Assim como nós estamos brigando, Senador
Mozarildo, para chegar a banda larga lá na sua querida Roraima, nós precisamos brigar para chegar esse
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atendimento de banda larga na saúde, em tudo quanto é lugar.
Parece-me, inclusive, que o Estado de V. Exª tem
15 Municípios, se não me falha a memória. Então, nós
precisamos chegar com isso a uns 15 Municípios, nos
417 da Bahia.
Portanto, é fundamental isso que nós vamos votar terça-feira.
O Orçamento impositivo ajuda? Ajuda, mas mais
recursos para a saúde ajudam muito mais para a gente
tentar fazer mais por essa saúde.
Um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentar V. Exª e parabenizá-lo, mesmo, pela abordagem perfeita que faz dessa questão desse programa
Mais Médicos. Eu sou, inclusive, Relator revisor e acabamos de aprovar, na Comissão Mista, um relatório,
um parecer do Relator que foi bem melhorado. Ele
acatou várias das minhas sugestões, mas, evidentemente, muitas estão fora. Por exemplo: a questão dos
recursos. Têm de estar... Ora, se hoje não há recursos, com uma quantidade enorme de Municípios sem
médico, imagine quando você coloca o médico, e aí
não deveria ser esse Programa Mais Médicos, mas
mais profissionais da saúde porque o médico... Eu
tive agora, recentemente, um comunicado de um colega, há pouco tempo formado, estava num Município
onde há um hospital com 30 leitos. Ele estava lá com
alguns pacientes graves, chegou um paciente que foi
acidentado, politraumatizado, uma árvore caiu em cima
dele, com fraturas em vários lugares e ele sozinho, o
técnico de raios X não podia operar os Raios X que
estava quebrado. Ele ficou num dilema e me perguntou: “O que eu faço? Se eu saio daqui do hospital e um
desses pacientes, que estão graves, morrer, eu posso
ser responsabilizado; se eu deixar esse paciente que
está com sinais de hemorragia interna, e for só com o
motorista para Boa Vista e ele morrer no caminho, eu
também sou responsável. Aí eu disse: “Não, a conduta
correta é a seguinte: registre no livro de ocorrências
do hospital o fato e vá acompanhar o doente que está
mais grave.” Foi o que ele fez e felizmente deu certo,
ele foi e voltou e não teve nenhum problema.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Mas, na verdade, eu consigo colocar na
Medida dos Mais Médicos que o Governo terá cinco
anos para reformar construir e equipar as unidades de
saúde em todos os Municípios; segundo, que, na verdade, possamos ter – isso não foi aprovado – uma carreira
de Estado para os médicos porque sem a carreira ...
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Está aqui o projeto.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Exatamente. Está aqui o projeto. Sem
essa carreira de Estado, é também querer exigir que o
médico – dizem que o médico é sacerdote. Mas não é
santo. Ele tem família para sustentar, ele tem que se
atualizar permanente, ele não vai para o interior, onde
não há equipamento, onde ele põe em risco a reputação dele e a vida dos pacientes, e, ainda por cima,
ganha mal, não tem perspectiva de ascender a nada
porque ele foi para o interior. Eu vivi esse problema
pessoalmente, me formei há 44 anos, voltei para Roraima porque é a minha terra e ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... por uma questão de sentimento e
de orgulho de voltar, mas, realmente, eu enfrentei situações dificílimas que qualquer médico, ainda hoje,
enfrenta quando está num Município sem recursos.
Então, eu até disse isso, vamos também usar aqui um
cacoete da Medicina, o Mais Médico é um programa
emergencial, para não dizer outras palavras, no mínimo
emergencial, e já vem se arrastando desde a época em
que me formei, em 69. Portanto ter essa medida agora
é importante? É. É possível contornar certos óbices?
É. Agora, não podemos eternizar isso sob vários aspectos. Inclusive também coloquei, e o Relator acatou,
que nós disciplinemos a questão do funcionamento das
escolas de saúde, de Medicina, e garantamos a elas...
Porque o Ministério da Educação aumentou o número
de vagas nas escolas de Medicina, mas não aumentou
o número de professores, não aumentou o número de
laboratórios. Então, em uma turma que comporta 40,
serão 70, 80, com o mesmo corpo de professores, com
os mesmos laboratórios. Então, é preciso que façamos
essa emergência, mas é preciso darmos remédios que
curem, definitivamente, esse problema, já que estamos
falando de saúde. É preciso, de fato, haver uma política
de Estado para resolver essa questão, porque, depois
da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde.
Muito obrigado pelo aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu que agradeço, Senador Mozarildo.
Vou concluir, Senador Paulo Paim.
Inclusive, amanhã, o Ministro da Saúde estará
em Bom Jesus da Lapa, mais perto de Brasília até do
que de Salvador – de Bom Jesus da Lapa a Salvador,
devem ser quase mil quilômetros, um pouco menos,
mas daqui para lá é até mais perto. O Ministro da Saúde estará lá fazendo um mutirão da saúde, junto com
o Governador Jaques Wagner. Eu até não poderei par-
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ticipar, porque tenho outros compromissos em Salvador, então não devo acompanhar o nosso Ministro da
Saúde nem o Governador.
Mas uma das questões para a qual quero chamar
atenção é essa, Senador Mozarildo. Concordo plenamente com a imagem, a figura de imagem que V. Exª
faz. Fizemos o pronto-socorro: Mais Médicos. Agora,
vamos para o hospital de referência, a alta especialização; vamos fazer o chamado atendimento da saúde
na sua plenitude. Então, a primeira contribuição que
podemos dar é, na terça-feira, aprovarmos mais recursos. Depois, aprovarmos aqui a carreira médica. É
fundamental fazermos isso. Depois, discutirmos aqui
a questão dos outros profissionais. Arrasta-se nesta
Casa a definição dos agentes comunitários de saúde.
Precisamos resolver o problema.
Estou, inclusive, Senador Mozarildo, em conjunto com a Fiocruz e a Secretaria de Saúde da Bahia,
desenvolvendo – aí, já é um pouco o meu lado profissional – sistemas para usarmos com os agentes comunitários de saúde, com a experiência piloto na Bahia,
junto com a Fiocruz, mas é importante que aprimoremos o trabalho dessa gente e criemos as condições
para o trabalho. Eles são fundamentais. Eles visitam
casas todo dia. Portanto, podem ser portas de entrada.
E portas, inclusive, bem abertas para se administrar,
cada vez mais, essa situação da saúde. Portanto, é
fundamental que tenhamos esse olhar.
Já aprovamos a medida provisória na Comissão,
e agora ela virá aos dois plenários: primeiro, vai para
a Câmara; depois, vem para cá.
Mas é importante que a gente não se contente,
não se aquiete com o Mais Médicos. Vamos entrar na
linha do mais...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... agora é quero mais. Mais Médicos abriu
a porta, mais profissionais de saúde – temos que seguir esse caminho –, mais recursos, mais condições,
para atendermos tudo isso que será agregado agora
ao programa, por isso que volto a insistir: vamos ter
mais demanda, portanto, vamos nos preparar até para
poder ajudar e socorrer os Municípios para que tenham
condição de, em conjunto com o Governo Federal e os
governos estaduais, botar mais saúde para funcionar,
e muito bem, em nosso Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro. Houve uma permuta aqui, eu me comprometi,
devido ao voo do nosso Senador.

Outubro de 2013

Senador Osvaldo Sobrinho, com a palavra, como
orador inscrito; permuta feita com o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que gentilmente concordou com a permuta.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero agradecer ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, grande Senador do meu Partido, PTB, e que,
externando sempre a sua bondade, me cedeu a troca
para que eu fizesse este pronunciamento, até porque
eu terei audiência no Ministério da Comunicações daqui
a pouco e, portanto, praticamente remontou a agenda.
Mas, quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, também parabenizar o Senador Ruben Figueiró, porque hoje aniversaria. Ruben Figueiró completa
hoje mais um ano de idade, idade essa prestada de
serviço à Nação, ao povo sul-mato-grossense, a todos
aqueles que, de uma forma ou de outra, conhecem o
Ruben e sabem que ele é uma das pessoas que dedicou a sua vida, o seu trabalho, a sua inteligência, em
prol da causa pública.
Portanto, em nome do povo do Estado de Mato
Grosso, quero, antes de começar o meu pronunciamento, desejar muitas felicidades ao Senador Ruben
Figueiró e que Deus abençoe a sua vida, sua família,
para que ele possa sempre, com saúde, com inteligência e competência – que nunca lhe faltou –, dedicar
mais a sua vida ao povo que, logicamente, sempre
confiou no seu trabalho e na sua luta.
Parabéns ao Senador Ruben Figueiró.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo o
IBGE, o analfabetismo no Brasil cresce pela primeira
vez desde 1998. Foram identificadas 13,2 milhões de
pessoas que não sabiam ler nem escrever, o que equivale a 8,7% da população total com 15 anos ou mais.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, referente a 2012 e divulgada na última
sexta-feira – levantamento que consultou 147 mil domicílios em todo o Brasil –, em 2011, eram 12,9 milhões
de analfabetos, proporção equivalente a 8,6% do total.
O Nordeste concentra 54% do total de analfabetos
do País. Já no Centro-Oeste, a taxa de analfabetismo
alcançou 6,7% em 2012, acima dos 6,3% observados no ano anterior. A menor taxa de analfabetismo
foi apurada na Região Sul, onde 4,4% da população
com idade igual ou superior a 15 anos não sabe ler e
escrever. No Sudeste, a taxa de analfabetismo chega
a 4,8%, e no Norte, é de 10%.
Importa salientar a questão do crescimento vegetativo, ao analisar esses números, porque o analfabetismo se acentua especialmente entre a população mais
velha. Entre os que têm 60 anos ou mais, 24,4% não
sabem ler ou escrever. Na faixa etária dos 40 aos 59
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anos, a proporção corresponde a 9,8% do total. Dentre
as pessoas de 30 a 39 anos, 5,1% são analfabetos; e,
na idade entre 25 e 29 anos, a taxa é de 2,8%.
Outra constatação importante da pesquisa se refere aos indicadores nível de escolarização, que cresceu
em 2012. O número de estudantes com nível superior
completo chegou a 14,2 milhões, um aumento de 6,5%,
em relação aos dados de 2011. Entre as pessoas com
25 anos ou mais de idade, 12% tinham esse nível de
escolaridade. Antes, em 2011, a proporção era de 11,4%.
O IBGE verificou que:
11,9% da população com 25 anos ou mais de
idade não têm qualquer instrução, ou têm menos
de um ano de estudo. Um ano antes, tal proporção era de 15,1%. Com ensino fundamental
incompleto ou equivalente, estavam 33,5% do
total da população dessa faixa etária. Isso indica um acréscimo em relação a 2011, quando
31,5% tinham nível de instrução semelhante.
Na opinião dos técnicos que gerenciaram a pesquisa, o aumento da proporção de pessoas com ensino
fundamental incompleto pode estar ligado diretamente
à redução do volume de pessoas com pouca, ou mesmo nenhuma instrução.
Mesmo assim, o analfabeto pobre vive mais e,
portanto, pesa na estatística. Por isso, o presidente
do Ipea afirmou, em entrevista nesta terça-feira, que
considera a preocupação com o analfabetismo meritória, porém exagerada, uma vez que antigamente o
analfabeto pobre morria mais cedo e agora vive mais.
Assim, “a interrupção da queda do analfabetismo, em
2012, pode estar relacionada com a maior expectativa
de vida da população brasileira”.
Entretanto, cabe ressaltar que nem por isso os
números do IBGE deixam de preocupar. Anteontem,
o jornal O Estado de S. Paulo publicou a seguinte advertência – abro aspas:
“Em vez de aumentar o número de pessoas
preparadas para enfrentar o ambiente competitivo de um mercado de trabalho cada vez
mais sofisticado em termos tecnológicos, a
educação brasileira está no caminho inverso.
E, com isso, o Brasil permanece com um importante segmento da população à margem
do processo econômico, por falta de instrução,
o que agrava a desigualdade social. Esse é o
atestado do fracasso da política educacional
adotada nos últimos anos. Ela agitou bandeiras politicamente vistosas, como a adoção do
sistema de cotas raciais, a democratização do
ensino superior e a criação de [novas] universidades, mas revelou-se incapaz de alfabeti-
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zar e preparar milhões de brasileiros para o
mercado de trabalho, negando-lhes, com isso,
as condições para que possam se emancipar
econômica e socialmente” – fecha aspas.
Neste contexto, faz-se mister observar que as
estatísticas de que falamos não contemplam os analfabetos funcionais e passam longe de examinar o impacto destes nos indicadores oficialmente divulgados.
Em que pese a existência de políticas públicas especificamente voltadas à educação de jovens e adultos,
fundadas no preceito constitucional que lhes assegura o
direito público subjetivo ao ensino fundamental público
e gratuito e nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases do País que garantem flexibilidade da organização
do ensino básico, inclusive a aceleração de estudos e
a avaliação de aprendizagens extraescolares, a grande
verdade é que faltam investimentos, falta valorizar o professor, falta respeito e dignidade ao ambiente escolar.
Enquanto isso, sobram desculpas e pretextos que
insistem em sabotar as boas ideias e em desvirtuar as
ações necessárias à devida prioridade que a educação
reclama merecer deste País.
Dizia eu ontem, aqui mesmo desta tribuna, que a
classe política e, sobretudo, os governantes precisam
estar em constante alerta para detectar e interpretar
os sinais de alerta que lhes chegam pelos diversos
instrumentos e canais de expressão da sociedade.
Os dados estatísticos levantados pelo IBGE, a
opinião dos técnicos e a manifestação editorial do
Estadão, aqui citada, certamente haverão de sensibilizar, tanto o espírito crítico da opinião pública, quanto
os brios de nossas autoridades, para que atentemos,
enquanto é tempo, para a única via que de fato conduz
à liberdade do ser humano e ao desenvolvimento das
nações: a trilha iluminada das letras, que é o único e
incontornável caminho da educação.
Quero dizer, Sr. Presidente, que temos lutado,
temos tentado, temos colocado sempre que podemos
a nossa opinião sobre essa matéria.
Hoje, nós vemos que, em grande parte do Brasil,
os professores das universidades federais, estaduais,
do ensino fundamental estão em greve, porque as
condições, na verdade, apertaram todos.
É necessário que os nossos governantes, nas três
esferas, olhem com carinho, com respeito aqueles que
fazem educação, aqueles que plantam a semente do progresso, do desenvolvimento em todo este imenso País.
Se não investirmos em educação, nós não teremos o futuro tão esperado. Se não investirmos em
educação, nós teremos um futuro sombrio. Se não
investirmos em educação, tenho certeza de que nós
vamos ficar caídos ao longo do caminho tão bonito que
preparamos para o futuro.
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É lamentável, mas, em qualquer instância em
que estivermos, no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas estaduais, seja no Executivo, temos que
tentar buscar todos os meios para colocar recursos
para a educação pública e gratuita neste País, sem
nenhuma aversão ao tipo de educação. Educação pública e gratuita é obrigação do Estado como um todo.
Muito obrigado, senhores.
E quero agradecer ao Senador Mozarildo, mais
uma vez, pelo carinho que teve comigo ao fazer a troca
desse espaço, para que eu pudesse trazer as minhas
lamentações.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Permita-me apenas um aparte, Senador Osvaldo?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Com muita honra. O aparte de V.
Exª engrandece o meu pronunciamento, tenho certeza disso.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – V. Exª, que veio de Mato Grosso, representando
aquele Estado extraordinário, dá mostras para o que vem,
fortalecendo a educação. É um homem constitucionalista,
um grande prócer respeitado nessas matérias no Estado
de Mato Grosso. V. Exª vem aqui fortalecer a educação,
fortalecer essa base. Vem de Mato Grosso para o Brasil,
pregando aqui na tribuna do Senado. Então, quero aqui,
em nome dos catarinenses, nós catarinenses, cumprimentá-lo. E siga neste caminho, Senador Osvaldo, porque vale a pena, vale a pena. V. Exª vem representando
Mato Grosso, onde há milhares de catarinenses que para
lá foram, e alertando que a educação seja uma coisa
fundamental, pois é a base, o alicerce para tudo, tanto
lá como no Brasil inteiro. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Muito obrigado, Senador Maldaner.
O povo de Santa Catarina, inclusive, enobrece
muito o Mato Grosso. Temos lá uma população muito
grande de catarinenses, que foram para progredir e
fazer o Estado crescer.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Osvaldo.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Com prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador Walter Pinheiro há pouco
falou sobre saúde, e eu o apartei e disse que, depois
da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde. E diria até que a saúde é irmã gêmea, se não siamesa, da educação. A educação e a saúde têm que
caminhar juntas, porque um povo bem instruído sabe
tomar cuidados de prevenção. Portanto, não adoece
por ignorância ao não ter contato com coisas que cau-
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sam doenças. Há, também, a questão da consciência
de que é preciso vacinação, outros cuidados médicos
e exames periódicos. Então, a educação é muito importante, porque promove justamente a ascensão das
pessoas mais pobres a uma condição de vida melhor.
Não há outro caminho, porque o outro caminho é aquela história de receber coisas dadas. Então, eu gostaria muito de parabenizar V. Exª por abordar um tema
importantíssimo para o nosso País, que, infelizmente,
não tem investido nem na saúde, nem na educação
na medida exata. Eu li, hoje, com muita tristeza, que a
USP caiu no ranking das universidades internacionais.
Portanto, nós não temos nenhuma universidade entre
as 200 melhores do mundo. Isso é muito lamentável.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Lamentável mesmo.
Na verdade, Senador – eu serei bastante rápido –, o
jusnaturalismo foi sobreposto pelo juspositivismo, porque
o cidadão renunciou o seu direito de fazer justiça com as
próprias mãos, de dar educação, alimento e segurança
para os seus filhos; ele renunciou a tudo e entregou ao
Estado. Aí se deu o juspositivismo. Depois veio o contrato social, que foi muito pregado por Rousseau. Mas,
lastimavelmente, com tudo isso, nós não avançamos.
Hoje, em relação às funções principais do Estado,
que são segurança, educação e saúde, nós não estamos atingindo esse objetivo. E é obrigação do Estado.
O Estado especializou-se somente na arrecadação, e
as três funções básicas do Estado o cidadão não tem
recebido. Isso causa tristeza. É necessário começarmos a nos preocupar com isso.
As ruas falaram no mês passado, e falam sempre.
Falam através das suas ações, das suas manifestações de revolta. Se nós não escutarmos esse rancor
da rua, essa fala da rua, logicamente nós estaremos
no caminho errado da história e vamos sofrer muito, e
as gerações futuras sofrerão muito também.
Portanto, é necessário que o Estado assuma a
sua obrigação, praticando aquilo que foi protagonizado
no juspositivismo.
Muito obrigado aos senhores, e bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos nós.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Osvaldo Sobrinho, que fez o seu pronunciamento, preciso como
sempre.
Agora, passamos a palavra, como Líder, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, e, em seguida, falará o
Senador Casildo Maldaner.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, lamentavelmente, venho de novo a esta tribuna para denunciar e
chamar a atenção dos órgãos de fiscalização – Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União,
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado – para alguns números que são surpreendentes.
Sr. Presidente, em 2007, quando assumiu esse
atual Governador, que ainda está sub judice para ser
julgado no Tribunal Superior Eleitoral por várias corrupções eleitorais, o nosso Estado era um; depois que
ele assumiu, passou a ser outro.
Eu vou arredondar aqui a população do meu Estado para 500 mil habitantes. O Estado recebeu, em 2007,
R$1,011 bilhão, em números redondos. Consequência do
quê? De transferências constitucionais da União, transferências voluntárias, arrecadação estadual e – leia-se
aqui – operações de crédito. Quer dizer, o Estado se endividou além do que estava recebendo: R$1,971 milhão.
Em 2008, o Estado recebeu R$1,211 bilhão, em
números redondos. De novo, em operações de crédito:
R$49 milhões, em números redondos.
Em 2009, o Estado recebeu, ao todo, R$1,659
bilhão, arredondando. Quero também aqui chamar a
atenção para o fato de que, em 2009, foi novamente
contraída operação de crédito. Quer dizer, o Estado se
endividou em mais R$162 milhões.
Em 2010, o Estado recebeu R$1.829.820.914,99,
e mais R$149 milhões em operação de crédito.
Em 2011, o Estado recebeu, dessas diversas
fontes que eu já citei, R$2.098.403.147,21.
Em 2012, vejam que vai em uma ascendente,
recebeu R$2.681.031.786,23.
Em 2013, só no primeiro semestre, recebeu
R$1.509.794.434,28 e, repito, a cada ano se endividando mais.
Hoje, fazendo a totalização desses dados, nós
teríamos, portanto, R$12 bilhões recebidos pelo nosso Estado, em números redondos. São R$12 bilhões
e mais umas frações de milhões.
Pois bem. Na soma total, até o primeiro semestre
deste ano, o Estado recebeu R$12.001.429.675,05.
Se nós dividirmos, portanto, esses valores pela população arredondada para 500 mil, o per capita, o que
cada pessoa em tese, em princípio, recebeu foram
R$24.008.000,00. Então, pergunto: como é que um
Estado recebeu todos esses recursos aqui, recursos
públicos – mesmo os de empréstimo feito pelo Governo vão ser pagos com recursos públicos –, quer dizer,
pagos com os impostos da população?
Na verdade, isso aqui clama realmente por um
aprofundamento. E eu gostaria de chamar a atenção
da Controladoria-Geral da União. Todo dia eu recebo
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denúncias do Estado, leio nos jornais, recebo pronunciamento dos Deputados estaduais denunciando falcatruas
em todos os setores: na saúde, na educação, no transporte escolar, na construção de estradas vicinais nos
Municípios do interior. Enfim, é uma verdadeira farra de
corrupção que se está fazendo lá. Ontem, aqui, denunciei uma manobra que estaria sendo feita e não acredito
que, nem a Polícia Federal, nem o Exército Brasileiro
vão querer chancelar ou, melhor, limpar a questão da
imensa corrupção que se deu com a titulação das terras
repassadas pelo Estado, pela União Federal.
Sr. Presidente, é realmente preocupante. E, aí, alguns dizem: “Não, não adianta denunciar, não adianta
procurar porque não pega nada.” Mas eu aprendi, desde
quando fui Deputado pela primeira vez, em 1983, que uma,
senão a principal função do Parlamento, isto é, Câmara e
Senado, é justamente fiscalizar, fiscalizar a aplicação do
dinheiro público. E o que eu estou vendo no meu Estado,
nos últimos anos, de 2007 a 2013, é exatamente isso.
Quer dizer, é a falência do Estado, e um grupo de pessoas ficando milionárias de maneira ostensiva inclusive.
Mostrei aqui uma reportagem, da revista Veja,
que mostrou uma mansão que o Governador construiu
nesses poucos anos que ele está à frente do Governo,
comprando terreno desse esquema de titulação fajuta, um milhão de metros quadrados por apenas R$25
mil, e de um funcionário público que trabalhava nesse
instituto de terras de Roraima, quer dizer, um laranja
que serviu para este caso.
Então, de fato, eu diria que o meu Estado pede
socorro aos órgãos fiscalizadores. E eu apelo muito ao
Ministério Público Estadual e Federal, porque, o grosso
disso aqui, é recurso federal, com exceção da arrecadação
estadual, que no total geral, dos R$12 bilhões recebidos,
contribui apenas com R$2,6 bilhões. Então, o grosso, mais
de R$10 bilhões, foram transferências federais.
Então, é preciso que os órgãos federais de fiscalização, aí incluindo a Polícia Federal, que já fez várias
operações em Roraima, também o Ministério Público
Federal, também o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria-Geral da União, que deve zelar pela
boa aplicação do dinheiro federal, realmente ponham
um fim nesta verdadeira, repito, farra de corrupção que
está sendo feita no Estado. Por sinal, a matéria da Veja
dizia que é “farra na floresta” o que está acontecendo
lá – referindo-se aos vários dos absurdos lá praticados.
Senador Casildo, ouço, com muita atenção, V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu serei rápido, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Mas, se bem escutei, V. Exª falou que um milhão de
metros quadrados de terra por R$25 mil? Minha Nossa Senhora!

69006 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Onde o Governador construiu
sua mansão.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – E ainda diz que é de um servidor público?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – De um servidor público, com
dezenove anos de idade, com cargo comissionado...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Com certeza, as autoridades estão escutando.
Isso vai dar um forrobodó no Estado de V. Exª. Vai ser
um corre-corre, para analisar isso. Isso aí é brincar
com a coisa pública, se for desse jeito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR) – E ainda asfaltou, Senador Casildo,
a vicinal que passa em frente à mansão dele exclusivamente para atender a ele, portanto, na sua mansão.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª está trazendo aqui, de público, para o
Brasil o que está ocorrendo lá. Pelo amor de Deus, isso
vai ser... Esperamos que haja uma devassa lá para
colocar as coisas nos devidos lugares. V. Exª, como
o primeiro médico que foi a Roraima, um homem de
luta, passou por tudo. Como Senador pela terra, está
denunciando isso aqui no Senado Federal. O Brasil
está acompanhando isso. Pelo amor de Deus! Não
é possível esconder isso. Oxalá o apelo de V. Exª tenha eco nos órgãos responsáveis por essas coisas!
V. Exª teve coragem de trazer o assunto ao Senado,
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e eu acho que é por aí. É preciso transparência. Tem
de haver uma cruzada para trazer a limpo questões
fundamentais como essa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, agradeço a V.
Exª, que é um homem íntegro e preocupado, realmente, não só com seu Estado, mas também com o Brasil
como um todo – nós somos Senadores da República.
É muito importante o seu aparte.
Quero dizer, ao finalizar, que alguns dizem assim:
“Rapaz, para com isso! Não dá em nada.”
Eu quero aqui terminar meu discurso com uma
fase de Martin Luther King e uma de Einstein.
O primeiro disse: “O pior não é o grito dos maus
e a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons.”
Einstein disse: “O mundo não será acabado por
aqueles que fazem o mal, mas sim por aqueles bons
que os veem fazendo e nada fazem.”
Portanto, não posso ser acusado, amanhã, de
omissão, de negligência em relação a esses fatos que
se passam em meu Estado.
Sr. Presidente, peço a V. Exª a transcrição dessa
matéria, desses números que citei.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – SP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Passamos a palavra agora ao nobre Senador Casildo Maldaner. Tenho tido alegria em toda vez que vou
a Santa Catarina porque o Senador Casildo tem me
acompanhado nos debates com o movimento social,
popular e também com os setores empreendedores.
Meus cumprimentos pela forma ampla de sua
atuação naquele querido Estado, que é vizinho do meu
querido Rio Grande.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em parte, é bondade de V. Exª. V.
Exª tem uma cruzada nacional extraordinária, e sei
que não só no Rio Grande do Sul, que é a terra de
V. Exª, mas também no meu Estado, Santa Catarina,
como no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – No seu Estado, eu só me dou bem
porque eu vou acompanhando o seu prestígio. O seu
brilho me dá um reflexo positivo, e eu caminho junto.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em absoluto. Quanto às questões sociais, no Brasil inteiro, V. Exª é conhecido como o ícone
nessas lutas, haja vista que agora, no próximo dia 21,
lá em Florianópolis, vai se realizar o Encontro Nacional
dos Aposentados e Pensionistas, e V. Exª naturalmente
deu aquiescência para que lá ocorresse esse encontro
nacional, porque eles, com certeza, não marcariam,
se não fosse com a presença do ilustre Senador Paulo
Paim, para abrir este encontro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me que eu diga: V. Exª
está num grande evento no Panamá, numa missão
oficial do Senado, acompanhando outros Senadores,
e pediu a seus colegas que V. Exª pudesse retornar
um dia antes, para participar da abertura do evento.
E, desde já, eles lhe agradecem, a Cobap e todos os
aposentados do Brasil.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – V. Exª tocou no assunto, e fico feliz.
Vou inaugurar, naturalmente, esse parlamento, a nova
sede do Parlatino, lá no Panamá, que vai ser no final
da semana que vem. E eu, naturalmente, quando soube – e recebi o convite – da realização desse encontro
nacional, que é no próximo dia 21, não pude deixar de
pedir aos colegas que vão estar lá para antecipar pelo
menos um dia, para chegar a tempo de prestigiá-lo.
Essa que é a razão, lá no nosso Estado.
Mas, caro Presidente Paulo Paim e nobres colegas, é um tema que está muito na pauta. Inclusive,
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hoje à noite, o TSE se reúne para deliberar sobre
um dos últimos pleitos, das últimas reivindicações
que lá existem para deferir ou não, ou pedir outras
providências, em relação a registro de novos partidos políticos.
Eu faço uma breve análise em relação a isso. Eu
até digo aqui que, na sessão prevista para o dia de
hoje, o TSE deve analisar o pedido do registro do Rede
de Sustentabilidade, partido que está sendo proposto
pela ex-Senadora Marina Silva; aliás colega com que
nós tivemos a honra de, no mandato de 1995 a 2003,
participar em conjunto aqui no Senado.
O tema demanda uma importante reflexão, não
especificamente sobre a criação da nova agremiação,
mas sobre a estrutura legal do nosso sistema partidário e, em última análise, da tão comentada reforma
política no País.
Inicialmente, ressalte-se o direito da ex-Senadora,
reforçado por milhares de assinaturas em todo o Brasil, de fundar uma nova agremiação. Na democracia
madura dos dias atuais, levando em conta a criação
de outros dois partidos políticos, que foram registrados nas últimas semanas, nada mais justo que essa
pretensão tenha a garantia, dentro dos preceitos da
legislação, que seja assegurada.
Com todo o respeito à decisão soberana dos magistrados, acredito que não deve ser levado em consideração somente a letra fria da lei, o direito positivo
ou positivado como queiram. O sentimento da Nação
também merece consideração.
Então é uma decisão hoje, uma opinião do juiz
magistrado. Claro que S. Exª se atém aos autos, ao
que está ali, o famoso direito positivo, mas também
não pode deixar de levar em consideração o que ocorre no seu habitat, nos seus arredores, qual é o sentimento que vê, que sempre tem o efeito que está ali
e existem desdobramentos. Acredito que os Ministros
do TSE, embora de antemão a Procuradoria-Geral da
República não tenha levado em consideração, tenha
denegado ou entenda que há vícios naquilo que se
encontra nos autos, mas acredito que os eminentes
ministros levarão em consideração, na verdade, o que
palpita, o que existe, o sentimento do andar da carruagem, no próprio país.
Resguardada a legislação vigente e uma análise mais ampla, é inegável que convivemos com uma
excessiva quantidade de partidos políticos. Também
entendo que não há dúvida de que o número de partidos políticos hoje é uma loucura. Estamos com 32
partidos registrados no País. Se entrar a Rede, naturalmente dentro dos mesmos parâmetros, pelo sentimento, pelo que representa, por quem encabeça,
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pelo que representa a ex-Senadora, é um sentimento
palpitante do País.
Os últimos dois partidos não tinham esse sentimento nacional, esse sentimento latente de participação – de vivência no País – da comunidade, do povo
de acompanhar passo a passo.
Em todo o caso, resguardado isso, como disse,
nós estamos vivendo hoje num mundo de três dezenas de partidos, mais ou menos. Independentemente
da decisão de hoje, nós somamos essa quantia de
partidos. Do ponto de vista ideológico, é tarefa árdua
diferenciar as linhas sutis que as distinguem, se é que
elas existem.
Então, a acomodação ideológica dos partidos em
tantos é muito difícil de distinguir, de separar, porque
não há como agasalhar as tendências todas. Não é
possível haver tantas aqui no Brasil, para poder enquadrá-las nessas novas linhas, nesses novos programas
de três partidos políticos mais ou menos.
Essa característica, contudo, Sr. Presidente, não
é exclusividade do Brasil, nem significa algo necessariamente ruim. A Constituição Federal, em seu art. 17,
é clara, ao afirmar ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana,
sempre de acordo com os preceitos legais.
Tal pluralidade ganha especial relevo em um
sistema de voto proporcional, prezando pela representatividade, como o adotado no Brasil. Mesmo em
nações que adotam o sistema de votação distrital, em
que pese sua nítida tendência natural de formação de
bipartidarismo, a multiplicidade de agremiações também está presente.
É o caso de países como França, Estados Unidos,
Alemanha, entre outros. Nas últimas eleições germânicas, cerca de 25 partidos disputaram o pleito, apesar
de apenas dois terem reais condições de participar da
formação do novo governo.
Mesmo no Brasil, apesar dessas três dezenas de
agremiações, o protagonismo eleitoral, especialmente
nas eleições ao executivo, tem ficado restrito a pouco
mais de meia dúzia de partidos.
O que nos difere é uma carência na regulação da
atuação partidária, realçando a importância de revisão
de nossa legislação eleitoral e política.
O acesso aos recursos do Fundo Partidário –
que, em 2012, distribuiu quase R$350 milhões –, e ao
tempo de televisão, por exemplo, está no âmago da
discussão acerca do excessivo número de partidos.
Nossa legislação prevê, Prof. Cristovam Buarque, que 5% do total do Fundo serão divididos de
forma igualitária entre todos os partidos registrados.
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Os outros 95% são distribuídos na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a Câmara
dos Deputados.
Já o tempo de televisão é dividido na medida
de um terço para todos os partidos, igualitariamente,
enquanto os outros dois terços proporcionalmente ao
número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, a soma do
número de representantes de todos os partidos que
a integram.
As regras atuais permitem ainda que, quando
trocam para novas legendas, os Parlamentares levem consigo a votação recebida. Com isso, as novas
agremiações já nascem com determinado número de
Parlamentares e quantidade de votos, inflando artificialmente sua participação na divisão total do eleitorado. É justamente aí que surge o troca-troca partidário
que estamos presenciando neste momento, em nada
contribuindo para o aprimoramento democrático e,
com raras exceções, com pouca ou nenhuma motivação ideológica.
Com relação a essas questões, muito se fala na
instituição de uma cláusula de barreira, igualmente
conhecida como cláusula de exclusão ou de desempenho. Trata-se de uma nova norma que impede ou
restringe o funcionamento parlamentar ao partido
que não alcançar determinado percentual de votos
e seu acesso a recursos do Fundo Partidário e tempo de televisão.
O Congresso aprovou o dispositivo, que, posteriormente, foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
sob o argumento de que prejudicaria os pequenos
partidos.
A regra determinava que os partidos com menos
de 5% dos votos nacionais não teriam direito a representação partidária e não poderiam indicar titulares
para as comissões, incluindo CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito).
Também não teriam direito à liderança ou cargos
na Mesa Diretora.
Além dessas restrições, perderiam recursos do
Fundo Partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e de TV.
Outros tantos temas estão diretamente relacionados. Inegavelmente, é preciso repensar as atuais
regras de fidelidade partidária, que hoje permitem a
chamada portabilidade, Senador Alvaro Dias.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – É esse mecanismo, Sr. Presidente,
que permite aos Parlamentares migrantes levarem
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consigo os votos e, por conseguinte, recursos e tempo de TV, que estimula o troca-troca e enfraquece os
partidos existentes.
Vemos como essencial o estabelecimento de um
limite de reeleições também para o Poder Legislativo,
para que ninguém se perpetue, ad aetermum, no poder. Defendo, inclusive, que tal regra seja estendida a
associações e entidades de cunho privado, que recebam recursos públicos. O céu não pode ser o limite, o
firmamento não pode ser o limite.
O financiamento de campanha é tema inafastável: além da modalidade pública que já temos em vigor,
através dos repasses do Fundo Partidário, acredito que
as contribuições privadas devem vir exclusivamente
de pessoas físicas, contribuindo para o processo de
transparência e, majoritariamente, para a independência dos eleitos.
As eleições proporcionais, por seu turno, devem seguir um modelo de voto distrital misto. Dessa
forma, garantimos mais representatividade regional,
sem comprometer a pluralidade representativa, fruto
do sistema proporcional.
O Poder Legislativo não pode mais adiar essa
discussão, Sr. Presidente, e, em última instância, uma
decisão, um encaminhamento definitivo, sob pena de
promover um indesejável atraso em nosso desenvolvimento democrático – reflexo imediato das conquistas
sociais e econômicas que tanto almejamos.
Faço essas considerações porque hoje é o tema
nacional. Estão aí o troca-troca, a questão do Supremo
– aceita ou não aceita mais o registro de um partido.
E eu parto da premissa de que, se aceitou esses dois
últimos partidos, por que agora não levar em consideração o que é um reflexo nacional, não só o que consta
dos autos, mas a possibilidade de complementar os
dados e daí ainda ter condições de a opinião pública,
no ano que vem, expressar a sua vontade? Mas, a
partir disso, temos que fazer alterações, porque essa
portabilidade, hoje, leva o tempo de televisão ao novo
partido, leva o Fundo Partidário. E eu acho que se pode
criar o partido; o Deputado vai para lá, a personalidade
vai, começa a ter um desempenho eleitoral sem levar
isso que é do partido original, e aí, na nova formação,
cria-se um resultado nas eleições, e depois, sim, tem
o direito à formação para que tenha durabilidade, não
seja uma questão como vem ocorrendo hoje. Eu acho
que esse caso nós temos que levar em consideração
muito de perto e logo.
Mas, antes de encerrar, vejo que o nobre Senador
Alvaro Dias deseja fazer uma manifestação.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – É com muita honra, Sr. Presidente, que
ouço, com a permissão da Mesa, é claro.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Muito bom ouvi-lo, Senador Casildo Maldaner, sobre
esse tema, com a lucidez que se exige neste momento
em que nós devíamos estar realmente envergonhados
com o que está se passando, esse balcão de negócios
escandaloso, com as siglas partidárias sendo leiloadas. Verifica-se quem paga mais, quem paga menos,
para onde se vai, se vai ou não vai. Enfim, isso é um
escândalo. Isso torna visível a necessidade da reforma política, priorizando a construção de partidos verdadeiros. Hoje, são siglas para registros de candidaturas valendo-se de horários de televisão e de rádio,
e do fundo partidário. São negócios. Há um mercado
aberto, há uma feira à disposição de quem tenha interesse. É evidente que nós não podemos aceitar isso.
As pessoas de bem do Brasil não aceitam isso. Isso
não é atividade política respeitosa. Isso é uma afronta
à inteligência das pessoas no Brasil. Isso é a picaretagem política explícita, e nós estamos sendo coniventes, porque estamos permitindo que isso ocorra,
porque não fazemos reforma política, porque estamos
há tantos anos discutindo, sem oferecer ao País um
modelo político adequado às exigências do povo brasileiro neste momento. Parabéns a V. Exa, que é mais
um que se soma nessa trincheira em defesa de uma
reforma de verdade.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Ao encerrar, eu quero recolher o aparte de V. Exa, Senador Alvaro Dias, e manifestar essa
preocupação. É claro que não é proibido, se a pessoa
entende que não é o correto, não quer permanecer
mais nesse partido político e quer ir para outro, quer
participar da fundação de um outro. Tudo bem que
vá, mas não pode ter o direito de levar a votação e
o tempo de televisão que foi conquistado na sua origem, no partido em que ele foi eleito. Por aquele período, o partido lhe deu legenda e ele chegou a ter
um mandato. E esse partido tem uma aquisição, tem
um tempo de televisão, tem um fundo partidário que
o ajudou. Mas ele sai para participar em um outro e
leva esse tempo.
Ele pode ir, mas começa a luta. Começou o partido e ele, sem levar o tempo de televisão e o Fundo
Partidário, começa a trabalhar na nova legenda, disputa uma eleição e àquilo que ele somar vai ter direito,
claro. Ele vai ter direito, depois, do Fundo Partidário,
da representação, do tempo de televisão.
Eu acho que essa questão nós precisamos encarar com brevidade para colocarmos alguma coisa
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mais firme, mais perene, na questão dos partidos
políticos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, principalmente
pela tolerância de V. Exª e dos prezados colegas que
estão inscritos para falar, inclusive, logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, que traz
ao debate a reforma política, um tema que interessa
a todos.
Agora, eu chamo à tribuna o nobre Senador Rubens Figueiró, que faz aniversário no dia de hoje. Aceite
aqui minhas palmas. (Palmas.)

Outubro de 2013

Seja bem-vindo! É uma alegria ouvi-lo para que
nos fale, no seu pronunciamento, de temas relevantes
como sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Requerimento nº 1.169, de
2013, do Senador Pedro Taques, solicitando o cancelamento da Sessão Especial destinada a comemorar os
40 anos da criação da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), que seria realizada
no dia 21 de outubro.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Por favor, Senador Ruben Figueiró, o nosso
aniversariante do dia, para a alegria de seus amigos,
familiares e, tenho certeza, de todo o povo brasileiro.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro
lugar, minhas palavras de agradecimento profundo a V.
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Exª, Senador Paulo Paim, que me conheceu quando eu
estava na flor da idade e, agora, me cumprimenta quando
eu estou não diria na fase descendente, mas numa fase
que me permite analisar com maior serenidade e equilíbrio as coisas do meu País, os homens do meu País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Permita-me. Perguntaram-me um dia
qual é a melhor idade. Eu digo que a melhor idade é
aquela que eu estou vivendo. Cada ano que eu vivo,
para mim, é o ano de melhor idade. Por isso, seja homenageado com esse símbolo da sua melhor idade.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Mas eu diria a V. Exª, como fiz hoje, na Comissão da Agricultura, ao agradecer as lembranças
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que me obsequiaram, que eu me volto sempre a uma
expressão do pensador americano Frank Crane, que
afirmava que não se envelhece com o passar dos anos,
mas sim pelo abandono dos ideais.
Na fase em que me encontro, na melhor idade
(eu diria, então), posso dizer a V. Exª e a meus ilustres
pares que me considero ainda um jovem.
Quero lembrar ainda, Sr. Presidente, uma frase
que me vem agora à memória e que partiu de um dos
mais ilustres homens públicos que eu conheci, Franklin
Delano Roosevelt, que dizia: É melhor alcançar triunfo
e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar
fila com os pobres de espírito que não gozam muito
nem sofrem muito, porque vivem em uma penumbra
cinzenta que não conhece vitória nem derrota.
Essa tem sido também minha vida. Nesses longos anos de existência, eu tenho procurado, mesmo
enfrentando todas as dificuldades naturais da vida pública, sempre ser fiel aos meus sentimentos. É por isso
que, com muita alegria, recebo essas manifestações
de amizade de V. Exª e de todos meus ilustres pares;
quero significar aqui os Senadores Cyro Miranda e
Waldemir Moka, que me obsequiaram, na Comissão de
Agricultura, com expressões de muito carinho e respeito.
Muito obrigado a V. Exªs.
Mas, Sr. Presidente, minha intenção é seguir a
mesma linha do discurso feito aqui pelo Senador Maldaner e com o aparte elucidativo do Senador Alvaro Dias.
Quero também manifestar a minha posição com
relação à atual conjuntura política que estamos vivendo.
Temos visto, Sr. Presidente, nos últimos dias, a
corrida para garantir que, antes do prazo fatal, 5 de
outubro, ocorra a troca de partidos e a filiação dos
que estão sendo criados agora. Houve até “banca”,
na Câmara dos Deputados, para garantir a filiação de
políticos eleitos que, insatisfeitos com suas agremiações partidárias, estão migrando para novas legendas.
Atualmente, o País tem 32 partidos, caminhando
para o 33º, se o Rede Sustentabilidade, da eminente
ex-Senadora Marina Silva, conseguir passar pelo crivo
do Tribunal Superior Eleitoral, o que saberemos hoje à
noite – mas me parece difícil de acontecer.
O fato é que o Tribunal Superior Eleitoral foi um
tanto benevolente com dois partidos criados na semana passada, o PROS e o Solidariedade, que, mesmo
sob denúncias de fraudes nas assinaturas, conseguiram seus respectivos registros e serão investigados e
punidos posteriormente, numa clara demonstração de
“flexibilização” do entendimento da legislação, a mesma
“flexibilização” que beneficiou o PSD, do ex-prefeito de
São Paulo, Sr. Gilberto Kassab.
No caso do partido da Srª Marina Silva, entendo
que o Tribunal Superior Eleitoral deveria conceder o
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registro provisório à Rede – repito: deveria conceder o
registro provisório à Rede –, consignando, porém, um
prazo razoável para que se faça uma verificação criteriosa no rol das assinaturas dos apoiadores da nova
legenda. Caso o partido não conseguisse – ou não
consiga – a comprovação, o registro seria cancelado.
O parecer do Ministério Público eleitoral contra
o registro da Rede foi com (abre aspas) “certo pesar
porque o pedido não continha qualquer indício de fraude, tendo sido um procedimento marcado pela lisura”.
Apesar dessa constatação, o Ministério Público
Eleitoral entendeu que o partido não poderia ser criado. Isso não faz sentido no meu entendimento e dá
total razão a comentários como o do colunista Josias
de Souza, que afirmou que as recentes decisões do
TSE demonstram que “o crime compensa e o coletivo
de partido é quadrilha”. Lamentável para nós da classe
política, demais Srs. Senadores.
Em relação ao PROS e ao Solidariedade, me pergunto: se a investigação posterior à eleição descobrir
que o novo partido não deveria nem ter sido registrado,
o que acontecerá com seus políticos eleitos? Provavelmente, serão convocadas novas eleições, provocando
enorme ônus financeiro e político.
Por isso, Sr. Presidente, apresentei, recentemente, projeto de lei que propõe que a Justiça Eleitoral dos
três níveis (federal, estadual e municipal) julgue todos
os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma em,
no máximo, 60 dias.
Também apresentei PEC, reforçando a proposta
do eminente Senador Mozarildo Cavalvanti, para que
os juízes eleitorais ganhassem status de juiz de carreira. Com quadro efetivo, entendemos, o alto volume
de processos tramitando naquela instituição poderia
ser reduzido de forma significativa.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, por que o
Brasil permite a existência de mais de 30 partidos políticos? Pergunto eu. O número excessivo de legendas
está longe de ser necessário para configurar divergências
político-ideológicas. Nesse ponto, concordo com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim
Barbosa, que diz que a proliferação de siglas no Brasil é,
entre aspas, “péssima”. Segundo ele, nenhum sistema
funciona com 10, 15 ou muito menos com 30 partidos.
Mas interrompo nesse instante o meu pronunciamento, para ouvir a palavra abalizada do eminente
colega do meu Estado.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – (Inaudível)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Ah, mas V. Exª já fez a breve comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como está de aniversário, primeiro,
eu dei dez minutos; segundo, V. Exª pode fazer o aparte.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Então, com a benevolência do Presidente, eu queria dizer, Senador – é claro que não é isso que quero
dizer – que me filiei ao MDB em 1978. Eu nunca tive
outro partido na minha vida. Quanto a essa questão
da migração partidária, nós estamos com 30 e tantos
partidos. Não é possível isso! Não tem como poder
realmente mensurar isso. Como é que se faz isso? E,
a cada ano, na véspera, no ano anterior, ocorre essa
migração. E o que vejo, pelas notícias de jornais, o que
leva um parlamentar a ir para um partido ou deixar um
partido? Realmente, Senador Figueiró, eu sou de uma
geração em que minha família, meu avô, minha mãe,
meus tios, tudo da antiga UDN; e uma época em que
partido, partido não tinha; e eu lá na minha querida
Bela Vista. É muito difícil essa questão de você explicar a saída de um partido, vai para um, vai para outro.
Eu acho que é uma coisa que nós, aqui, numa reforma
política séria, teríamos que tratar. Não é possível essa
migração que me parece apenas oportunismo eleitoral.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Senador Moka, eu, sinceramente, pensava
que eu estava falando como inscrito; não sabia que
era para explicações pessoais.
Mas eu vou abusar da benevolência do nosso
Presidente para concluir o discurso.
Quero dizer a V. Exª que comungo totalmente
com seu ponto de vista, até porque nossas origens
são comuns. Eu venho da UDN de 1945, no tempo em
que a vigilância era...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.). A eterna vigilância
é o preço da democracia.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – V. Exª também era da UDN?
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC. Fora do microfone.) – Aos 20 anos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – “O preço da liberdade é a eterna vigilância.”
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – É a eterna vigilância, disse Eduardo Gomes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– O Casildo tocava um bumbo na banda de música.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Como é bom lembrar o passado, não é?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Saudades.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS. Fora do microfone.) – Eu quero dizer que eu era
criança nessa época. Então, não fui filiado à UDN.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Mas os seus pais o eram.
Sr. Presidente, vou continuar, agradecendo a
manifestação do eminente Senador Moka.
Achei interessante artigo publicado no Correio
Braziliense de ontem, 2 de outubro, que fala do ritmo
da proliferação de partidos políticos desde os anos 80
para cá. Segundo o jornalista Ivan lunes, no texto – entre aspas – “Uma visão torta”, o Brasil retrocedeu no
campo das regras para criação de legendas. Diz ele:
Nos 10 anos que marcaram o fim do período militar, foram criadas 16 siglas – sete das quais já extintas.
Na década seguinte, marcada pela estabilização da economia, o ritmo diminuiu, com
11 novos partidos, sendo que outros quatro
nasceram da fusão entre agremiações. Nos
primeiros anos do século 21, a corrida para
fundar novos partidos caiu dramaticamente.
“Apenas” três conseguiram registro no Tribunal
Superior Eleitoral entre 2000 e 2009 – mais
três nasceram de fusões ou apenas da troca
de nomes de antigas agremiações. Nos últimos
três anos, porém, a tendência se inverteu. Caso
a Rede Sustentabilidade seja aprovada, serão
quatro novos partidos em três anos.
Segundo a avaliação do jornalista, a resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ficou conhecida como
Lei da Fidelidade Partidária acabou liberando uma janela
de infidelidade para partidos recém-criados e com isso
teria incentivado a corrida para a criação de novas siglas.
Sr. Presidente, abro parêntese aqui para elogiar...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – (...) para elogiar a decisão do ex-Governador José Serra em se manter no PSDB, partido que
ajudou a conceber e fundar, como ele mesmo disse.
Certamente, contaremos com a alta capacidade e inteligência dele para colocar um fim no ciclo de governo que está governando este País. Elogio também a
habilidade política do nosso presidente Aécio Neves,
que demonstrou capacidade de agregação e liderança
neste episódio tão especulado pela imprensa.
Bem, saio das questões do meu partido para reforçar a minha defesa de uma ampla e irrestrita reforma
política. Não precisamos ser radicais como os Estados
Unidos, onde só existem, efetivamente, dois partidos,
ou como vivenciamos no Brasil, durante o período do
Regime Militar, com a Arena e o MDB. Mas precisamos urgentemente nos debruçar sobre uma proposta
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de mudança profunda e radical na legislação político-eleitoral, centrada basicamente nos preceitos éticos.
Falo de algo bem diferente dessa minirreforma
aprovada recentemente pelo Senado e que não será
votada a tempo pela Câmara dos Deputados, a fim de
que suas alterações sejam válidas para as eleições
de 2014. Alterações essas, que, por sinal, em muito
pouco iriam contribuir para inibir ou até mesmo coibir
a corrupção eleitoral. Perdemos tempo tratando do que
chamo de “assuntos de cozinha”.
Sr. Presidente, antes de concluir as minhas palavras, gostaria de ouvir o meu eminente Líder Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Figueiró, me permito
aparteá-lo brevemente, em primeiro lugar para fazer
coro com as suas observações sobre a liberalidade
excessiva da nossa legislação em matéria de criação
de partidos e da possibilidade de partidos que nada
representam terem acesso a tempo de rádio, televisão,
fundo partidário, se apropriarem, portanto, de recursos
públicos, para, depois, muitos deles comercializarem
esse patrimônio que a lei lhes permite adquirir. Em segundo lugar, também para dizer a V. Exª o quanto fico
feliz com a presença de José Serra no Partido que é
a casa dele. Isso fortalece o nosso Partido, credencia
para ser uma grande força aglutinadora de todos os
partidos e correntes políticas de oposição para proporcionar ao País uma alternância no poder. E, finalmente,
eu não podia deixar de lhe dizer o quanto lhe admiro,
lhe aprecio, da amizade que, apesar do pouco tempo
de convivência, surgiu entre nós, da felicidade que é
para mim, Líder do PSDB, ter, nas nossas fileiras, um
Senador da qualidade de V. Exª, da tradição política de
V. Exª, da aplicação de V. Exª, do espírito público, da
dedicação a seu Estado. E aproveitar para dizer isso,
mais uma vez, no dia do seu aniversário. Tentei falar
com o senhor esta manhã, não consegui, mas transmito agora, de público, para o senhor e para toda a
sua família, todos os seus amigos, esse testemunho
de apreço, de amizade, e os meus votos de felicidade.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – As palavras de V. Exª, Senador Aloysio Nunes,
tocam o meu coração como fizeram hoje, na reunião da
Comissão de Agricultura, os nobres Senadores Cyro
Miranda e Waldemir Moka.
Sou profundamente grato pelas palavras de incentivo que V. Exª me oferece e que me rejuvenescem
também. Veja lá, um homem com 82 anos estar aqui
nesta tribuna falando a V. Exªs, para mim é uma honra
imensa, é um tônico, que me faz permanecer aqui, aplaudindo V. Exªs pelos ensinamentos que me têm oferecido.

Outubro de 2013

Essas homenagens também, eu dirijo ao meu caro
Presidente Paulo Paim, pedindo a ele que considere
lidos os termos finais do meu pronunciamento, que são
no mesmo sentido das palavras que ofereci há pouco.
Muito grato a V. Exª.
Que Deus o abençoe sempre!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, temos visto nos últimos dias
a corrida para garantir que antes do prazo fatal, 05
de outubro, ocorra a troca de partidos e a filiação nos
que estão sendo criados agora. Teve até “banca” na
Câmara dos Deputados para garantir a filiação de políticos eleitos, que, insatisfeitos com suas agremiações
partidárias, estão migrando para as novas legendas.
Hoje, o país tem 32 partidos, caminhando para
33, se o Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva, conseguir passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral.
O fato é que o TSE foi um tanto benevolente com
os dois partidos criados na semana passada, o PRÓS e
o Solidariedade, que, mesmo sob denúncias de fraudes
nas assinaturas, conseguiram os respectivos registros,
para serem investigados e punidos posteriormente, numa
clara demonstração de “flexibilização” do entendimento da legislação. Mesma “flexibilização” que beneficiou
o PSD, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
No caso do partido de Marina Silva, entendo que
o TSE deveria conceder o registro provisório à Rede,
consignando, porém, um prazo razoável para que se
faça uma verificação criteriosa no rol das assinaturas
dos apoiadores da nova legenda. Caso o partido não
conseguisse a comprovação, o registro seria cancelado.
O parecer do Ministério Público eleitoral contra o registro da Rede foi com (abre aspas) “certo pesar” porque
o pedido não continha qualquer indício de fraude, tendo
sido um procedimento marcado pela lisura”, (fecha aspas)
Apesar desta constatação, o MP Eleitoral entendeu que o partido não poderia ser criado. Isso não faz
muito sentido na minha visão e dá total razão a comentários como o do colunista Josias de Souza que afirmou
que as recentes decisões do TSE demonstram que “o
crime compensa e o coletivo de partido é quadrilha”.
Lamentável para nós da para a classe política, não?
Em relação ao PRÓS e ao Solidariedade, me pergunto, se a investigação posterior à eleição descobrir
que o novo partido não deveria nem ter sido registrado,
o que acontecerá com seus políticos eleitos? Provavelmente, serão convocadas novas eleições, provocando
enorme ônus financeiro e político.
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Por isso, apresentei recentemente projeto de lei que
propõe que a Justiça Eleitoral dos três níveis (federal, estadual e municipal) julgue todos os processos relativos à
impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e
expedição de diploma em no máximo de 60 dias.
Também apresentei PEC, reforçando a proposta
do senador Mozarildo Cavalvanti, para que os juízes
eleitorais ganhassem status de juiz de carreira. Com
quadro efetivo, entendemos, o alto volume de processos tramitando naquela instituição poderia ser reduzido.
Senhor Presidente, porque o Brasil permite a
existência de mais de 30 partidos políticos? O número
excessivo de legendas está longe de ser necessário
por configurar divergências político-ideológicas. Neste ponto, concordo com o presidente do STF, ministro
Joaquim Barbosa que diz que a proliferação de siglas
no Brasil é “péssima”. Segundo ele, nenhum sistema
funciona com dez, 12, 15, muito menos com 30 partidos.
Achei interessante artigo publicado no Correio
Braziliense de ontem, 02 de outubro, que fala do ritmo
da proliferação de partidos políticos desde os anos 80
para cá. Segundo o jornalista Ivan lunes, no texto “Uma
visão torta”, o Brasil retrocedeu no campo das regras
para criação de legendas. Diz ele: “Nos 10 anos que
marcaram o fim do período militar, foram criadas 16
siglas — sete das quais já extintas.”
“Na década seguinte, marcada pela estabilização
da economia, o ritmo diminuiu, com 11 novos partidos,
sendo que outros quatro nasceram da fusão entre
agremiações. Nos primeiros anos do século 21, a corrida para fundar novos partidos caiu dramaticamente.
‘Apenas’ três conseguiram registro no Tribunal Superior
Eleitoral entre 2000 e 2009 — mais três nasceram de
fusões ou apenas da troca de nomes de antigas agremiações. Nos últimos três anos, porém, a tendência se
inverteu. Caso a Rede Sustentabilidade seja aprovada,
serão quatro novos partidos em três anos.”
Segundo a avaliação do jornalista, a resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ficou conhecida
como Lei da Fidelidade Partidária acabou liberando uma
janela de infidelidade para partidos recém-criados e com
isso teria incentivado a corrida para a criação de siglas.
Senhor Presidente, abro um parênteses aqui para
elogiar a decisão do ex-governador José Serra em se
manter no PSDB, partido que ajudou a conceber e fundar,
como ele mesmo disse. Certamente, contaremos com
a alta capacidade e inteligência dele para colocar um
fim no ciclo do governo petista no Brasil. Elogio também
a habilidade política do nosso presidente Aécio Neves,
que demonstrou capacidade de agregação e liderança
neste episódio tão especulado pela imprensa.
Bom, saio das questões do meu partido para reforçar a minha defesa de uma ampla e irrestrita reforma
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política. Não precisamos ser radicais como os Estados
Unidos, onde só existem dois partidos, ou como vivenciamos no Brasil, durante o período do Regime Militar,
com a Arena e o MDB. Mas precisamos urgentemente
nos debruçar sobre uma proposta de mudança profunda e radical na legislação político-eleitoral, centrada
basicamente nos preceitos éticos e morais.
Falo de algo bem diferente desta minirreforma
aprovada recentemente pelo Senado e que não será
votada a tempo pela Câmara dos Deputados a fim de
que suas alterações sejam válidas para as eleições
de 2014. Alterações essas, que, por sinal, em muito
pouco iriam contribuir para inibir ou até mesmo coibir
a corrupção eleitoral. Perdemos tempo tratando do que
chamo de “assuntos de cozinha”.
Ontem, a comissão de Constituição e Justiça do
Senado debatia outro tema importantíssimo para o
processo eleitoral: A PEC 55/2012, do senador Ricardo Ferraço, que instituía o voto facultativo. Depois de
muito debate, a proposta foi rejeitada.
Independentemente dos argumentos pró e contra o voto facultativo, creio que cabe à classe política
demonstrar a importância do processo eleitoral e da
democracia representativa para a população.
Aliás, essa crise da representatividade ficou muito
clara nos protestos de junho deste ano. Entendo que
os partidos políticos, e não estou falando de todos os
32 ou 33.
Refiro-me aos partidos com P maiúsculo, que
devem encontrar novas formas de se comunicar com o
cidadão e mais ainda, de incentivar o povo a saber se
fazer representar no Executivo e no Legislativo por meio
da escolha dos homens públicos que melhor desempenharão o papel de seus porta-vozes, não só das opiniões, mas nas tomadas das decisões mais importantes
para o Brasil, para o seu Estado e para a sua cidade.
Nós ficamos 24 horas por dia pensando e fazendo
política, precisamos nos dedicar mais para que esse
fazer política perca a pecha de coisa suja e feia e passe
a ser entendido como essencial para qualquer Estado
Democrático de Direito.
A melhoria substancial da legislação que iniba a
corrupção eleitoral e a perpetuação de quem já está
no poder que se beneficia do uso da máquina estatal
já seria um grande passo para atingir este objetivo.
Por isso prego aos meus pares uma reforma política
ampla, abrangente e profunda!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, permita só
que lembre que V. Exª foi constituinte, e um grande
constituinte.
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Vejo que todos falam dos 25 anos da Assembleia
Nacional Constituinte, mas poucos são os constituintes
que são homenageados.
Eu quero, em nome do Senado, cumprimentar
V. Exª e lembrar que, na quarta-feira, o Presidente
Henrique Alves, da Câmara, está convidando todos os
constituintes para sermos homenageados na Câmara
dos Deputados. Estarei ao seu lado lá.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – E eu terei o prazer de acompanhá-lo. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Agora, por permuta com o Senador Jorge
Viana, fala o Senador Luiz Henrique. Em seguida, fala
o Senador Cyro Miranda.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema
de que vou tratar nesta tarde é da maior importância,
da maior relevância. É um tema que deve chamar a
atenção da opinião pública brasileira para demonstrar
a necessidade de uma verdadeira revolução na educação superior do Brasil.
Há uma entidade internacional chamada Times
Higher Education, que é a mais abalizada na análise da
qualidade do ensino prestado por cada uma das universidades no mundo. Essa entidade analisa as universidades
quanto à qualidade do seu ensino, que representa 30%,
intensividade da pesquisa, que representa outros 30%,
a sua citação em periódicos, revistas e livros científicos,
que representa 32,5%, as parcerias entre universidade
e indústria, que representam 2,5%, e a sua capilaridade, a sua diversidade internacional, que representa 5%.
Como é que o Brasil está nesse ranking? No publicado no ano passado, nós tínhamos uma universidade citada, elencada, posicionada entre as duzentas
melhores do mundo.
No estudo publicado este ano, na pesquisa trazida a público este ano, a Universidade de São Paulo,
que se posicionou no ano passado no 158º lugar, caiu
para o 238º posto.
O que é que nos preocupa, Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores? O que nos preocupa é que, entre
as 200 melhores universidades do mundo, 129 são
do Reino Unido, dos Estados Unidos, que lideram o
ranking, ou de países que tiveram na sua formação a
língua inglesa, como integrantes do império britânico,
que, segundo Winston Churchill, se estendia no limite
territorial onde o sol nunca se punha.
O que nos preocupa, Srªs e Srs. Senadores?
Dentre as dez melhores universidades do mundo, sete
são norte-americanas. A da Califórnia é a primeira;
Harvard, a segunda; Stanford, a terceira; MIT, a quinta;
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Princeton, a sexta; Berkeley, a oitava; Chicago, a nona,
Yale. Essas são as universidades melhor ranqueadas.
Entre as vinte melhores, quinze são norte-americanas. E seguem-se a Johns Hopkins, a Pennsylvania,
a Duke, a Michigan e a Cornell.
Das duzentas melhores universidades do mundo,
77 são norte-americanas. De duzentas, 77 são norte-americanas; 31 integram o Reino Unido; sete são canadenses; duas são irlandesas; uma é neozelandesa;
uma é sul-africana; uma é de Cingapura; e três são de
Hong Kong. Dentre as três melhores universidades localizadas entre as duzentas melhores, as três chinesas
são de Hong Kong, que até pouco tempo pertencia ao
império britânico.
São 68 as universidades europeias ranqueadas.
Já falei das 31 do Reino Unido; são dez da Alemanha;
oito da França; cinco da Bélgica; cinco da Suécia; três
da Dinamarca; uma da Áustria; uma da Finlândia; uma
da Espanha; e uma da Turquia. A Turquia está à nossa frente; está dentre as 200 melhores universidades.
Isso me faz lembrar um diálogo ocorrido entre um
reitor de uma das nossas universidades... Nós temos,
em Santa Catarina, um modelo único. Nós temos o
chamado Sistema Acafe, que é integrado por 16 universidades atomizadas, disseminadas, descentralizadas
por toda Santa Catarina, com 52 campi espalhados
pelo território catarinense.
Certa feita, levei o sociólogo italiano, Professor
Emérito da Universidade La Sapienza Domenico De
Masi para proferir uma palestra no Município de Joaçaba,
onde se localiza uma dessas universidades comunitárias. Lá, ele, no seu discurso, elogiou o nosso modelo,
elogiou a energia dos Municípios, dos munícipes, dos
Prefeitos, dos Vereadores que, ao relento de uma iniciativa governamental, criaram universidades em nível
municipal. Isso levou o reitor ao entusiasmo de dizer:
“Professor Domenico, nós temos aqui quatro Faculdades
de Turismo”. E a resposta dele foi rápida e detonadora:
“Por que não tem uma boa e tem quatro ruins?”
Então, a publicação desse ranking da Times
Higher Education é algo que nos causa grande preocupação – grande preocupação. É algo que nos faz
meditar que realmente nós temos que investir na educação, fazer uma cruzada pela educação, transformar
as nossas universidades em centros que não sejam
só de ensino, como geralmente são, mas centros de
ensino, de pesquisa e de extensão, centros integrados
com as suas comunidades, com as suas realidades,
buscando soluções para as suas comunidades, como
as universidades da Califórnia buscaram para produzir esse maravilhoso centro de microeletrônica, de
informática e de telemática que se concentra naquele
estado norte-americano.
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Ocupo a tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazendo...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ...esses dados e fazendo esse alerta. É incompatível que nós batamos no peito dizendo que somos
a sétima economia do mundo tendo uma participação
tão pífia nesse ranking.
Economia moderna apoia-se numa ascendente
corrente de conhecimentos. Sem essa ascendente corrente de conhecimentos não há economia moderna,
não há economia competitiva.
Quando a bolha financeira decretou a crise do subprime, em 2008, nos Estados Unidos, não houve quem
profetizasse que os Estados Unidos deixariam de ter
liderança internacional, deixariam de ter a importância
econômica que tinham em nível internacional. E eu, que
já conhecia outros exemplares da Times Higher Education, disse: “Olhe, um país que tem as melhores universidades do mundo, um país que tem o maior número
de publicações científicas do mundo, um país que tem
a capacidade de fazer as inovações que tem feito não
poderá ser um país que uma simples bolha financeira
haverá de reduzir a uma posição secundária”.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Permita-me um aparte, Senador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – E o que mais me despreocupa é que os Estados Unidos descobriram o caminho da opulência ainda
maior com a tecnologia moderna do gás de xisto. Os
Estados Unidos vão ser os primeiros produtores mundiais de energia fóssil; a partir dessa tecnologia nova,
até 2020, serão autossuficientes em matéria energética.
Então, quem tem, de um lado, o conhecimento
expresso por esse ranking incontestável e, de outro,
uma matriz energética capaz de torná-lo independente
de importações da Arábia Saudita e de outros países,
evidentemente que continuará tendo a liderança que
apresentou desde o pós-guerra, quando substituiu a
Inglaterra como primeira potência do mundo.
Mas eu não faço esse discurso para exaltar os
Estados Unidos; eu faço esse discurso para chamar
a atenção da grande preocupação que a publicação
desse ranking provoca em mim como brasileiro, em
mim como homem público, em mim como Senador
de ver que o Brasil está fora da, poderia chamar assim, indústria do conhecimento. O Brasil está fora dos
caminhos da inovação. O Brasil está fora do circuito...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ... das melhores universidades mundiais. O Brasil
está lá atrás, não como um país emergente, mas como
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que voltando à condição de país subdesenvolvido, por
essa colocação tão pífia.
É preciso nós analisarmos por que a USP perdeu essa posição do 153º posto para ir perto do 309º
posto. Por que a USP perdeu? Por que a Unicamp
não está? Por que não está a Universidade Federal
de Santa Catarina? Por que as nossas universidades
estão fora dessa fórmula um, desse círculo fechado
do conhecimento mundial?
Essa é a indagação que quero fazer ouvindo o
ilustre Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador Luiz Henrique, parabéns pelo foco que está
dando ao nosso ensino. Tenho algumas respostas
para V. Exª. Primeira, o ensino fundamental e o ensino
médio, que são a pilastra de tudo, vêm caindo terrivelmente nesse País.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – E a pré-escola.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Exatamente, e a pré-escola. Então, aquele ensino que
tínhamos na escola pública da década de 60 e 70, de
que nos orgulhávamos, esse foi embora, tanto é que
nós estamos na contramão da história, aquele que pode
pagar vai para a universidade pública, o que não pode
tem que pagar. Agora, outra coisa também foi pontuada
pelo Senador Aloysio Nunes quando o Governo retirou
dos docentes a necessidade de ter um mestrado, piorando a qualidade daqueles que iam informar e formar
os nossos estudantes, os acadêmicos. Depois, quando
se vê, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo) fazer um exame de proficiência,
em São Paulo, não obrigatório – hoje é obrigatório,
mas não punitivo – e ter 48,5% reprovados no exame
de Medicina. Essa é a consequência que chegou na
USP, da qual tínhamos o maior orgulho – temos ainda orgulho –, mas o ensino como um todo está numa
fase de extrema decadência aqui no Brasil. Porque,
quando V. Exª percebe que a um Plano Nacional de
Educação que tinha que tinha que entrar em vigor no
dia 1º de janeiro de 2011 não deram bola e três anos
depois é que ele vai entrar... Daquilo que se planeja no
decênio nosso, o que o senhor pode esperar da nossa
educação? É daí para pior, com muita tristeza. E V. Exª
pontuou: por que os outros países estão disparados?
Porque agem de uma maneira séria, investem constantemente na educação e nós, aqui, desde o primário
até a consequência final, que são as universidades. E
que técnicos, que formandos vamos ter? Preparados
para quê? Vamos levar um banho do mundo e como
V. Exª pontuou: vem aí a autossuficiência da energia
pelos Estados Unidos e, nós, com todo nosso potencial – e é o potencial individual que, na maioria das
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vezes, sobressai, não é aquele potencial acadêmico
–, temos uma riqueza tão grande, mas é triste vermos
jogar tudo isso fora. Parabéns pelas suas colocações.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª. E quero salientar que, na minha
adolescência, a escola pública era a escola respeitada,
tanto que havia uma depreciação da escola privada, dizendo: “Ah, o filho dela estuda numa Escolinha Walita.”
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – O grande sambista brasileiro Martinho da Vila
celebrou, num discurso, um personagem que estava
recebendo um diploma, mas que era numa escola
particular: “Particular, ela é particular...” Quer dizer,
aquilo era uma depreciação do ensino privado e uma
elevação do ensino público. Hoje, parece que isso se
inverteu totalmente.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Permite-me um aparte?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Concedo-o ao grande educador, sociólogo da
educação, Professor Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Obrigado. Senador, V. Exª fez a pergunta
do porquê e eu vou na mesma linha do Senador Cyro.
Quando a gente olha aqui as 200 melhores universidades, há uma coisa em comum com todos os países.
Não é o idioma, não é a cultura. São de continentes diferentes, rendas diferentes. Há países pobres do ponto
de vista de renda per capita. Têm uma coisa em comum:
a educação básica de qualidade – é isso em comum.
Não tem como ter um sistema universitário bom sem
uma educação de base boa. E não tem como a universidade ser ruim se o sistema educacional de base
for bom. Os alunos não deixam. Os alunos puxam a
universidade para cima ou para baixo, dependendo da
qualidade deles. Eu me surpreendo é com o anterior.
Por que é que o Brasil tinha uma? Era para ter dez. A
Coreia do Sul tem quatro. Hong Kong, é uma cidade,
tem três. Cingapura, é uma cidade, tem duas. E eu me
perguntava: por que só a USP? Como é que a gente
se contenta em ter uma entre as doze? E agora caiu.
Fico feliz em ver o senhor, o Senador Cyro e eu aqui
falando disso, porque duvido que a Presidenta Dilma vá
convocar uma reunião do Conselho de Ministros para
discutir isso. Isso era para parar o Governo por um dia,
para discutir: gente, onde estamos errando? Não a vi
convocar o Ministro da Educação – não sei. Quando
há qualquer apagão de energia elétrica, ela convoca
o Ministro Lobão na hora. E dizem até dá – como se
chama? – um carão nele. Não vejo na hora da educa-
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ção ela se manifestar, se preocupar, sem falar que na
semana passada foi divulgado um aumento na taxa
de analfabetismo, o que levou a um aumento maior
do número absoluto, porque se a população cresce
e a percentagem decresce o número absoluto cresce
mais ainda com os 300 mil. Ela veio aqui... Ela foi para
a Assembléia das Nações Unidas falar que o Obama
bisbilhota a vida da gente, lendo nossas cartas. Deveria estar preocupada com o fato de que no Governo
dela 300 pessoas a mais não estão sendo capazes de
ler a carta dos amigos, dos filhos, dos pais. Isso é que
me preocupa. Preocupa-me muito mais que haja brasileiros – 13 milhões – que não sabem ler uma carta,
do que haver um serviço de espionagem americano
lendo as minhas, mas não se justifica fazer. Felizmente, há gente como o senhor, o Senador Cyro e outros,
que eu digo, preocupados. Agora, além de achar que
é muito pouco uma, é uma tragédia nenhuma, e a razão é simples: a base está fraca. Cinquenta por cento
dos estudantes de Engenharia abandonam o curso por
causa da qualidade da formação que eles tiveram em
Matemática. Não é mais por falta de dinheiro, porque
o ProUni cobre, felizmente. Não é por falta de dinheiro, porque as boas, muitas delas, são públicas, não se
paga; é porque não estão preparados. O governo Lula
e – nesse sentido, o governo Fernando Henrique, também um pouco – decidiu dar muita ênfase às universidades, o que não é ruim – ninguém pode ficar contra
–, mas esqueceram o dever de casa da educação de
base. O governo Lula, sobretudo, criou muitas universidades, mas não... E eu avisei na época, fiz discurso
aqui, falei... Esse não é o caminho. O que acontece
é que a universidade dá voto. Quando o filho de uma
família, Senador Cyro, entra em uma universidade, as
pessoas festejam. quando termina o ensino médio não
se festeja. É como se fosse algo natural. Não, porque
estão terminando o ensino médio... Primeiro, só 40%
terminam. Se esses 60% tivessem recebido uma boa
educação de base, seria possível que entre eles houvesse alunos tão brilhantes que estariam elevando a
qualidade da USP e de outras. Amanhã a USP pode
voltar, mas não me satisfaz, não basta enquanto o Brasil
não tiver dez nessas. Não basta! Não basta! O Brasil
não pode ficar com essa pouca ambição em educação.
O senhor falou em emergente. Se nós não fizermos o
dever de casa, em lugar de um país emergente, nós
seremos um país submergente daqui a dez, quinze,
vinte anos. Vamos submergir inclusive na riqueza da
soja, na riqueza do minério de ferro. Vamos submergir
porque não estaremos no compasso daquilo que hoje
representa, de fato, a riqueza, que é o conhecimento,
que é a ciência e a tecnologia, Ainda bem que o senhor vem aqui e traz essa preocupação, porque eu não
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vejo, da parte do Governo, qualquer preocupação, até
porque vão dizer: “Isso é do Estado de São Paulo.” Vão
jogar para um problema administrativo. Não. Esse é um
problema nacional, não é do Estado de São Paulo. A
USP amanhã pode subir, porque, como é um número
pequeno que entra nela, se ela escolhe entre todos
os do Brasil que terminaram o ensino médio, vão encontrar um pequeno núcleo de alta qualidade, como o
ITA consegue. O ITA entraria, eu acho, nas duzentas,
mas não é universidade, mas entraria, por quê? Porque
pega um filtro radical de poucos – e têm que ser poucos mesmo, porque têm que estar preparados –, mas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... não cabemos dez ITAs, a gente precisa
de dez, quinze, vinte ITAs. Eu acho que o maior problema, respondendo à sua pergunta: é a falta de ambição
no Brasil nos assuntos relacionados com educação. E
aí a falta de ambição no ensino superior e a falta de
ambição na educação de base. Muito obrigado. Falo
como brasileiro, por vê-lo trazendo esse problema aqui.
Eu gostaria que Presidenta ouvisse o seu discurso e
os apartes que ocorreram aqui.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu que agradeço a V. Exª. V. Exª, que é Relator
da Comissão do Senado do Futuro.
A V. Exª eu gostaria de fazer, inclusive, uma sugestão. Nós teremos, proximamente, acredito que dia
17, a primeira reunião para um debate sobre Pacto
Federativo e descentralização. Que o segundo debate foi sobre esse ranking, e que nós trouxéssemos
especialistas, se possível, o próprio diretor da Times
Higher Education. Vamos pedir ao Presidente e à Mesa
que nos dê os recursos, para que ele explique esse
ranking e para que ele explique porque o Brasil está
fora, absolutamente fora desse ranking.
O que V. Exª acha dessa sugestão?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Em primeiro lugar, o senhor é o Presidente, eu sou o Relator. Então, é óbvio que eu aceitaria,
mas, dessa vez, eu vou aceitar entusiasmado. Com um
detalhe, e espero a sua orientação ao Presidente, que
a gente traga essas pessoas para discutir o que fazer.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Exato.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Porque, muitas vezes, a gente faz a audiência, e a pessoa vem se desculpar, dizer por que,
explicar as causas. Não. Não queremos saber. Queremos saber o que fazer.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Como podemos virar esse jogo.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Como podemos virar esse jogo. Em dez,
quinze, vinte anos, trinta anos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – A comissão é do futuro, então não
precisa ser para amanhã. Eu aceito e vou trabalhar a
sua sugestão para ver como organizamos e ver quem
a gente traz aqui.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
Agradeço, Sr. Presidente, a paciência de V. Exª
por ter me permitido ultrapassar o tempo regimental,
do que me penitencio, mas acredito que o tema é por
demais importante para que pudesse ser contido nas
normas regimentais.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para
uma comunicação de Liderança, ao Senador Cyro Miranda, do Estado de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, imprensa do Senado, Rádio e TV,
venho aqui na mesma linha do Senador Luiz Henrique,
que me antecedeu, mas procurando falar da base.
O Brasil ganhou 300 mil analfabetos acima de
15 anos, em apenas um ano, de 2011 para 2012! Se o
analfabetismo estivesse estagnado, a vergonha já seria
grande, quanto mais quando se verifica que o índice de
analfabetismo voltou a subir. Isto é, se tivesse estagnado,
Sr. Presidente, se nada acontecesse, já era vergonhoso.
São 8,7% de analfabetos no Brasil, quase 9% da
nossa população. É um número preocupante, revelado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD).
Não ter erradicado o analfabetismo até hoje é particularmente grave quando se considera que a Constituição cidadã de 1988 completa 25 anos neste 5 de outubro.
Não há símbolo maior da cidadania do que ter a
capacidade de se informar, se educar e se expressar
por meio do instrumento da leitura e da escrita. Sem
o domínio desses instrumentos, o exercício da cidadania e a participação efetiva na vida política do País
tornam-se mais difíceis.
Sem dúvida, quanto mais se conhece a língua
portuguesa menor é a probabilidade de ser manipulado politicamente.
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A verdade é que, com quase 9% da população
analfabeta, o Brasil distancia-se da meta firmada com
a Organização das Nações Unidas, de reduzir o índice
de analfabetismo para 6,7% até 2015, Senador Cristovam Buarque.
Faltam apenas dois anos para fazer três milhões
de pessoas aprenderem a ler e a escrever. Dificilmente, esta meta será cumprida no Brasil: três milhões
em dois anos.
É lamentável que, decorrido um quarto de século da promulgação da Carta de 1988, o Brasil ainda
esteja tão longe de promover um dos principais pontos da cidadania, em particular no Nordeste, onde se
verificou o aumento do analfabetismo.
Enquanto o País tiver de estampar números como
esse, permaneceremos a meio caminho entre emergentes e desenvolvidos.
O letramento da população e o estímulo permanente ao consumo de bens culturais são pilares
necessários ao amadurecimento da democracia e à
consolidação da vida republicana.
Saber ler e escrever é condição essencial para
o ingresso no mercado de trabalho da sociedade do
conhecimento, caracterizada pelo desenvolvimento
tecnológico.
É certamente um dado que deve envergonhar o
Partido dos Trabalhadores, que, nesses 10 anos de
Governo, não parece ter sido capaz de banir o analfabetismo, um marco do atraso do Brasil contemporâneo.
Como tantos outros indicadores sociais, o analfabetismo vinha apresentando tendência de queda
nos últimos 15 anos, o que continua a ocorrer em algumas regiões.
Isso demonstra um desafio complicado para o
Brasil de hoje e característico dos governos do PT: há
mais medidas paliativas que estruturantes.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Isso ocorre, porque as ações do Governo não
são orientadas por uma gestão de resultados, mas por
um conjunto de medidas pontuais.
Quando os problemas são enfrentados com timidez e arremedos, os resultados acabam surpreendendo as autoridades, como ocorre com o aumento
de 300 mil analfabetos no Brasil. Senador Moka, 300
mil analfabetos no Brasil, quase 9% de brasileiros,
Senador Osvaldo.
Os dados da PNAD mostram que o problema do
analfabetismo no Brasil é mais grave. Vejam, Srªs e
Srs. Senadores, que o dado apresentado refere-se às
pessoas analfabetas, ou seja, sem qualquer domínio
de leitura ou escrita.
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Quando se considera o número de analfabetos
funcionais, os que não sabem ler ou escrever...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – ... satisfatoriamente, o índice chega (Fora do
microfone.) a 20% de todos os brasileiros que têm
mais de 15 anos.
É incerto o futuro de um país com algo em torno
de 30 milhões de analfabetos funcionais. Para onde vai
o Brasil com mais de 33% dos jovens de 25 anos com
ensino fundamental incompleto? O que a Presidente
Dilma tem a dizer sobre tudo isso? E quais são as suas
propostas para o futuro do Brasil, como indagou aqui
o Senador Cristovam?
Somente no final de 2012, o Governo lançou o
Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, com
previsão de investimento de R$2,7 bilhões. Antes tarde do que nunca!
Até porque os resultados da “provinha Brasil”,
iniciativa aprovada ainda em 2008, têm mostrado que
são insuficientes os esforços no sentido de garantir a
alfabetização de todas as crianças ao final do segundo
ano do ensino fundamental.
Esse quadro traz uma inegável constatação...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – ... o PT não tem conseguido alterar de forma
substancial a qualidade da educação do Brasil desde
que assumiu a Presidência. Não há metas para valer
neste Governo, e os problemas são enfrentados mais
ou menos como vemos na economia: um incentivo
aqui, um programinha aqui, um marqueteiro ali. O importante é estar bem na fita! Mas, na prática, vai tudo
andando lentamente, no mesmo ritmo de um governo
gigantesco e paquidérmico.
Na área da educação, o Brasil vai chegar ao final
do Governo Dilma sem alterações significativas e substanciais na qualidade do ensino em todos os níveis.
A vinculação dos recursos para a educação com
o pré-sal, embora louvável, adia mais uma vez o enfrentamento de um dos maiores desafios do Brasil
contemporâneo.
O fato é que o Brasil vai amargar mais uma geração de jovens e adultos despreparados...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – ... para a sociedade do conhecimento.
Só mais um minuto, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
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O analfabetismo é um mal que se enraíza e tem
o poder de tirar as esperanças de mobilidade social
das famílias.
O analfabeto é o provável filho de outro analfabeto,
o que alimenta um perigoso círculo vicioso, capaz de
aumentar significativamente o fosso social no Brasil.
É um contrassenso um governo que se diz voltado
ao social não ter dado a devida atenção ao problema
do analfabetismo no Brasil.
É uma contradição que tanto o Presidente Lula
quanto a Presidente Dilma tenham permitido que, depois de uma década de Governo, ainda tenhamos um
contingente tão expressivo da população ou completamente analfabeta, ou analfabeta funcional.
Qual é o futuro de um país com tantas pessoas
alijadas do principal instrumento de formação e desenvolvimento intelectual?
Será que o Brasil teria tantos desvios de recursos
e tanta corrupção se tivéssemos uma população com
melhores índices de escolaridade? Provavelmente não,
Srªs e Srs. Senadores.
Uma sociedade com educação tende a ser mais
participativa e atenta aos destinos da Nação. Não se
dobra facilmente à manipulação política e aos engodos
e promessas eleitorais.
Essa realidade precisa mudar e com urgência,
independentemente de quem venha a ser o novo governo do Brasil em 2014.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sou eu que cumprimento V. Exª,
Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não é permitido aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É claro que a Mesa tem que compreender a importância da manifestação de V. Exª,
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado. Será um curto aparte.
Senador Cyro, o senhor, com experiência, usou um
instrumento de retórica quando disse que o futuro do
país é incerto. Não. O futuro do país é certo e não é de
emergente; é de submergente, se nós não resolvermos
esse assunto. Há pouco, o Senador Luiz Henrique falava da situação das universidades. Se esses quase 14
milhões de analfabetos tivessem, todos eles, terminado
um ensino médio de qualidade, as universidades não
estariam ruim. Se entre esses 14 milhões, houvesse
1% de pessoas geniais, seriam 14 mil. Mas jogamos
fora. Nós incineramos cérebros no Brasil. Os nazistas
incineravam livros, e pelos menos os cérebros ficavam
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para escrever outros livros. Nós incineramos cérebros.
Nós não queimamos livros; impedimos que os livros
sejam escritos porque não ensinamos as pessoas a ler
na hora certa, no ano certo. O assunto que o senhor
está trazendo aqui é fundamental e tem tudo a ver com
o que disse o Senador Luiz Henrique sobre a USP. Na
verdade, não é a USP; nós não temos universidades
entre as melhores. O senhor fala sobre o analfabetismo, e têm tudo a ver as duas coisas. E tem tudo a ver
o senhor lembrar que o Governo não se preocupa.
Não se vê uma declaração, uma manifestação, uma
convocação dos ministros, uma convocação do Conselho da República para saber onde é que a gente está
errando. Não precisa nem dizer que é a Presidenta,
nem dizer que é o PT, nem dizer que são os partidos
do Governo. Nós todos vamos dizer. É necessário até
cobrar da oposição, porque a gente não está fazendo
barulho suficiente para que as coisas aconteçam. Mas
há uma indiferença profunda.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Imaginem – para concluir, Presidente – se,
em vez de a USP ter caído, Senador Aloysio, tivesse caído o Brasil no ranking de futebol da FIFA. Imaginem! Eu
não sei onde a gente está hoje no ranking da FIFA – 4º,
5º, 6º. Imaginem se a gente tivesse caído para 15º ou
20º. Imaginem! Este País estaria em uma revolução. A
Presidenta convocaria o Ministro do Esporte para saber
o que houve. Mas não convoca o Ministro da Educação
para descobrir por que a gente está caindo no ranking
da educação superior e também da alfabetização.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – V. Exa tem razão. O caso da espionagem mobilizou o País inteiro, e o caso do analfabetismo não
faz a menor diferença. Não houve um pronunciamento
do Governo.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permita V. Exa. Eu estou de acordo com V.
Exa e com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Pois não. É um prazer ouvi-lo, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Gostaria aqui de propor ao Senador Cristovam Buarque...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quem sabe ele possa fazer um time de Senadores que passem a dedicar uma hora por semana a
alfabetizar. As pessoas aprenderiam com ele o método
Paulo Freire, e, em algum lugar, onde estivéssemos,
poderíamos alfabetizar os que ainda não sabem ler e
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escrever. Eu me inscrevo de pronto na equipe. Estou
dizendo isso porque ele é um Senador da educação e
quem sabe possa transmitir ao Ministro Aloizio Mercadante: “Olha, para começar, os Senadores resolveram...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... ajudar no processo de alfabetização do
povo brasileiro, se inscrevendo para, pessoalmente,
cada um ensinar, na sua potencialidade”. Eu sou professor de economia. Quem sabe eu possa também
ensinar pessoas a ler e a escrever.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, pode sim. Qualquer pessoa que
sabe ler é capaz de ensinar o outro a ler com algumas
pequenas orientações. Mas tem uma coisa melhor, Senador. Eu acho que a gente pode fazer isso, mas basta
o Governo voltar à ideia inicial do ProUni, que começou,
quando eu era Ministro, com o nome de PAE (Programa de Apoio ao Estudante), só que ficou na gaveta
do Ministro da Casa Civil. O PAE pagava bolsa, mas
o aluno que recebesse a bolsa tinha que ser alfabetizador de adultos durante um semestre dos quatro ou
cinco anos de seu curso. Proponha isso à Presidenta,
porque eu vou conseguir alfabetizar 20 por semestre.
A gente pode alfabetizar 20 milhões, em quatro anos,
usando só 15% dos estudantes universitários.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Vamos levar adiante as propostas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – E 15% de forma constante: em um
momento, alguns; em outro momento, outros. Esta é a
saída: uma pequena reforma do Prouni. Mas, Senador,
eu aviso, isso vai tirar voto, porque os alunos do Prouni vão dizer: “Mas eu estou, então, pagando a bolsa,
como alfabetizador.” E aí o PT vai perder votos, muitos
votos, porque deixou de ser um favor...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Temos que alfabetizar.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... e passou a ser uma parceria. Eu aceito
essa proposta, se o senhor a fizer. Vamos organizar
para nós sermos alfabetizadores. Eu nem preciso, talvez, ir longe. Quando eu assumi a reitoria da UnB, eu
descobri que havia 70 funcionários analfabetos. Vai
ver, Senador, que, aqui no Senado, ao nosso lado, é
capaz de haver alguns servidores, desses mais humildes, terceirizados, que são capazes de não saber ler
ou praticamente não saber ler.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Vamos fazer, então, uma turma para eles.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – A proposta do Senador Suplicy é ótima e bem
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melhor, Senador Aloysio, porque, pelo menos, vocês vão
saber transmitir. Pior era o ex-Ministro da Educação que
editava livros ensinando as crianças a aprender errado.
Eu acho que, dessa forma, nós temos uma linha melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tenho uma emergência e preciso viajar.
Eu tinha me inscrito para uma comunicação inadiável, mas posso, pela ordem, falar muito brevemente,
se me permite?
Quero fazer um registro, pois hoje foi divulgado
que a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... ouviu, ontem, quarta-feira, pessoas
envolvidas em sessões de tortura durante a ditadura
militar. Estiveram, em sessão pública, o ex-tenente
Domine Garcez, acusado de torturar o dirigente comunista Mário Alves, do PCBR; e a viúva do médico
do Exército Amilcar Lobo, Maria Helena Souza, que foi
à audiência para pedir perdão. Ela disse que cumpria
um pedido do marido. Antes de morrer, segundo Maria Helena, o marido queria pedir desculpas aos que
foram torturados com sua permissão. “Me perdoe” –
disse ela ao abraçar Cid Benjamin, ex-perseguido político. “É importante que a gente diga de peito aberto o
quanto erramos e que podemos mudar” – completou.
Usando óculos escuros, o ex-tenente Domine
Garcez não levantou a cabeça para ouvir o ex-preso
político Álvaro Caldas, que disse ter sido vítima da
prática de tortura. “O tenente Garcez foi quem me
deu ordens para que eu retirasse a minha roupa. Fui
colocado em uma cela, nu, e fui submetido a torturas”
– disse ele, olhando para Garcez. O acusado deu a
mesma resposta para mais de 30 perguntas sobre as
circunstâncias da morte do preso político Mário Alves
em 1970: “Nada a declarar.”
Sr. Presidente, considero que a Comissão da
Verdade, seja a designada com o apoio de todos os
ex-presidentes, pela Presidenta Dilma Rousseff, como
aquelas nas Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, estão realizando um trabalho que vai contribuir
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para que esses tristes episódios não mais se repitam
em nossa história.
Gostaria, finalmente, de requerer seja registrado,
também aqui no plenário do Senado, o requerimento,
aprovado hoje, com o apoio e a assinatura de todos
os membros da Comissão de Relações Exteriores,
segundo o qual será apresentado voto de censura à
direção da Universidade de Yale, Estados Unidos, pela
arbitrária e injustificada detenção da jornalista brasileira Cláudia Trevisan, do Jornal O Estado de S. Paulo,
com a justificativa anexa.
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Peço que seja transcrito o excelente artigo de
Eugênio Bucci: “Um Par de Algemas em Yale”, sobre
o episódio, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Suplicy, que será atendido nos termos do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
A pauta, como sabem as Lideranças e as Srªs e os
Srs. Senadores, está sobrestada por medida provisória.
Não chegou a esta Presidência informação das
Lideranças sobre acordo para a deliberação.
Assim, se não há manifestação em contrário, eu
encerro a Ordem do Dia, por falta de acordo de Lideranças, e volto à lista de oradores inscritos.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o Programa
Fronteira Agrícola Norte e dá outras providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e
depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
3
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98,
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de 2002-Complementar (nº 416/2008-Complementar, naquela Casa), do Senador Mozarildo
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, nos termos
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo
da Câmara, com as adequações redacionais.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.154, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que altera o Decreto nº 2.784,
de 18 de junho de 1913, para restabelecer os
fusos horários do Estado do Acre e de parte
do Estado do Amazonas, e revoga a Lei nº
11.662, de 24 de abril de 2008.
Pareceres sob nos 1.084 e 1.085, de 2013
das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Aníbal Diniz, favorável, com a Emenda nº
1-CAE, que apresenta; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Sérgio Petecão, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CAE/CRE.
5
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.
6
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
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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.
7
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.
8
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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Renato Casagrande, que
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acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.
10
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
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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.
13
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.
14
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2008
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126,
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, oferecendo nova disciplina à prisão preventiva para fins de extradição.
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013,
das Comissões:
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela
aprovação do Substitutivo da Câmara, com
adequação redacional na Ementa;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação do Substitutivo da Câmara, nos termos
decisão adotada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
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Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
16
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.
17
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.
18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
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cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS,
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana.
19
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013
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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).
23
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).

20
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

24
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).

21
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
22
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

25
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).
26
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.
27
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,
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).

28
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

33
REQUERIMENTO Nº 1.019, 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).

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 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).
30
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).
31
REQUERIMENTO Nº 1.017, 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).
32
REQUERIMENTO Nº 1.018, 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,

34
REQUERIMENTO Nº 1.020, 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).
35
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
36
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos
autorais em serviços de hospedagem).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência ao Senador Mozarildo, que já nos auxilia sempre, para que eu
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possa, como orador inscrito, conforme anunciado pelo
Presidente Paim, fazer uso da tribuna.
Desculpem-me a falha. O Senador Moka já está
na tribuna.
Logo após a fala do Senador Waldemir Moka,
farei uso da tribuna.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu queria fazer um registro: na reunião
da Comissão de Agricultura de ontem, nós tivemos a
oportunidade de fazer uma discussão sobre a questão
do financiamento público da saúde.
O Senador Cícero Lucena tem um projeto que
foi relatado pelo Senador Roberto Requião e que, inclusive, tem a contribuição do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, presente no plenário.
Houve um pedido de vista do Senador Wellington
Dias, mas, na quarta-feira, certamente, a Comissão
voltará à discussão, que foi suspensa, apenas, para
que a gente possa aprovar.
Eu sou um daqueles inconformados, Senador Jorge Viana, com que o projeto, de autoria do hoje Governador do Acre, meu colega médico Tião Viana... Quando
da votação da Emenda 29, nós não destinamos aqui
– mas é claro que eu votei favoravelmente, para que a
gente pudesse destinar – um percentual para a União.
Por incrível que pareça, esta Casa vinculou receita
para os Municípios de 15% e de 12 para o Estado, e a
União ficou sem nenhum percentual para aplicar na saúde.
Na verdade, o projeto do Senador Cícero Lucena prevê 18% da receita corrente líquida. É claro que
ele, até na contribuição, mesmo, e acho que o Senador
Aloysio Nunes também deu essa contribuição, escalonou para que o Governo tivesse um tempo mínimo
para que pudesse chegar a esse percentual.
Eu percebo que o Governo, até por essa discussão da Comissão de Assuntos Sociais, tem uma
proposta, que está sendo apresentada pelo Líder do
Governo Senador Eduardo Braga, para quando uma
PEC quer vincular. Está-se aproveitando da questão do
chamado orçamento impositivo, quando há pretensão
de se destinarem 50% das emendas para saúde; 50%
das emendas individuais seriam, obrigatoriamente, para
a saúde. Isso faria parte já do recurso do orçamento
do Ministério da Saúde. Só que o percentual lá seria
de 15% da receita corrente líquida.
Eu acho que o importante é que nós estamos
discutindo. Eu vou insistir, evidentemente, na minha
tese de que nós precisamos de mais recursos para
a saúde. Mas acho que o fundamental – e aí quero
reconhecer – é que, pelo menos, o Governo admite,
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pela primeira vez, vincular à Constituição um percentual mínimo que será da responsabilidade da União.
E claro que isso é um avanço.
Mas eu acho que esta Casa pode, num debate,
avançar um pouco mais. Porque eu tenho convicção de
que só o programa dos médicos estrangeiros, que é,
nitidamente, de caráter emergencial, não irá resolver.
O que vai resolver a interiorização dos médicos é um
plano de carreira para esses profissionais. E, aliado
ao plano de carreira para os médicos, mais recursos
para a saúde, e aí vem a vinculação.
Sr. Presidente, trago uma informação. Também
na sessão de ontem, nós aprovamos um projeto de
minha autoria, que eu gostaria de comentar. O projeto
pretende a repatriação de recursos públicos desviados
para contas abertas no exterior, em especial para os
chamados paraísos fiscais, países que não controlam
as transações financeiras, facilitando operações irregulares. E não é novidade para ninguém que um dos
males da administração pública é o desvio de recursos, a corrupção. E esses recursos são expatriados,
vão para os chamados paraísos fiscais.
Eu proponho que possamos vincular esses recursos repatriados. O Ministério da Justiça disse que
R$3 bilhões já estão bloqueados e serão repatriados,
e R$11 bilhões já foram identificados, então, é uma
quantia razoável, mas ninguém sabe o destino desses
recursos porque eles entram no Tesouro, no caixa comum ou numa conta do Banco Central. Enfim, o que eu
pretendo é que a gente possa vincular esses recursos
repatriados especificamente para a área da saúde e da
educação. Por quê? Porque são essas duas áreas as
que mais prejuízos sofrem com a chamada corrupção,
com o desvio de dinheiro público.
Então essa é uma contribuição. Porque são recursos – pelo menos a identificação –, são recursos
significativos e que ajudariam. Imaginem quantas escolas, quantas creches, o que poderíamos melhorar na
educação, o que poderíamos melhorar na saúde com
esses recursos repatriados e vinculados diretamente ao
Fundo Nacional da Saúde, ao Ministério da Educação.
Essa é a nossa contribuição.
O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais. Evidentemente, vai a outras comissões, mas
achei que seria importante dar conhecimento a esta Casa
desse projeto que protocolei, tramitou, e que já teve a
primeira aprovação. Quero agradecer ao Senador Cyro
Miranda, que fez um bom relatório, o qual foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais.
O terceiro e último item, Sr. Presidente, é também
um projeto que foi relatado pelo Senador Sérgio Souza, que pretende, se aprovado, obrigar o tratamento
odontológico, por cirurgiões-dentistas, para pacientes
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internados em UTI, pacientes que estão ali em unidades
de terapia intensiva; pacientes que, muitas vezes, estão
ali impossibilitados, inclusive, de fazer qualquer relato.
Nós sabemos que a cavidade bucal é, sem dúvida, uma entrada, uma grande fonte de contaminação,
de infecção. Sem falar que, muitas vezes, um traumatizado mesmo pode ter algum problema, e é importante
que ele seja assistido, por exemplo, por um cirurgião
bucomaxilofacial. São essas questões que a Comissão
de Assuntos Sociais vem discutindo na prática.
E o Senador Sérgio Souza fez um brilhante relatório, ouviu – inclusive, foi pedida vista –, conversou
com o Ministério da Saúde, e saiu um texto que foi
aprovado em um grande consenso, inclusive com a
participação da Senadora Angela Portela, que ajudou.
Vários Senadores ajudaram, mas quero aqui destacar
o papel fundamental do Senador Sérgio Souza, que
realmente construiu um texto. Se o projeto fosse emendado, ele voltaria à Câmara dos Deputados, mas ele
conseguiu, no texto, fazer um acordo, e esse texto vai
à sanção da Presidente Dilma.
Então, Sr. Presidente, trago essas informações
a esta Casa, querendo, com isso, mostrar o trabalho
da Comissão de Assuntos Sociais, não em função do
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seu Presidente, mas em função da composição de
Senadores e Senadoras que têm lá, com muita determinação, com muita eficiência, aprovado projetos que
tenho certeza haverão de melhorar a qualidade de vida
da população do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de anunciar o
próximo orador, faço leitura de expediente que se encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senador Flexa Ribeiro
apresentou requerimento por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 16 a
20 de outubro deste ano para participar da sessão solene do Parlatino, na Cidade do Panamá, República do
Panamá, conforme indicação da Presidência do Senado.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram
(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senador Walter Pinheiro
apresentou o Requerimento nº 1.165, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 07 a 14 de outubro de 2013, para participar da
reunião conjunta com representantes da SOFTEX e
da Sony Entertainment, bem como do evento Gartner
ITXpo 2013, na Flórida, Estados Unidos.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa, distribuído ao Plenário, despacho do Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela aprovação
do Requerimento nº 1.165, de 2013.
É o seguinte o despacho do Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 1.165, de
2013, do Senador Walter Pinheiro, que “Requer, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para
participar no período de 7 a 14 de outubro
de 2013, na Florida – USA a convite da SOFTEX – Tecnologia da Informação Brasileira.”
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia de outubro de 2013 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Walter Pinheiro.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
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não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na reunião deliberativa seguinte,
e assim estaria muito próximo da missão oficial para
as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento nº 1.165, de 2013, do Senador
Walter Pinheiro.
Sala da Comissão, 3 de outubro de 2013. – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não havendo objeção do
Plenário, será posto em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador Humberto
Costa apresentou o Requerimento nº 962, de 2013,
solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 25 a
29 de novembro do corrente para participar do 5º Fórum de Parlamentares e da 5ª Conferência dos Estados Participantes da Convenção das Nações Unidas
para Combate à Corrupção, da Organização Global
de Parlamentares contra a Corrupção – GOPAC, que
serão realizados na Cidade do Panamá, República
do Panamá.
A matéria depende de Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do §4º do art. 40 do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado
na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Em votação o Requerimento nº 962, de 2.013, do Senador Humberto Costa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Por fim, o Senador Paulo
Davim apresentou o Requerimento nº 1.134, de 2013,
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solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 16 a
18 de outubro do corrente, para participar de reuniões
do PARLATINO, no Panamá.
Nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional. Será publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Em votação o Requerimento nº 1.134, de 2013, do Senador Paulo Davim.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Caros colegas Senadores e Senadoras, todos
que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV
Senado, eu venho à tribuna trazer um tema que penso
ser de interesse de todo Brasil e de todos os cidadãos
do nosso País.
Em 3 de abril de 2013, o Presidente Renan instalou uma Comissão de Juristas para apresentar uma
proposta de reforma da atual Lei de Arbitragem e propor
mecanismos de mediação – a Lei nº 9.307, de 1996.
As duas são formas de solucionar pendências fora dos
tribunais; pendências judiciais fora dos tribunais. Nada
mais atual e necessário.
A Presidência dos trabalhos ficou por conta do
Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de
Justiça.
Ontem, eu tive o privilégio, junto com o Presidente
Renan, de participar da solenidade… No fundo, no fundo, a designação foi feita em 22 de novembro de 2012.
Havia o Ministro Salomão, Marco Maciel, um conjunto
de juristas especialistas no tema. E a instalação foi em
3 de abril de 2013. Ontem, foi entregue o resultado do
trabalho. Deu uma repercussão enorme, inclusive com
matéria longa no Jornal Nacional, em todos os veículos
de comunicação. E, na solenidade de entrega da proposta, o Presidente Renan recebeu da Comissão de
Juristas, da mão do Presidente da Comissão, Ministro
Luis Felipe Salomão, dois anteprojetos.
Um destinado à arbitragem, e o outro, à mediação extrajudicial. No caso da mediação extrajudicial,
todas elas precisam ser feitas antes de se recorrer ao
Judiciário. Ou seja, o cidadão, antes de recorrer por
uma questão que entende ser do seu interesse, do seu
direito, tem a alternativa de resolver o seu problema
sem formalizar uma ação no Judiciário.
Veja bem, hoje já há uma lei que regula a arbitragem. O que se está propondo é a reforma da legislação atual sobre o tema. Diferentemente, no caso da
mediação, ainda não há nenhum marco legal. Então,
para a mediação, tão necessária, tão usual em mui-
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tos países, nós não temos sequer um marco legal em
nosso País.
O Presidente Renan, ontem mesmo, enviou a proposta, os anteprojetos sobre arbitragem e mediação,
para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal, e pediu ao Presidente da CCJ, como chamamos a Comissão de Constituição e Justiça, Senador
Vital do Rêgo, que ele relate as propostas e elas sejam
discutidas e votadas conjuntamente e com celeridade.
Eu chamo a atenção de todos para a importância desse tema. A arbitragem e a mediação são alternativas necessárias para desafogar o Judiciário e dar
mais agilidade aos processos.
Há, aqui no plenário, um ex-Ministro da Justiça,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira e o ex-Ministro da
Educação Cristovam. Sobre os números, Senador Ministro Aloysio Nunes Ferreira, o Ministro do STJ, Luis
Salomão, disse ontem que há atualmente, vejam aqueles que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio
Senado e aqui no plenário, 90 milhões de processos
judiciais em tramitação. Noventa milhões! Somos 200
milhões de brasileiros com 90 milhões de processos
judiciais em tramitação, sendo que a cada ano entram
mais 26 milhões de processos, de questões, de busca
de direito, de alguns querendo ter cidadania, de garantir aquilo que entendem ser direito. Isso equivale a um
litígio para cada dois habitantes do nosso País. Quer
dizer, nós temos um conflito judicial para cada dois
habitantes do nosso País. Ele citou ainda um exemplo
da Austrália. Na Austrália, por exemplo, há um litígio
para cada 16 mil habitantes.
Então, é uma situação, Senador Paim, da maior
gravidade. Quando se discute Tribunal Regional Federal; quando se discute celeridade da Justiça; quando
o cidadão diz que é um País da injustiça, ele está dizendo... Porque, às vezes, a morosidade, a demora, a
falta de uma solução levam a essa conclusão.
E aí o Ministro Salomão deixou claro que, nos
últimos vinte e cinco anos que nós estamos comemorando de Constituição – acho que todos nós temos um
certo consenso de que o Brasil avançou muito nos direitos do cidadão; isso é fato concreto, inclusive neste
de poder recorrer por seus direitos –, ou seja, de 1988
para cá, o número de casos novos se multiplicou 75
vezes, Senador Aloysio. O número de casos na busca de garantir algum direito na Justiça se multiplicou
em 75 vezes.
Eu vou dar os números. Em 1988, eram 350 novas ações por ano – 350 mil ações judiciais por ano
em 1988 –, no ano da nossa Constituição. E agora são
quantas? Agora, em 2011, de acordo com o último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça,
foram 26 milhões de casos. Um crescimento anual de
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9%, muito maior do que PIB; muito maior do que outros
indicadores econômicos e sociais. Então, há cerca de
90 milhões de processos em andamento.
A prática da mediação já é usada em vários países do mundo. O Brasil não tem um marco regulatório
para a mediação; tem para a arbitragem, que é uma
lei de 1996, Senador Aloysio. Em 1996, criou-se a Lei
de Arbitragem, que é essa lei que se está propondo
agora atualizar em uma comissão de que V. Exª faz
parte e eu também, como suplente – V. Exª como titular –, que é a CCJ.
Então, o projeto tem dois objetivos: apresentar
uma proposta de atualização da Lei de Arbitragem e
criar um marco novo, uma condição de se ter a mediação no Brasil, que é tão usual em outros países, para
que possamos ter uma oportunidade de as pessoas
que têm algum conflito o resolverem antes de ajuizada uma ação.
Então, foi esse o resultado ontem; deu uma repercussão no Jornal Nacional, deu repercussão em
todos os veículos de comunicação do Brasil, porque,
se há um clamor hoje é por justiça. Se há um clamor
hoje é por celeridade nas decisões da justiça.
Agora – pasmem todos! –, 90 milhões de processos não há juiz que julgue, com 26 milhões entrando
por ano.
Ouvirei, com satisfação, o aparte do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que, inclusive, foi já Ministro
da Justiça, dizendo, por último, que um levantamento
da Fundação Getúlio Vargas indicou que os valores
movimentados pela arbitragem cresceram 185%, indo
de R$876 milhões, em 2008, para R$2,4 bilhões, em
2009. Nós temos a arbitragem, como disse, mas nós
não temos a mediação ainda com algum marco que
possa estabelecê-la como mecanismo antes de se
recorrer a uma decisão judicial.
Com satisfação, ouço V. Exª, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Jorge Viana, não podia ser mais atual o tema de V. Exª, porque realmente
é um assunto de que o Congresso trata que não tem
grande repercussão imediata junto à opinião pública,
mas que afeta a vida das pessoas de uma maneira dramática. A justiça é um bem de primeira necessidade;
é um bem de primeira necessidade. E esses números
que V. Exª aponta configuram uma verdadeira crise
no nosso sistema judiciário. A Justiça tarda, tarda e,
quando tarda demais, ela é falha. O julgamento final
está muito distante da instrução do processo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – O Presidente Joaquim Barbosa, do Supremo, do
Conselho Nacional de Justiça, nesta semana, tipificou
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o Judiciário brasileiro como um monstro, dizendo que
é uma monstruosidade a Justiça brasileira.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – É, exatamente, é uma monstruosidade.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Corroborando com o que V. Exª está falando.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – E talvez essa crise que se configura
pelos números que V. Exª traz ao conhecimento do
Senado seja um estímulo para que uma solução como
essa que sai da comissão, em boa hora constituída
pelo Presidente Renan Calheiros, ou seja, a adoção
de uma lei que disciplina, que atualiza a Lei de Arbitragem, que foi de iniciativa do então Senador Marco
Maciel, aprovada em 1996...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E cria a de mediação.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) -– E cria também a mediação, de tal maneira que nós possamos desjudicializar os conflitos
sociais. As causas, evidentemente, são muitas, a começar pelas leis malfeitas, meu caro Senador Jorge
Viana. Ontem, o Congresso Nacional – dou-lhe um
exemplo – aprovou aqui um projeto de lei de conversão oriundo da Medida Provisória nº 619. Veja V. Exª:
essa medida provisória já foi editada pela Presidente
da República tratando de oito temas díspares, quando
a Constituição determina que uma lei não pode trazer
mais de um objeto, mais de uma matéria, exatamente
para facilitar sua compreensão pelos cidadãos. Então,
essa já saiu com oito. Aqui, no Congresso, foram acrescentados mais dezesseis temas, totalmente diferentes
um do outro. Uma legislação confusa como essa gera
conflito. Em segundo lugar, creio que temos um sistema recursal obsoleto, que retarda as decisões. Nesse
sentido, existe um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, de autoria do Senador Ferraço, na
nossa Comissão de Constituição e Justiça, que visa
dar maior celeridade à justiça, diminuindo as possibilidades de recurso aos tribunais superiores, que hoje
se transformam em terceira e quarta instâncias de jurisdição, quando o ideal seria que um conflito judicial
terminasse já na segunda instância. O juiz de primeira
instância se pronuncia, há apelação, e, em seguida,
executa-se a sentença. Hoje não acontece isso. As causas se arrastam anos e anos a fio. Penso também, meu
caro Senador, que o Poder Público tem boa parte de
culpa nesse cartório, porque boa parte dessas ações
são ações de particulares contra o Governo, visando
à obtenção de direitos previdenciários...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ou entre particulares.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Talvez seja menor a parte entre particulares. E esse projeto, essa lei, que haveremos de
produzir rapidamente, seguramente será uma grande
válvula de saída para os conflitos entre particulares.
Fica pendente ainda aqui que os governos – refiro-me a governos estaduais, municipais e ao Governo
Federal – estejam mais abertos para compreender
que determinadas questões já foram decididas pela
Justiça, e, independentemente de haver súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que eles não
sejam mais obrigados a recorrer sistematicamente e
constantemente das decisões que lhe são contrárias.
Mas creio que essa proposta a que V. Exª se refere,
saída dessa Comissão, seguramente vai levar a uma
mudança da cultura judicial brasileira, vai permitir, inclusive, o surgimento – não é um surgimento, porque
essa profissão já existe –, a qualificação, em número
crescente, de conciliadores e mediadores para atuar
nesses processos de solução extrajudicial de conflitos.
Parabéns a V. Exª por ter trazido esse tema de tanta
atualidade, de tanta importância à tribuna.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Veja bem, Senador Aloysio, eu agradeço o
aparte, que só me honra, na hora que estamos comemorando os 25 anos da Constituição, ou seja, de uma
lei que, de alguma maneira, estabeleceu regras neste
País – por mais questionamento que se tenha –, que
criou as condições, impondo regramentos novos para
os gestores públicos, para que o Brasil evoluísse do
ponto de vista social.
Quanto aos resultados, quando se tem um bom
resultado do ponto de vista social e as pessoas estão
melhores, o econômico também vem junto. O fato é que,
desde o primeiro homem na Terra, a primeira mulher na
Terra, a luta por justiça segue. Com as leis, a luta pelo
direito. Agora, como encontrar aquilo que é de direito
com 25 milhões de processos por ano, com um estoque de 90 milhões de processos? Isso é impraticável.
Vou trazer aqui questões cruciais.
Investimentos estrangeiros no Brasil. Alguns condicionam: “O Brasil não tem mecanismo de arbitragem
eficiente, não tem conciliação? Porque, pela Justiça,
a gente sabe que vai demorar”. Claro que demora! E
aqui digo: creio que mais importante é a relação do
fortalecimento da arbitragem ou a atração de investimento estrangeiro, por exemplo, no País. Atualmente,
os grandes investidores têm resistência a submeter
suas causas ao Poder Judiciário, porque sabem que,
se alguém entrou com uma ação, vai demorar. Aliás,
passa a ser imprevisível o tempo necessário para um
conflito ser solucionado. E, como bem colocou V. Exª,
é um conflito com o Estado, no caso brasileiro, ou num
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outro Estado, e o Judiciário, de fato, é lento, pouco eficiente, composto por juízes que, no mundo globalizado de hoje, não são obrigados a ser especialistas de
várias áreas. A área, por exemplo, energética, mineral,
telecomunicação, ambiental: como cobrar de um juiz
concursado ser um especialista num segmento para
entender as nuanças de um conflito que possa estar
retardando, às vezes, um investimento ou prejudicando uma nação inteira?
Então, a busca de velocidade, eficiência e profundo domínio sobre uma área de conhecimento é mais
bem trabalhada quando esse conflito vai para uma
arbitragem. Então, é muito importante.
A proposta que o ex-Senador Marco Maciel fez
precisa ser atualizada – o mundo é outro –, mas é
necessário também que a mediação tenha um regramento, para que o Brasil possa se modernizar e ser
competitivo.
Nesse sentido, os juristas estenderam a arbitragem para contratos com a Administração Pública,
como os investimentos para a Copa e os do pré-sal.
E também para alguns casos de direito trabalhista.
Para deixar mais clara a diferença entre arbitragem e mediação, transcrevo a seguinte matéria:
Ao explicar a diferença entre arbitragem e mediação, o Ministro Salomão destacou que, na
arbitragem, as partes em conflito escolhem, de
comum acordo, um árbitro [Então, há um juiz
privado que vai possibilitar um entendimento.
Ponto. Não há juízo da ação para tomar a decisão].Já na mediação, não há um juiz, e sim
um mediador. [Há países que adotam um leigo. Ele faz mediação, conversa com um lado,
conversa com o outro, e chega a um acordo].
Então, imaginem quantos milhões de questões,
de conflitos existem! No Acre, nós dizemos: “Fulano
tem uma questão com outro”. É uma questão. O cidadão brasileiro costuma dizer: “Olhe, eu estou em
questão com o meu vizinho. Eu estou em questão com
o meu patrão”.
Quantas questões seriam resolvidas e não virariam despesa, empecilho para a celeridade da Justiça!
Portanto, nesse sentido, o mediador, em vez de
tomar uma decisão, estimula o entendimento entre as
partes. Essa é uma questão fundamental, porque o
mediador pode ser leigo bom de conversa, que busca
consensuar um conflito. Essas foram palavras do próprio Ministro Salomão.
Segundo o presidente da comissão, a mediação
tende a ser mais utilizada para as chamadas demandas
de massa, “pois tem potencial para chegar a um maior
número de pessoas”. Isso seria uma reeducação do

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cidadão de hoje, que tem tantos conflitos – o mundo
está em tempo real –, para que resolva questões que
podem, de fato, ser resolvidas, sem que isso vire uma
ação judicial, com advogado, com acusação, com defesa, com audiência. A arbitragem, por sua vez, tende
a se concentrar em questões de maior porte.
Acho que esse tema precisa ser priorizado pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
V. Exª, com a autoridade que tem, com a autenticidade com que atua neste Senado, pode nos ajudar
com esse tema. Eu acho que a Comissão agiu rápido.
Ela apresentou duas propostas: a de reformulação da
parte de arbitragem e a proposta inovadora da mediação. É um ponto de partida, é um estímulo, e não
tenho nenhuma dúvida de que podemos ter uma solução rápida
O ministro disse que a intenção é criar a cultura da
mediação. “Uma das sugestões”, segundo ele, “é a de
implantar o conhecimento de mediação nos concursos
públicos e nas universidades como cadeira obrigatória.”
Não sei se precisamos chegar a tanto, mas, se
nós trabalharmos abrindo essa possibilidade, muitos
vão se estimular, dizendo: “Aí vou ter meu interesse
atendido.”
A mediação é, realmente, algo novo. Como bem
colocou V. Exª, Senador Aloysio, quando votamos,
criamos novas possibilidades de falta de entendimento
com leis feitas da maneira como estamos fazendo. Nós
deixamos a insegurança jurídica ou as estimulamos
com leis malfeitas. Aqui temos uma oportunidade de
criar um mecanismo para solucionar problemas que,
às vezes, são criadas pelo próprio Parlamento.
Essencialmente, no mundo de hoje, nas relações
estabelecidas hoje, em tempo real – onde me parece
que o dia ficou mais curto e que as coisas estão mais
aceleradas – a geração de conflitos, de questões, aumentou exponencialmente. Se nós não criamos mecanismos para sanar esses conflitos ou para mediar
esses conflitos, nós realmente não vamos, do ponto
de vista institucional, resolvê-los nunca. É impossível,
é impraticável.
Quanto mais cidadania, mais busca por direitos,
pela garantia de direitos. Aí vemos o que é um país
desenvolvido, com leis estáveis, com relações sociais
mais bem postas, como a Austrália, onde você tem uma
questão judicial para cada 16 mil cidadãos. No Brasil,
para cada dois cidadãos, há uma demanda judicial.
Então, penso que temos de fazer uma transição,
uma travessia dessa fase na vida do nosso País.
Queria cumprimentar a iniciativa do Presidente
Sarney, que propôs a Comissão. Quero cumprimentar
também o Presidente Renan, pela designação dos seus
membros, pela instalação da Comissão no ano passado.
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Quero dizer que tenho muita satisfação de ter
participado da solenidade ontem, e que houve uma
repercussão enorme por conta da sensibilidade da imprensa ao ver que este, sim, é um tema que atende ao
País, ao cidadão, ao presente e ao futuro do nosso País.
Quero cumprimentar o Ministro Luis Felipe Salomão e todos os membros da Comissão, agradecendo-lhes pelo serviço prestado. Tomara que a sensibilidade de todos os colegas Senadores e Senadoras da
Comissão de Constituição e Justiça nos deem a celeridade necessária para que o debate possa se aprofundar sobre esse tema e para que a deliberação do
Congresso possa ocorrer o quanto antes. O cidadão
brasileiro, certamente, vai agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Cristovam Buarque, do PDT do
Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, eu quero me referir a um assunto
que já foi tocado aqui, especialmente pelo Senador
Luiz Henrique e pelo Senador Cyro Miranda. É o fato
de que, na mesma semana, nós temos o choque de
que a nossa única universidade entre as 200 melhores
do mundo caiu, e outras também, e o choque de que
o número de analfabetos aumentou no Brasil em 300
mil. Dois fatos, Senador Aloysio, que justificariam uma
revolução em qualquer lugar, e aqui passa em branco.
Como eu falei há pouco aqui, em aparte, imaginem se o Brasil tivesse caído no ranking da FIFA,
o escândalo que haveria se não estivesse entre as
200 melhores Seleções. E a gente não está. E nada
acontece. A Presidenta não convocou o Ministro da
Educação, pelo menos que se saiba. Não convocou
uma reunião de todos os Ministros; não convocou o
Presidente da Câmara e do Senado para discutir como
é que, numa parceria, nós, juntos, poderíamos fazer
com que o analfabetismo fosse resolvido, e as universidades fossem promovidas.
É essa insensibilidade para os assuntos da educação que deixa o atual Governo em uma posição
insustentável diante da opinião pública e, sobretudo,
diante do futuro do Brasil.
O Senador Luiz Henrique falava aqui que o Brasil tinha dificuldade em ser um país emergente dessa
maneira. O Brasil caminha para ser um país submergente, porque, daqui para frente, o grande capital de
um país é o conhecimento!
Eu vi, há pouco, uns estudos dizendo que o Brasil
vai estar muito bem nos próximos 10 anos, 15 anos, 20
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anos, porque o preço da soja vai crescer. Gente, isso
se justificava no tempo do açúcar, no século XVII, em
Pernambuco, porque a commodity açúcar, realmente,
subindo de preço, tudo dava certo, e parecia que era
eterno, até porque todos achavam que a escravidão
não ia acabar nunca.
Mas, no mundo de hoje, em que a gente vê um
produto novo todos os dias, em que a gente vê que
a produtividade está, sobretudo, na criação de novos
produtos, até mais do que na maneira de produzir os
produtos, o que sempre foi a ideia da produtividade...
A produtividade, tradicionalmente, era o quanto um trabalhador produz em renda. Não é mais. Hoje, é quanto os inventores criam. Já não é mais tempo de ficar
comemorando o tal do “made in Brazil”. É tempo de a
gente colocar o “created in Brazil”, criado no Brasil. E
nós estamos muito atrás.
Uma das razões pelas quais a USP caiu é a nossa
baixa produção de novos produtos, nossa baixa relação
com o setor empresarial. As universidades estão ruins,
embora sejam mais. No Brasil, nós comemoramos o
inchaço, não comemoramos a saúde. As universidades
incharam. As universidades não ficaram melhores e
maiores, como a gente deve querer também. E o problema central está na educação de base.
Quando a gente olha a lista das duzentas melhores que saiu na Folha de S.Paulo e vai país por país,
vemos que tem uma coisa que unifica. Falam idiomas
diferentes, a renda per capita é diferente de um país
para outro, as culturas são diferentes, mas tem uma
coisa que é comum: todos fizeram o dever de casa da
educação de base. Todos, sem exceção. E nós não o
fizemos.
Eu até acho que amanhã a USP se recupera.
Pode chegar a ser uma das cem melhores, mas só
vai ter uma USP no Brasil. Aí, de repente, a Unicamp
também chega, mas serão apenas duas. Por quê?
Porque elas vão ser as universidades onde entram os
melhores alunos do Brasil inteiro. Aí conseguem ser
boas. Mas as outras vão ficando ruins.
Uma coisa que faz com que caia é o fato de termos criado tantas universidades que os alunos não
precisam mais ir para São Paulo para estudar. Então,
alguns bons alunos ficam lá. Mas um ou dois bons alunos não fazem uma universidade. Todos é que fazem
uma universidade.
Imaginem se esses 14 milhões de analfabetos,
todos eles, tivessem tido uma boa educação de base.
Imaginem se todos falassem inglês. Uma das condições para se ter uma boa universidade hoje é que se
fale inglês dentro da universidade. Senão, ela perde
competência e competitividade para fora.
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Imaginem se esses 14 milhões de analfabetos
tivessem tido uma boa educação de base, se soubessem idiomas, se falassem bem o português, se soubessem matemática, se tivessem noções de geografia, de
história, de biologia... Se esses 14 milhões estivessem
dentro das universidades, nós não estaríamos desse
jeito. Se fosse 1% desses 14 milhões, já seriam 140 mil.
Seriam 140 mil bons cérebros. Mas nós abandonamos esses 14 milhões, nós os jogamos para fora,
incineramos seus cérebros, porque um analfabeto
pode ser muito inteligente, mas não consegue fazer um
curso universitário. Pode ser muito sensível, mas não
consegue fazer um curso universitário. Um analfabeto
não é pior do que um doutor, do ponto de vista moral. São até melhores, em geral, mas não conseguem
fazer um curso universitário, não conseguem gerar o
conhecimento necessário para o futuro.
Nós não fizemos o dever de casa. E isso é trágico.
E continuamos sem nos preocupar com isso.
Vou fazer uma confidência aqui, Senador Paim.
A última frase que eu disse ao Presidente Lula como
Presidente, numa reunião no gabinete dele, de onde
eu saí para aeroporto para pegar um voo para Portugal e me encontrar com ele e sua comitiva na Índia,
foi “Presidente, nós não estamos fazendo o dever de
casa”. E eu vi a cara dele. Ele não gostou. A razão, Senador Paim, tem a ver com o senhor. Não se preocupe,
pois vou dizer o porquê. É que se discutiam as cotas.
Estávamos eu, a Ministra Matilde e mais um grupo. E
o Presidente, corretamente, perguntou: “será que, em
vez de cotas raciais, não é melhor uma boa educação
de base para todos”? E eu, na hora, respondi: “sem
dúvida, Presidente, mas vai levar 20 anos para fazer
o efeito sobre os negros brasileiros, que são da camada mais pobre”. Levaria 20 anos se nós estivéssemos
fazendo o dever de casa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Mas não estamos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Mas nós não estamos.
Cá para nós, de fato, um ministro dizer que o governo não está fazendo o dever de casa na sua pasta
pode até justificar, sim, sua demissão. Eu sei que ele
saiu dali e eu fui me encontrar com ele na Índia. Mas,
quando ele voltou, ele disse ao Ministro Gilberto Carvalho que não dava para me manter. Eu acho que aquela
foi uma das coisas, mas eu estava certo.
Presidente Lula, Presidenta Dilma, nós não estamos fazendo o dever de casa no que se refere à educação de nossas crianças. E aí não fazemos o dever
de casa nas universidades, porque fazer universidade
não é criar universidade. Fazer universidade é manter
universidade. E manter não é só dar dinheiro, mas é
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ter cérebros ali dentro, sobretudo de alunos. Sabem
por que o aluno é mais importante que o professor?
Porque um aluno bom puxa o professor ou então o
demite. Se o aluno é bom e a gente não consegue um
professor bom, o aluno vai buscar no exterior, como a
gente está buscando médico. Agora, quando o aluno
é ruim, ele puxa a universidade para baixo, porque se
acomoda. O bom professor, quando o aluno é ruim,
pode até fazer de conta que dá aula e ir para o gabinete dele pesquisar, produzir, porque ele não fica
dando aula com o exercício pleno do que faria se os
alunos fossem bons.
Hong Kong, por exemplo, é uma cidadezinha, mas
tem três universidades entre as duzentas melhores. É
uma cidade, gente, não um país. Singapura é uma cidade. Eu não fui olhar no Google, mas Singapura deve
ter três ou quatro milhões de habitantes e tem duas
universidades entre as duzentas melhores. A Coréia
do Sul é a que tem mais universidades. Comparada
com o Brasil, ela é muito pequena, mas tem quatro
universidades.
Eu não estou comparando com as 77 dos Estados Unidos, com não sei quantas do Reino Unido,
mas com um desses países. Não se justifica. O Brasil
não pode ter menos que dez universidades entre as
melhores, porque temos 200 milhões de habitantes,
porque somos o 7º PIB do mundo. Não se justifica,
Senador Mozarildo, termos menos de dez.
Esses outros países que têm muitas universidades são pequenos. Ou seja, na hora de escolher,
escolhem entre poucos. A gente escolhe entre um número muito maior.
Nós somos os melhores em futebol não é só
porque a bola é redonda para todos, mas porque nós
temos 200 milhões de habitantes, sendo que 100 milhões deles jogam futebol, esporte masculino. Então,
por que não fazemos isso também na educação? Por
que não fazemos a educação redonda para todos?
Por que, no Brasil, rico tem escola redonda e pobre
tem escola quadrada? E o caminho a gente sabe. O
caminho é toda escola ser pelo menos igual às 420
escolas federais que o Brasil já tem. Basta espalhar
essas escolas pelo Brasil.
E isso, depois de vinte anos, porque não se faz
de repente, custaria 6,4% do Produto Interno Bruto,
pagando-se R$9,5 mil de salário mensal a um professor, o que faz com que o custo de cada aluno seja de
R$9,5 mil por ano. É menos do que a maior parte da
classe média paga na escola particular, onde a mensalidade já está em R$1 mil. A nossa custaria R$600,00,
R$700,00, R$800,00, que seja.
Se a gente sabe, por que não faz? Em parte, porque não dá voto. Colocar uma universidade dá voto.

Sexta-feira 4

69047

Os pais comemoram o menino que entra na universidade, mas não se comemora, não se faz festa para o
menino que termina o ensino médio. Não dá a euforia,
o orgulho, e aí não dá voto.
A Presidenta teria que ter um gesto de preocupação, até para despertar a população, até para despertar esta Casa, que não desperta para o problema
que significa aumentar o analfabetismo e diminuir a
qualidade das universidades na ordem das melhores
do mundo. Esses dois movimentos tinham que estar
ocorrendo em sentido contrário! Mas a Presidenta não
desperta, não vem aqui, não fala aqui, não comenta,
não faz uma fala, não pede desculpas pelo fato de que
nós não fizemos nesses anos todos.
E não é o Ministro que tem que fazer isso. O Ministro está aí há quatro ou cinco meses. Como é que
ele vai ser culpado disso? Não. Nada. Nada. O Ministro
Mercadante não tem nenhuma culpa nessa situação. A
culpa não apenas da Presidenta Dilma, mas é também
do Presidente Lula. Mas não é apenas do Presidente
Lula, pois é também do anterior, Fernando Henrique,
e de toda a história do Brasil. Mas isso passou, esses
caras passaram. Agora é ela a nossa líder. É ela que
tem a responsabilidade. Aliás, mais do que a responsabilidade, ela tem a obrigação de manifestar a sua
indignação com isso.
Presidenta, é muito ruim ver os serviços de espionagem americanos lendo as cartas da gente, mas
é muito pior ver 14 milhões de adultos incapazes de
ler a carta que o pai escreveu, que a mãe escreveu,
que o filho escreveu, que o amigo escreveu, que a namorada escreveu, que o namorado escreveu. A vergonha do Brasil não é pelo fato de os americanos lerem
nossas cartas, mas por 14 milhões de brasileiros não
conseguirem ler cartas de brasileiros, escritas para
eles próprios.
E a Presidenta não se manifesta com qualquer
indignação sobre isso. É como se não estivesse acontecendo no Brasil, mas em outro planeta. E nós aqui
não estamos fazendo o que deveríamos.
Por isso, creio que temos a obrigação de, pelo
menos, levar adiante o que o Senador Luiz Henrique
propôs aqui, que é colocarmos como próximo tema da
Comissão do Futuro, Senadora Ana Amélia, que é membro ativo dessa Comissão... O Senador Luiz Henrique
propôs que a próxima atribuição da Comissão fosse
responder como, daqui a 30 anos, o Brasil poderá estar com algumas universidades entre as melhores do
mundo. O que nós precisamos fazer para isso? Que
dever de casa precisamos fazer para não passar por
esse constrangimento?
Eu não tenho a menor dúvida de que um dos
pontos fundamentais para termos universidades boas
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é termos analfabetos de menos, é termos todos os alunos brasileiros terminando o ensino médio, um ensino
médio de alta qualidade. Aí a universidade fica boa,
porque ela fica precisando de pouco.
Fico aqui deixando clara, Senador Mozarildo, não
só a preocupação que o Senador Luiz Henrique manifestou e que eu também tenho, não só a possibilidade,
o risco de ver o País submergir, em vez de emergir,
como se tem dito nos últimos anos.
Eu fico envergonhado não por, como brasileiro,
ler isso e perguntar o que os políticos estão fazendo
comigo. Eu fico mais envergonhado ainda é por, como
político, não estar conseguindo fazer nada para mudar isso. Não estou conseguindo, ou por omissão, que
não é o caso, ou por incompetência, incompetência de
fazer com que as ideias que a gente tem virem realidade. Pelo menos de uma coisa eu não tenho de me
envergonhar: eu não vou desistir de continuar essa
luta. Eu não vou desistir de continuar dizendo que o
Brasil pode e o Brasil deve, que o Brasil precisa e que
é possível no Brasil. É possível, é preciso e se sabe
como fazer. E vou continuar convencendo, lutando,
falando, brigando, porque um dia vai acontecer. Não
sabemos se vai acontecer conosco ou não, mas vai
acontecer. A realidade das coisas vai levar a que, em
algum momento, este País desperte. O que não pode
é um país que está querendo ser campeão de futebol,
ganhar medalha, fazer copa, fazer olimpíadas, ver, de
um lado, aumentar o analfabetismo e, de outro, diminuir a qualidade das universidades. As duas coisas
estão ligadas, uma está ligada à outra. A gente não
pode deixar que isso continue e não pode, sobretudo,
parar de lutar para que isso não continue.
Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando V. Exª,
Senador Cristovam, pelo brilhante pronunciamento,
convido para fazer uso da palavra o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Cristovam Buarque, com a proficiência de sempre, fez uma análise da situação a que
o nosso Brasil chegou e poderá chegar em razão da
deficiência da educação básica entre nós.
Referiu-se ao número divulgado pelo IBGE, nesta
semana, demonstrando que o ritmo de queda do índice
do analfabetismo no Brasil parou de cair e aumentou.
Há um aumento do número absoluto de analfabetos
com a perda da velocidade desse índice. Esse número foi minimizado por declarações vindas de círculos
do Governo, afinal de contas são 290 mil brasileiros
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a mais que permanecem no analfabetismo, são 290
mil que deixaram de ser alfabetizados. É uma legião
de pessoas excluídas das letras, das oportunidades,
da cultura, da expressão. Diz o Senador que um número desses seria equivalente ao rebaixamento das
expectativas de vitória da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo e que mereceria uma reunião de
emergência por parte do Governo.
Ontem, meus caros Colegas, o Brasil sofreu rebaixamento em outro quesito: na classificação do risco
dos seus títulos, dos títulos da dívida brasileira. A agência de risco Moody’s reduziu de positivo para estável
a perspectiva para os títulos brasileiros. É a segunda
gigante desse setor de avaliação de risco de títulos
da dívida pública que rebaixa a perspectiva para os
papéis brasileiros, pois, em junho deste ano, foi a vez
da Standard & Poor’s colocar os papéis brasileiros na
perspectiva de negativo.
No entanto, a reação que se vê por parte do Banco Central do Brasil e das autoridades do Governo é
bastante semelhante a essa que tiveram as autoridades do campo educacional e a própria Presidência da
República em relação ao aumento do analfabetismo.
O Banco Central continua vocalizando o ponto de vista
do Governo e apresentando um cenário ainda, diria eu,
não diria róseo, mas minimizando os sinais que estão
aí claríssimos aos olhos de todos.
A economia brasileira vem se deteriorando cada
vez mais durante o Governo da Presidente Dilma. Todos os pontos chaves da economia brasileira, índices
de inflação, crescimento do PIB, juros, endividamento público, investimento, comércio exterior, tudo isso
compõe retrato muito ruim e perspectiva muito desagradável para a economia brasileira, e, quando digo da
economia brasileira, eu falo para os brasileiros, para o
futuro do nosso País.
Vou citar alguns desses indicadores, que são do
conhecimento de todos, mas que não custa repisar.
Segundo projeções do próprio Banco Central, a
inflação brasileira deverá continuar oscilando em torno de 5,8% ao ano até pelo menos o ano de 2015.,
muito distante do centro da meta estabelecida Esse
é um padrão muito alto para qualquer economia que
se pretenda em desenvolvimento, ainda mais porque
esse índice é uma média, e, nos bens de primeira necessidade que compõem o consumo das famílias mais
pobres, o índice de inflação é muito maior. O índice de
inflação dos alimentos está em torno de 10%, como
denunciou ontem, na Câmara dos Deputados, o Deputado paulista Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo.
O Banco Central e o Governo Dilma têm uma
atitude conformista, apesar de todas as alegações
em contrário, diante do comportamento da inflação.
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Sabemos que o Conselho Monetário Nacional, dentro da política de metas de inflação que vem desde o
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e
que foi mantida pelo governo Lula e pelo Governo Dilma, estipula a meta de 4,5% ao ano de inflação como
aquilo que poderíamos admitir, mas, a rigor, diante de
fatores conjunturais imponderáveis, admite-se que a
inflação possa chegar a um teto de 6,5%. Ora, aquilo
que é teto, 6,5%, está virando piso no Governo do PT,
porque, na verdade, nós teremos, durante o quadriênio
da atual Presidente, uma inflação média de 6% ao ano,
a despeito de um arrocho rigoroso de tarifas públicas
e do represamento de preços, o que, mais dia, menos
dia, vai estourar. Estamos criando uma bolha! Aliás,
criamos várias bolhas: o caso dos transportes públicos,
que têm as suas tarifas comprimidas; o caso da gasolina e dos derivados de petróleo, que têm seus preços
contraídos artificialmente; o caso da energia elétrica.
Os preços controlados pelo Governo, Sras. e Srs.
Senadores, subiram apenas 1,3% ao ano, nos últimos
12 meses, ao passo que os preços livres subiram 7,6%
nos últimos 12 meses. Isso significa que há represamento de preços que estão sob o controle do Governo,
e, em algum momento, eles vão romper esse dique.
Aliás, no caso da gasolina, isso já levou a Petrobras a
uma situação grave de descapitalização, de perda de
valor de mercado de suas ações, de redução da sua
capacidade de investimento.
Se, por um lado, a inflação não cai, a inflação se
acomoda por volta do teto da meta, em vez de caminhar para o centro da meta de 4,5%, o PIB, por sua
vez, continua engatinhando. Para este ano, a projeção,
que começou com um aumento de 3,1% do Produto
Interno Bruto, foi revista para 2,7%. E, agora, ela foi
revista para 2,5% pelo menos até meados de 2014. E,
se os juros vierem a subir mais, por conta das pressões inflacionárias, como, aliás, é amplamente esperado pelo mercado, é possível que o crescimento do
PIB fique ainda menor do que o anunciado 2,5%. Por
isso, o nosso País está lá atrás no ranking de desenvolvimento dos países da nossa América do Sul, talvez
na frente apenas da Venezuela.
Dado o crescimento da população, estamos em
uma situação em que a renda per capita continua praticamente estagnada. A essa combinação adversa –
inflação alta, PIB engatinhando –, soma-se o comportamento das contas públicas.
Na terça-feira desta semana, o Tesouro Nacional revelou o resultado fiscal do setor público consolidado em agosto. E a fotografia não foi bonita de se
ver, Sr. Presidente, pois, pela primeira vez, em meses
de agosto, desde o ano de 2001, as contas da União,
dos Estados e dos Municípios estão no vermelho. O
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setor público teve déficit primário, sem considerar o
pagamento dos juros, de R$432 milhões, no mês de
agosto. E lembro que, um ano antes, apenas um ano
atrás, no mesmo mês de agosto, o País havia gerado
o superávit de R$3 bilhões. Então, um ano atrás, no
mês de agosto, nós tínhamos um superávit de R$3
bilhões; neste ano, nós temos um déficit primário de
R$432 milhões no mês.
No acumulado nos primeiros oito meses de 2012,
o superávit foi de 3,56% do PIB. Neste ano, o superávit
é bem menor, cerca de metade disso: 1,7% do PIB.
Quer dizer, a inflação está alta, o PIB não cresce, e as
contas públicas estão cada vez mais fora de controle,
não obstante toda a maquiagem – são quilos de pancake, de rímel, de base, seja lá o quê for – que o Governo Federal, especialmente o Ministro da Fazenda,
tenta encobrir o descontrole das contas públicas. Isso
gera, evidentemente, a desconfiança de todos, dos investidores, daqueles que poderiam vir a arriscar seu
capital na economia brasileira. Isso faz com que todos
se retraiam, porque não se sabe exatamente qual é a
situação real das contas públicas brasileiras.
Os truques que foram engendrados no início
para mascarar a situação fiscal complicada já foram,
todos eles, desvendados. Não há nenhum mistério a
respeito dos malabarismos contábeis do Governo. A
fragilidade das nossas contas é amplamente escancarada aos olhos do povo.
As metas do superávit primário saíram de 3,1%
do PIB, foram ajustadas para 2,3%, no primeiro semestre, e chegam, agora, em agosto, a 1,7% do PIB,
podendo diminuir para 1,3% até dezembro, conforme
estimativa da Consultoria LCA.
Com isso, parecem muito remotas, diz a Folha
de S.Paulo, as chances de cumprimento, sem truques
de contabilidade, da meta de poupar R$111 bilhões
este ano para o abatimento da dívida e para o controle da inflação.
Eu ouço o aparte do ilustre Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Aloysio, faz quase três anos
que a gente vem aqui falando sobre isso, sobre a crise econômica que se avizinha. Eu preparei um texto,
até substancioso, com a ajuda da minha assessoria,
chamado “A Economia está bem, mas vai mal”. Os indicadores eram positivos naquele instante, mas estava
na cara que não iam dar certo muitas daquelas coisas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não há como! Senador, permita-me
dizer que um modelo de gestão econômica baseado
no consumo, no endividamento das famílias e nas importações não tem como dar certo. Os investimentos
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continuam engatinhando. O investimento do setor público, o investimento do Governo Federal, durante o
período petista, até agora, girou em torno de 1% do
PIB ao ano. Sem investimento, é óbvio, não há possibilidade de crescimento da economia. Estima-se que
a ausência de investimento do setor público possa ser
compensada pelo setor privado. Mas como? Com regulamentação excessiva, com burocracia, com taxa de
juros, como se pode estimular o investimento privado
nessas condições?
Desculpe-me por interromper V. Exª no seu aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Então estava na cara que essas coisas
viriam. Eu lembro que elenquei 15 problemas – veja
bem, 15 problemas! – adiante. E o último, talvez, seja o
que mais ameaça hoje, Senador Mozarildo: é a euforia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É o quê?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – A euforia do Governo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Ah, sim!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eles continuam achando que tudo
vai bem. E quem acha que tudo vai bem não corrige
os erros. Quando ouvimos o discurso da Presidenta
e do Ministro Mantega, parece que estamos em céu
de brigadeiro. Eles precisam despertar para o fato de
que não estamos em céu de brigadeiro. Por isso, ela
tem de vir aqui para pedir o nosso apoio, para, juntos,
encontrarmos o caminho, porque há coisas que o Governo não faz sozinho. Nós vamos ter que dar apoio,
porque é o Brasil que está em jogo. Mas eu temo que
não venham, até porque a Presidenta hoje raciocina
como candidata, não como Presidenta da República.
Ela colocou o chapéu de candidata, e candidato tem
uma data chave para trabalhar, que é de hoje a um
ano. Presidente é de hoje a daqui a 10 anos, 15 anos,
20 anos. Eu acho que a Presidenta Dilma não tem hoje
condições de pensar a médio e a longo prazo. Ela está
prisioneira do presente. E esse presente compromete
o futuro da gente: compromete nas contas públicas, na
realidade; compromete na manipulação, porque, antigamente, nos anos 80, no regime militar, manipulava-se
com muita facilidade as contas não só porque havia a
imprensa controlada, mas porque eram incipientes os
dados das contas. E eram restritos ao Brasil. Agora,
o Banco Mundial, o Fundo Monetário, essas multis e
outras agências de avaliação penetram na realidade.
Não há como manipular sem se descobrir que é manipulação. Parece que o Governo não percebeu isso,
que hoje não há mais contas manipuladas sem que se
descubra que são manipuladas. Descobre-se como é
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a realidade, que eles querem esconder, e se descobre
que é manipulação, o que é pior ainda, porque aí gera
uma desconfiança em relação a tudo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria /PSDB – SP) – A tudo, a tudo, mesmo em relação
aos investimentos privados, em que o Governo confia
tanto. Uma boa parte dos investimentos privados que
ainda subexiste é financiada pela Caixa Econômica
Federal, pelo BNDES, à custa de endividamento do
Tesouro. Então, se de um lado, pode haver aumento
em alguns setores de investimento privado, por outro
lado nós temos o agravamento da situação fiscal do
Brasil. É um círculo vicioso do qual este Governo não
consegue sair.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É isso. Então, eu fico triste porque um
discurso importante como o de V. Exª provavelmente
não vai ser lido pelas autoridades do Governo. E aí
não despertam. Ficam em um monólogo entre eles
próprios, enganando-se uns aos outros, e o Brasil indo
para situações vexaminosas, como a gente viu na semana passada, na revista The Economist, e como a
gente vê agora, no provável rebaixamento do nosso
prestígio. E o pior é que há um círculo vicioso: quando
rebaixa, rebaixa mais, porque gera a desconfiança, e
aí há um recuo do capital que viria para cá. E a gente
continua iludindo o povo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
V. Exª aludiu à capa da revista The Economist.
A revista The Economist mostrou, um ano atrás, um
Cristo Redentor na forma de um foguete subindo. Há
um ano ou mais? Talvez mais.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Dois anos atrás (Fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Dois anos atrás. E agora publica
na sua capa o Cristo Redentor sob a forma de um foguete desgovernado, empinando para baixo.
Acho que aquela a primeira capa do Cristo Redentor, subindo como um foguete estava errada, simbolizando o crescimento brasileiro, porque era um crescimento frágil, um crescimento que não é sustentável.
Crescimento baseado no consumo, crescimento sem
investimento, crescimento baseado nas importações
não é crescimento sustentável. Crescimento em que
não há reformas estruturais na nossa burocracia, na
complexidade dos nossos tributos, crescimento em
que não há mudanças importantes, ou melhor, não
há mudança nenhuma do estado lastimável da nossa
educação básica, como V. Exª acaba de apontar, não
é um crescimento que se sustente.
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A Presidente Dilma, em minha opinião, já herdou
do Presidente Lula uma situação muito difícil, uma situação que não podia dar certo. Aquilo que foi montado
como grande sucesso brasileiro no governo Lula, especialmente no segundo governo, não podia dar certo,
porque as premissas estavam erradas, os fundamentos
eram frágeis. Mas o Presidente Lula tinha liderança,
tinha capacidade de convencer a opinião pública, tinha
carisma, tinha esperteza política. A Presidente Dilma
não tem, e a sua equipe é muito fraca. A equipe do
Governo é muito fraca.
Então, eu penso, meu caro Senador Cristovam
Buarque, que a herança que ela deixará para o seu sucessor, ou que ela venha deixar, se for reeleita, para si
mesma, é uma herança dificilmente resgatável, mesmo
porque, não havendo mais perspectiva de continuidade, a frágil composição política que a sustenta haverá
de se esboroar. Haverá de se esboroar.
Então, eu venho à tribuna hoje triste, porque são
notícias que a oposição não comemora. Não temos
razões para nos alegrar com esse quadro de contraste absurdo entre uma realidade, uma realidade difícil
e crítica, um quadro que se esfarela, de um lado, e a
euforia governamental de outro.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, fica aqui, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, mais uma palavra da oposição,
do PSDB, com o endosso do ilustre Senador Cristovam Buarque, uma palavra de alerta, esperando que
alguém ouça, esperando que alguém tome providências e esperando que, no ano que vem, nós possamos
promover uma mudança na política brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Estou em 17º, mas, como a
sessão está permitindo, talvez eu possa usar a palavra. Eu gostaria de contar com V. Exª para me inscrever como oradora.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti,
como, no dia 1º de outubro, dediquei minha fala, tanto
no Senado quanto na Câmara – porque lá participei
de um debate, numa comissão geral no plenário –, aos
dez anos do Estatuto do Idoso, do qual tive a honra de
ser o autor... Mas contei muito com a sua parceria na
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elaboração final, como contei com V. Exª, quero lembrar
aqui, na Assembleia Nacional Constituinte.
Fizemos um trabalho coletivo, nesses 25 anos
que passaram, e percebo que a sociedade reconhece o que fizemos. Recebi hoje ainda um telefonema
da Presidência da Câmara, dizendo que, na próxima
quarta-feira, às 10 horas, tanto eu quanto V. Exª e outros Constituintes que ainda estão em atividade seremos homenageados naquela Casa.
Acho bonito isso, porque, quando se fala da Assembleia Nacional Constituinte, fala-se como se ela
fosse uma obra que veio pronta. Ela não veio pronta.
Os Constituintes costuraram, negociaram, elaboraram, construíram. E é bom – muitos já faleceram – que
aqueles que estão em atividade, seja aqui, no Congresso, ou na sua vida pessoal, sejam lembrados nesse
momento tão importante de um quarto de século da
nossa Constituição.
Por isso, Sr. Presidente, no dia de hoje, eu estava com uma dívida muito grande com os Vereadores
brasileiros. Eles tinham solicitado que eu fizesse aqui
um pronunciamento, porque o Dia Nacional do Vereador também é 1° de outubro. E eu não podia acumular.
Entre o idoso e o vereador, tive que falar dos dez anos
do Estatuto, mas reconhecendo o trabalho dos vereadores. E informei a eles que hoje, mais ou menos às
17h, 17h30, eu falaria sobre o tema.
Então, a minha fala é uma homenagem a esses
milhares e milhares de homens e mulheres que dedicam grande parte da sua vida ali, em contato direto
com o cidadão, defendendo os interesses da população. Nós estamos um pouco mais distantes, porque
estamos aqui, no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o Vereador, eu diria, poderia ser
chamado até de principal agente da política brasileira,
pelo contato direto que ele tem com o povo e conosco.
Ele é, sim, de extrema importância. Geralmente, pela
ação negativa de alguns, isso não é bem-entendido,
mas, no geral, a população entende a importância do
Vereador.
Muitas vezes, ele é alvo de inúmeros questionamentos. É o primeiro a ser criticado, porque está mais
perto da população. É a primeira porta que se abre na
busca de mais saúde, educação, qualidade de vida,
soluções para o bairro, para a sua rua. O seu carro
vira, muitas vezes, ambulância; transforma-se, muitas
vezes, num assistente social ou até num psicólogo, até
porque leva em sua própria denominação a palavra “ver
a dor”, ali, no contato direto com o povo.
Enfim, um leque de reivindicações que, literalmente aberto, resume a identidade do cidadão com o
agente político mais próximo. E quem é o agente político mais próximo? É o Vereador.

69052 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Essa afinidade resulta numa fórmula fácil de explicar e que não tem sido muito bem-avaliada pelas lideranças governamentais, em suas esferas, e, por isso, é
importante esse destaque, lembrando o 1º de outubro.
Sem os Vereadores, eu diria que não existe prefeito. Sem os Vereadores, pelo contato direto com a
população, teriam, sim, mais dificuldade os Deputado
Estaduais, os Federais, os Governadores, os Senadores e a própria Presidenta da República ou o próprio
Presidente, tanto que, nos eventos realizados por Vereadores e Prefeitos, pelo menos o Presidente Lula e
seus Ministros participavam em massa. A Presidenta
Dilma segue o mesmo caminho. Quando a Presidenta vai, o Presidente Lula foi, acompanhavam-lhes em
torno de 15, 16 Ministros.
Enfim, são eles o vértice de todo o processo político e de gestão nos Municípios.
Essa representatividade tem que ser observada
e valorizada. Os Vereadores não podem ser somente
lembrados em períodos eleitorais ou nas proposituras
de campanhas, como cabos eleitorais até de luxo. Nenhum Vereador aceita somente a posição de que está
lá para apoiar ou não o Prefeito, que vota, que aprova ou rejeita projeto; ou de fiscal dos atos do Poder
Executivo, mas, sim, como agente que contribui com
o desenvolvimento do seu Município e, por que não
dizer, do seu Estado.
O Vereador quer participar, ter opiniões e propor,
pois tudo o que acontece no Município passa pela Câmara Municipal.
A UVB – União dos Vereadores do Brasil, tem
como presidente o gaúcho Gilson Conzatti.
Homenageio o Gilson, com quem participei de
uma série de debates, quando aqui surgiu uma PEC
que queria estabelecer simplesmente que o Vereador
não tinha que ter salário. Eu digo: se o Vereador não
tem salário, Deputado não tem que ter, Senador não
tem que ter, Governador não tem que ter e Presidente
também não tem que ter. Felizmente, o Senador Cyro
Miranda atendeu ao pedido que fiz. Participei com ele
de um grande debate nacional com os Vereadores, e
o Senador Cyro Miranda retirou essa PEC.
Enfim, temos que, de fato, valorizar o trabalho de
57.261 mil vereadores, nos 5.570 Municípios brasileiros.
O trabalho do vereador não é um trabalho fácil.
Entendo que estamos avançando. Eles construíram,
no último evento de que participei, um agenda de trabalho muito positiva que interagia, e interage, com o
Congresso Nacional, com as Assembleias e com o
próprio Palácio.
Percebo a pretensão de participar da abordagem
de importantes temas nacionais que afetam as comunidades. Destaco aqui o debate de que participei, sobre
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um novo Pacto Federativo, sobre a reforma política,
sobre a saúde, sobre a educação, entre outros tantos.
Esse trabalho, liderado pela UVB, já renda bons
resultados. O Fórum Nacional da Educação destinou
60 vagas para vereadores participarem da Conferência
Nacional de Educação (Conae 2014), que se realizará em fevereiro próximo. Uma grande conquista para
esses legisladores municipais, que vão participar do
debate das diretrizes educacionais em nosso País.
Assim, a UVB e os vereadores vão continuar
mostrando os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Eu aqui me
referi à saúde, à educação. Poderia lembrar a segurança, a habitação, o saneamento básico, a iluminação.
Mas não é só isso, cabe também à UVB a função de
fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do
próprio Legislativo.
Um dos pré-requisitos básicos da democracia é
a existência de um Poder Legislativo forte e realmente
independente, pois, sem sombra de dúvida, os vereadores são o alicerce do processo democrático. Sem
isso, a democracia é deficiente, é frágil, é ineficaz.
No Brasil, apesar de as leis falarem claramente
em poderes independentes e harmônicos entre si, ainda falta muito para que isso vire realidade. Precisamos
fazer valer, de fato, a condição de agentes políticos do
País para que a população esclarecida veja claramente
a importância do vereador. O vereador como agente
político direto junto à população.
O vereador é a liderança, como eu dizia, mais
próxima da nossa gente. Contribui, efetivamente, para
o desenvolvimento humano e social e, por que não dizer, econômico do seu Município, ajudando o povo, em
todo sentido, a se organizar, a buscar o crescimento,
o desenvolvimento, e por isso tem que ser ouvido e
destacado pelas suas funções.
Vale, ainda, registrar, e registro com alegria, que
fui convidado a participar, inclusive como painelista, da
Marcha dos Vereadores, que acontecerá de 26 a 29 de
dezembro, em Brasília, em defesa do Poder Legislativo
Municipal. E o tema principal da Marcha dos Vereadores 2013 é reafirmar a importância do vereador como
agente da política brasileira e no desenvolvimento dos
Municípios.
Essa Marcha dos Vereadores teve seu ápice nos
anos 90, e hoje estamos recuperando o tempo perdido,
resgatando o conceito e credibilidade como maior e
mais tradicional entidade de vereadores e vereadoras
do Brasil, que é a UVB.
Marcar na história da entidade com o grito da
renovação de uma UVB que passa a atuar de forma
transparente, ética, séria, esse é o objetivo.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Paim, já que
V. Exª está falando de vereadores, quero aqui registrar a presença do Presidente e do Diretor da Câmara
Municipal de Itu, em São Paulo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito bem. Bom vê-los aqui, quando estou
homenageando exatamente os vereadores.
Sejam bem-vindos.
Obrigado pela colaboração, Presidente.
A defesa do Poder Legislativo Municipal prima
pela democracia e necessita da participação de todos
os agentes políticos. E a hora é agora. Na Marcha dos
Vereadores que acontecerá neste ano de 2013 serão
discutidos temas da atualidade e os seus efeitos no
Município, já que as decisões tomadas em Brasília,
seja pelo Congresso Nacional ou pelo Governo Federal, têm seus reflexos lá na base, lá nos Municípios, e
que, obrigatoriamente, passam pelas discussões nas
câmaras municipais.
Será um marco para os vereadores e vereadoras do Brasil.
Estamos organizando uma ampla programação –
diz o Presidente desta grande entidade – que terá desde mostra dos Municípios, produtos e serviços, troféus
Vereador e Câmara Destaque, desfile das bandeiras
dos Municípios, apresentação de mais de 30 temas,
com a participação de especialistas e Parlamentares
de renome federal, como Deputados e Senadores,
prefeitos, governadores.
Na Marcha, teremos ainda a participação dos
presidenciáveis, da Presidenta da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do TCU e Ministros de Estado. Teremos, também, a elaboração do Plano de Diretrizes da UVB e
o lançamento dos 50 anos da entidade, enfim, diz o
Presidente, uma infinidade de ações.
A Marcha dos Vereadores é o inicio de um novo
tempo. O público-alvo dessa marcha são vereadores,
vereadoras, diretores, procuradores, assessores, servidores, técnicos legislativos e prestadores de serviços
de Câmaras Municipais. E, ainda: prefeitos, vice-prefeitos, secretários, diretores, procuradores, assessores
e servidores de prefeituras municipais, estudantes e a
população em geral.
A Marcha tem também como objetivos: reunir os
agentes do Poder Legislativo Municipal do País, representantes do Poder Executivo, além de especialistas em
gestão pública, estudantes, enfim, de todas as áreas;
e fortalecer o Poder Legislativo Municipal, chamando
atenção sobre a importância do vereador.
Informamos que existe também na pauta dessa
entidade um momento especial, que já conta com a
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presença da Presidenta Dilma Rousseff, do Governador Eduardo Campos, do Senador, também candidato
a Presidente, Aécio Neves, como Eduardo Campos
também é candidato a Presidente, da ex-Senadora,
também candidata a Presidenta, Marina Silva. São alguns dos convidados ilustres para falar aos vereadores
e aos convidados sobre o nosso País.
Ainda como convidados confirmados estão o Sr.
Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, João Augusto Nardes, gaúcho, Presidente do
TCU, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara
dos Deputados, e Michel Temer, Vice-Presidente da
República. Também estarão presentes.
Segundo o Presidente, nesse dia, também haverá um bandeiraço, para mobilizar e mostrar a força
do municipalismo.
Saliento ainda que, nesse dia, vai ser entregue
o Troféu Vereador Destaque e Câmara Destaque UVB
2013, um concurso que promoverá iniciativas, ações e
projetos realizados pelos vereadores, fortalecendo o
mandato de todos e a aproximação com a comunidade.
Os projetos e ações serão apresentados na Marcha dos Vereadores. Para informações e inscrições, é
só procurar a UVB.
Divulgo, ainda, os temas da marcha: agricultura, comunicação, telecomunicações, cooperativismo,
educação, ética, movimentos sociais, finanças e orçamento, espaço Interlegis/ILB, valorização do papel
do vereador, mobilidade urbana, que é o tema do momento, acessibilidade – lembro aqui do Estatuto da
Pessoa com Deficiência –, Pacto Federativo, saúde,
sustentabilidade ambiental, transparência, políticas
públicas para mulheres e temas da atualidade.
Por fim, registro que, além disso tudo, a marcha
vai lembrar os 50 anos da UVB, criada em 16 de novembro de 1964 em Recife, Pernambuco. Em 2014, a
UVB completa 50 anos de fundação. Será lançada ali
a programação festiva para essa data histórica.
Sr. Presidente, convido todos a estarem nesse grande evento da UVB, dos 50 anos da UVB, por
meio da efetiva participação na Marcha do Vereador,
e lembramos a importância que o vereador tem para a
democracia brasileira e para a melhoria da qualidade
de vida de toda a nossa gente.
Sr. Presidente, como é uma quinta-feira, e eu dei
quase 40 minutos para cada um que falou aqui quando estive na Presidência, vou pedir um pouquinho de
tolerância a V. Exª, pois farei mais dois registros, que
não são longos.
Primeiro, Sr. Presidente, quero deixar aqui registrada a minha posição em relação à Meta 4 do Plano
Nacional de Educação.
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Nesses últimos meses, tive um olhar especial voltado à Meta 4 do Plano Nacional de Educação. Cuidei
com carinho do PLC 103/2012 e a reivindicação para a
garantia do atendimento especializado às pessoas com
deficiência. Até porque não poderia ser diferente. Eu
sou o autor do Estatuto das Pessoas com Deficiência,
já aprovado aqui, que está na Câmara. Nesse momento, eu tinha que acompanhar com carinho este tema.
Estou ao lado das escolas especiais, as Apaes,
desde que obtive conhecimento de que a Meta 4 do
Plano Nacional de Educação estava tramitando no Senado Federal, já que veio da Câmara dos Deputados.
Recebemos manifestações de todo o Brasil sobre
o tema, assim como depoimentos emocionantes sobre
a trajetória histórica das Apaes, com as quais sempre
tive uma ligação. Eu tive uma irmã, já falecida, que era
cega e que teve um carinho muito grande das Apaes.
Diante de tantos manifestos, inclusive nas ruas
de todo o Brasil, a pedido das Apaes, realizei uma audiência pública, e a presidi, na Comissão de Direitos
Humanos aqui do Senado, quando oportunizei um debate com representantes das Apaes junto ao Ministério
da Educação e à Secretária Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência.
Como resultado dessa audiência pública e democrática, ali decidimos que teríamos...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... uma reunião com o Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, uma reunião com o representante
das Apaes e representantes da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secadi) do Ministério da Educação.
A reunião foi um sucesso. O pleito foi atendido,
e o Ministro da Educação recebeu os representantes
das Apaes. Acompanhamos a referida reunião, que
teve como objetivo permitir um encontro dos representantes do Ministério e das escolas especiais, para
discutirem e aprimorarem o projeto e as discussões
sobre a Meta 4.
Dentre as solicitações das Apaes ao Ministro da
Educação, estava o pedido de incluir o termo “preferencialmente”. E lá, presidindo a sessão, deixei muito
claro: eu solicitava, naquele momento, em nome da
Comissão, que o termo “preferencialmente” estivesse
no relatório final, mantendo, assim, a garantia do atendimento especializado às pessoas com deficiência.
Além de conquistas oriundas da audiência pública,
também publicamos abertamente o apoio que sempre
damos às escolas especiais, revelando com muita clareza a nossa posição. Até porque somos contra, como
sempre digo, qualquer voto ou posição secreta.
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Tive o cuidado, Sr. Presidente, de mandar para os
jornais do Sul um artigo, que foi publicado em alguns
jornais – lembro-me aqui do Zero Hora, do Jornal do
Comércio e do Correio do Povo. Tal texto apoia a possibilidade de escolha da própria pessoa com deficiência
e familiares quanto ao tipo de escola que frequentam.
Dizia eu no texto “Escolas especiais, um direito de
escolha”: Em todas as oportunidades que tenho, faço
questão de reconhecer o trabalho que diversas entidades e organizações não governamentais realizam
em favor da educação das pessoas com deficiência.
Sou daqueles que acreditam que, brevemente,
todos os alunos com deficiência terão espaço e acesso a escolas regulares ou àquelas que as famílias
escolherem.
Entretanto, obrigá-los a ter como única opção
esse tipo de escola é algo que não condiz com a democracia e a escola cidadã que queremos.
É preciso respeitar o direito das pessoas com deficiência de escolher onde estudar e com quem estudar.
As escolas especiais fazem parte da vida de
muitas pessoas, que por um longo tempo não encontraram acolhimento na escola regular, quando as únicas instituições que recebiam essas pessoas eram as
filantrópicas ou especializadas (APAEs).
Atualmente, são mais de 2,5 mil APAEs espalhadas pelo País e elas atendem em torno de 250 mil
alunos. Além dessas escolas especiais, há também as
Pestalozzi, Apada, Feneis e outras.
Tenho aqui que parabenizar o ato realizado no
início de agosto na capital gaúcha que reuniu pais,
alunos, professores de escolas especiais e simpatizantes da causa que foram às ruas para mostrar toda
a sua indignação, exigindo a manutenção das APAEs.
Esse movimento se espalhou por todo o Brasil.
Pesquisas demonstram que a sociedade não deseja
a extinção dessas escolas – aqui, como referência,
as APAEs.
Se as escolas especiais ainda são desejadas é,
provavelmente, em razão de que lá as pessoas com
deficiência encontram seus pares, são acolhidas, há
solidariedade, carinho, encontram equipe multidisciplinar, acessibilidade e professores qualificados.
Exclusão, para mim, é o que está acontecendo
ao retirar a palavra “preferencialmente” da Meta 4 do
Plano Nacional de Educação.
Isso significa que as pessoas com deficiência e
seus responsáveis não terão mais o direito de escolher
o tipo de escola e deverão “unicamente” ingressar no
ensino regular, que, atualmente, não está preparado
para receber esses alunos. Isso é fato, está comprovado.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, proposta
de nossa autoria, está prestes a ser aprovado em última
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instância na Câmara. A nossa intenção lá é assegurar a expressão “preferencialmente” no texto do artigo
40, dando opção ao tipo de escola que a pessoa com
deficiência deseja frequentar.
Antes de se pretender que as escolas especiais
sejam excluídas, é preciso ter clareza quanto ao lugar
para onde será deslocado o público que hoje é atendido por elas. Defendo, assim, a possibilidade de uma
inclusão real, que ultrapasse o plano da utopia.
Defendo, assim, a possibilidade de uma inclusão real que ultrapasse o plano da utopia e que foge
da verdade.
Outra manifestação que fiz publicamente em favor
das escolas especiais foi um texto publicado em agosto
deste ano no Jornal do Comércio, quando manifestei
a minha preocupação com a manutenção das APAEs.
A luta se espalhou por todo o Brasil. Acompanhei
os manifestos dos familiares e das próprias pessoas
com deficiência que saíram às ruas em prol da manutenção das escolas especiais, vi o nosso Senado
Federal ser rodeado por pessoas com deficiência e
representantes das APAEs; eu as acompanhei.
Reconheço o avanço com o Substitutivo do Senador Vital do Rêgo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), mas ainda não é
o texto ideal.
O texto do grande colega e amigo Vital do Rêgo
precisa ser aperfeiçoado. E é na Comissão de Educação que pretendemos chegar a uma redação de
entendimento.
Por isso, vamos continuar lutando para que na
Comissão de Educação possamos atender às expectativas das escolas especiais e manter o texto que foi
aprovado na Câmara dos Deputados.
Estamos confiantes em um resultado positivo e
precisamos dar continuidade às mobilizações em todo
o Brasil. A luta continua e só irá parar quando as pessoas com deficiência e familiares tiverem seus direitos
garantidos e atendidos.
Queremos, com toda transparência, que o projeto aprovado na Câmara seja também aprovado aqui
no Senado.
A gente briga aqui – já concluo, Sr. Presidente, –
para que a Câmara vote projetos nossos. Hoje estou
pedindo que a gente aprove o projeto da Câmara que
contempla as APAES, enfim, o interesse das famílias
com pessoas com deficiência.
A inclusão é importante, mas há casos e casos.
Por isso, as escolas especiais cumprem um papel
fundamental.
Não usei os 40 minutos, mas sei que ultrapassei os 30.
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Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti pela sua tolerância enquanto eu desenvolvia dois
pronunciamentos que eu tinha de fazer nesta tarde.
Obrigado.
Mais uma vez, quero me referir a V. Exª e tenho
muito orgulho de poder dizer no futuro para netos e
– quem sabe? – bisnetos que eu estava lá na elaboração da Constituição cidadã. V. Exª também estava
lá. Caminhamos juntos, escrevemos juntos e estamos
juntos aqui no Senado.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Agradecendo a V. Exª
e o parabenizando pelo pronunciamento, convido para
fazer uso da palavra a Senadora Ana Amélia, do PP,
do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, começo apenas fazendo o registro da cerimônia
de hoje, Senador Mozarildo, às 11 horas, uma iniciativa
do Presidente Renan Calheiros, sobre a relevância do
lançamento de uma obra editada pelo Instituto Vladimir
Herzog, pela ONG Palavra Aberta, pelas Organizações
Globo, com apoio desta Casa, para mostrar como é o
Brasil 25 anos depois da Constituição de 1988.
Tive a honra de ser designada pelo Presidente
para falar. Talvez ele tenha me escolhido porque, como
jornalista que fui por tanto tempo, ele tenha pensado
que o ponto central da Constituição Cidadã, como definiu primorosamente Ulysses Guimarães, teve como
centralidade o empoderamento popular, a radicalização
da democracia e um valor muito grande, a liberdade
de expressão.
À época da Constituição de 1988, eu não era
nem Deputada Federal nem Senadora nem Deputada Estadual, era apenas, do outro lado da trincheira,
uma narradora do que acontecia pelo trabalho, pelos
passos dados pelos constituintes, pelos movimentos
sociais, pelos representantes da sociedade brasileira
de todos os segmentos.
Quando se fala sociedade civil, acho que essa
sociedade já é uma sociedade, a sociedade como um
todo. A sociedade é a sociedade, é o conjunto. Evidentemente, também as autoridades eclesiásticas e
militares tiveram participação, porque sociedade só é
completa quando todos os segmentos dela participam.
Ajudaram a colocar alguma palavra, algum capítulo
ou algum artigo naquilo que hoje regra a nossa vida.
Então, quero renovar meus cumprimentos à iniciativa do Senador Renan Calheiros e dizer que nós
não podemos, de maneira alguma, permitir qualquer
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aventura que nos tire aquilo que de mais sagrado nós
temos, a liberdade de expressão e a nossa democracia
que, com 25 anos dessa Constituição cidadã, empoderou a população.
Ontem e hoje, vimos na Praça dos Três Poderes,
vimos a Esplanada tomada por índios, por policiais,
por trabalhadores. É a demonstração desse empoderamento. Tudo isso veio com essa Carta cidadã. Todos
são protagonistas nesse processo.
Então, estava lá o ex-Ministro e Relator da Comissão de Sistematização da Constituinte, Nelson Jobim,
do meu Estado, para minha alegria. Foram lembradas
figuras muito importantes daquele episódio. Não só
Bernardo Cabral, mas o grande Presidente da Câmara à época, Ulysses Guimarães. Inclui Delfim Netto,
no campo econômico; incluí Mário Covas na área político-institucional, que foi uma figura também notável
naquele processo.
A todos os outros constituintes, que ajudaram a
construir essa Constituição, e V. Exª, Senador Mozarildo, também foi um deles, quero apresentar as minhas homenagens, porque penso que o Brasil hoje é
bem diferente daquele que foi construído. Muito ainda
temos de fazer. Esta Constituição não é perfeita, mas
é a Constituição possível. Isso é o mais importante.
Usei até uma frase lapidar do nosso Ministro poeta Ayres Britto, que, certa vez declarou: “A liberdade
é a nossa fé; a Constituição de 88, a nossa Bíblia”.
Eu acho que essa frase resume muito bem, com
todo o simbolismo que ela concentra, aquilo que nós
gostaríamos.
Eu venho hoje falar, Senador Mozarildo, de uma
decisão. E eu ocupo a tribuna, como V. Exª, para criticar,
para cobrar iniciativas não feitas do Poder Executivo
em todos os níveis. V. Exª se ocupa muito do Governo
no Estado, tem uma visão muito fiscalizadora do que
acontece lá em Roraima.
Eu aqui, claro, fico olhando também os poucos
atendimentos os poucos ou demorados atendimentos
das demandas que os nossos empreendedores, especialmente na área do campo, na área rural, que é de
onde sai a riqueza do País.
Nós tivemos muitas reuniões e embates, em um
trabalho intenso que envolveu diretamente o Senado,
a Câmara Federal, o Governo Federal, a área econômica. Pois, depois de tudo isso, o Conselho Monetário
Nacional, oportunamente, autorizou os bancos a renegociarem as dívidas de custeio e investimento contraídas por produtores de soja, milho e trigo do meu
Estado, o Rio Grande do Sul.
Essa medida se refere às safras de 2003/2004
a 2010/2011 e envolve todos os Municípios atingidos
por estiagens entre 2005 e 2012. A decisão foi publi-
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cada hoje no Diário Oficial da União em resolução,
a Resolução nº 4.272 do Banco Central. Vou repetir,
Senador Moka, é muito importante a decisão do Conselho Monetário, porque ela atende o meu Estado. Se
houvesse agricultores do seu Estado… Porque V. Exª
é um batalhador, também, pelos interesses do Mato
Grosso do Sul, que V. Exª representa tão bem aqui.
Essa decisão do Conselho Monetário Nacional
prova a utilidade da Casa, a utilidade do Parlamento – da Câmara e, aqui do Senado – no trato dessas
questões que nos são trazidas e demandadas pelos
produtores rurais.
O meu Estado é vítima de muitas estiagens; muitas estiagens. Tivemos, no período de dez safras, sete
ocorrências e frustrações. É muito pesado. E isso tudo
não arriscando – sem zoneamento agrícola –, com zoneamento agrícola, com previsão climatológica. Então
para se ver o quão inseguro é o trabalho no campo e
do agricultor.
O próprio Ministro da Agricultura, seu correligionário, Antônio Andrade, na semana passada – e V. Exª
estava lá – participou daquela audiência na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, juntamente com o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas,
falando exatamente sobre o Plano Safra 2013/2014,
dando as informações. E, lá, ele antecipou que estão
finalizando todo o acerto e o entendimento para, de
uma vez por todas, resolver a questão da dívida desses
agricultores que foram atingidos pela estiagem lá no
Rio Grande do Sul, em zonas muito críticas, que foram
a região noroeste e a região das Missões.
Pelo menos 10% do saldo devedor recalculado
deverá, obrigatoriamente, ser quitado pelo produtor até
a data de formalização da renegociação. O restante
deverá ser pago em até 10 anos, em parcelas anuais,
com juros de 5,5% ao ano. A operação será financiada
com recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural.
Os produtores prejudicados pelas estiagens poderão solicitar a renegociação até 30 de dezembro.
Aqueles que forem beneficiados com o ajuste ficarão
impedidos de tomar novos recursos do Crédito Rural, para investimento, até o pagamento das parcelas
previstas para os três primeiros anos do acordo. Novos recursos do crédito rural, sem a devida quitação
das prestações, somente serão liberados para casos
excepcionais, como os financiamentos para melhorar
e recuperar solos ou ampliar a irrigação, captação e
aproveitamento de água, secagem e armazenagem.
As operações de crédito relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) não estarão contempladas na medida. É que
elas têm a cobertura do seguro, então elas já têm uma
proteção própria dentro do nível de produção.
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É importante lembrar que esse pedido tem sido
feito pelos produtores rurais desde 2011. Faz, portanto,
dois anos que nós estamos nessa peleia.
Por causa das inúmeras e constantes estiagens
que atingiram algumas regiões do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, entre 2003 e 2012, os prejuízos dos
produtores alcançaram R$6 bilhões. Só em relação
aos bancos, a dívida estimada do setor é de quase
R$400 milhões.
Portanto, faço este registro, que considero relevante, porque trabalhei muito aqui no Senado para ajudar
a amenizar a situação dos agricultores prejudicados
por essas estiagens. Não fosse também o apoio dos
Deputados Luis Carlos Heinze, que é muito vinculado, é o Líder da Frente Parlamentar da Agricultura, na
Câmara dos Deputados, e Jerônimo Goergen, talvez
não tivéssemos essa solução do Conselho Monetário
Nacional neste momento. Parlamentares de outros
partidos do Rio Grande do Sul estiveram também
participando desses processos, e eu faço questão de
reconhecer isso, bem como a Bancada gaúcha, que é
coordenada pelo Deputado Alceu Moreira, do PMDB.
Foram necessárias inúmeras reuniões, em diversos ministérios, e debates, como a enriquecedora
audiência pública sobre o endividamento dos produtores rurais da Região Sul, realizada no último dia 9
de agosto, em Porto Alegre, capital do meu Estado,
oportunidade que contou, inclusive, com o apoio da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado
Federal, presidida pelo nosso correligionário Senador
Benedito de Lira, de Alagoas, e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida por Pedro Westphalen. Mas queria também registrar o empenho do
Deputado estadual Edson Brum, do PMDB, que cuida
da Comissão de Agricultura na Assembleia gaúcha e
que teve uma atuação decisiva nesse procedimento e
nessa audiência pública.
Quero agradecer ao Presidente do Banco do
Brasil, Aldemir Bendine, e ao Vice-Presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do banco, o
ex-Senador Osmar Dias, que colaboraram muito nesse
processo, bem como suas respectivas equipes técnicas. E, claro, quero agradecer ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, que são os maiores líderes do
Conselho Monetário Nacional, que acabou definindo
essas medidas que estavam sendo negociadas e que
foram antecipadas naquela audiência na CRA, pelo
Ministro Antônio Andrade. O Ministro esteve lá na semana passada, chamando a atenção para o assunto,
e eu estive também com ele e com sua assessoria
tratando desse tema, bem como com outras áreas do
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Governo, como a área do Ministério da Fazenda e o
atual Secretário Executivo.
Vale lembrar que o Produto Interno Bruto brasileiro do setor agrícola fechou o primeiro semestre
deste ano com alta de 3,13% em relação ao mesmo
período de 2012, segundo dados da Confederação da
Agricultura e Pecuária e também do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse excelente desempenho, Senador Mozarildo
Cavalcanti, tem sido, inclusive, o principal motivo para
o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, que
foi de 0,6% nos três primeiros meses deste ano, mesmo com todas as limitações e precariedades no setor
da infraestrutura.
É importante lembrar também que a alta na agricultura foi a maior desde o segundo trimestre de 1998,
quando alcançou 13,9%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2012, a expansão foi de 17%, a maior
desde 1996, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
São, portanto, informações que demonstram claramente a necessidade de um olhar mais atento a esse
importante setor. Espero, por isso, que essas regras da
renegociação das dívidas rurais sejam repassadas aos
bancos o mais rapidamente possível, pois os produtores
rurais querem e precisam diminuir as perdas causadas
na agricultura por causa de problemas climáticos não
previstos. A renegociação devolve a eles a capacidade
de obter crédito rural oficial e amplia as possibilidades
de desenvolvimento, não apenas do Brasil rural, mas
também das grandes cidades.
Eu costumo dizer, Senador Mozarildo, que, quando o campo vai bem, a cidade vai bem; quando o campo
vai mal, a cidade paga a conta, porque os objetos de
consumo, a geladeira, o eletrodoméstico, o automóvel,
tudo, até o serviço médico ou da faculdade do filho do
agricultor que frequenta uma faculdade particular, até
essa mensalidade às vezes é cancelada porque ele
não tem recurso para pagar. Então, veja o impacto que
o bom desempenho do campo provoca na cidade. E é
por isso que temos tratado dessa questão com tanto
interesse, porque sou de um Estado que tem a área
da produção agropecuária como seu principal peso
na economia.
E é exatamente por isso, Senador Mozarildo,
que hoje eu requeri uma audiência pública no âmbito
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para
discutirmos um Projeto de Lei do Deputado Alceu
Moreira, já aprovado pela Câmara, que desobriga o
emplacamento de máquinas e implementos agrícolas.
Ora, Senador Mozarildo, seu Estado já foi um
grande produtor de arroz. Com a reserva determinada
pelo Supremo Tribunal Federal, hoje Roraima saiu do
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mapa da produção e também da geração de riqueza
naquela região. Tomara que se recupere com uma reconversão, com alguma outra atividade talvez extrativista, da comunidade indígena. Mas o fato é que ali
foi um grande celeiro com a produção de arroz para
todo o norte do País, gerando riquezas, gerando renda
para os envolvidos nessa atividade.
Agora, o senhor imagine, Senador: a gente tem
uma burocracia que talvez não conheça bem a realidade do interior do Mato Grosso, do interior do Mato
Grosso do Sul, do interior do Tocantins, lá de Santa
Catarina, do interior do Paraná, do meu Estado mesmo,
para saber que as máquinas agrícolas ficam dentro das
propriedades rurais trabalhando ou, no máximo, vão a
um... Uma carreta vai a uma cooperativa, no interior –
e a cooperativa está próxima da zona de produção –,
para apanhar o insumo que se vai colocar na lavoura.
Agora, se você entrar num processo de emplacamento de máquinas agrícolas – algumas têm 20 anos de
existência -, emplacamento, pagamento de taxas, como
acontece com os automóveis, nós vamos criar mais
um custo ao agricultor brasileiro, especialmente aos
pequenos e médios agricultores, especialmente a essa
gente, a essa gente que já sofre para conseguir uma
renda para conseguir sobreviver. E aí nós vamos onerar esse agricultor simplesmente por uma burocracia.
Eu só espero, Senador Mozarildo, que isso não
seja mais um ato da ganância arrecadatória, da ganância arrecadatória do Governo junto a produtores
rurais. Não podemos penalizar aqueles que são e fazem do Brasil um protagonista no mercado agrícola.
A agricultura é a galinha dos ovos de ouro no bom
sentido, no sentido da grande riqueza do País. Mas
o agricultor não tem estrada, não tem ferrovia, não
tem via fluvial, o porto é caro; o agricultor tem perdas
ao longo da distribuição porque a estrada é ruim, vai
sacolejando, temos baixos controles. Tudo isso, mais
tributação, tudo isso representa... Não temos silos. O
Mato Grosso mostra isso claramente. Nós fazemos um
estádio de futebol em oito meses, um ano, mas não
construímos, ao longo da história, silos para abrigar a
safra boa da safrinha do milho no Mato Grosso. Não
é possível isso, Senador Mozarildo!
Então, o projeto do Deputado Alceu Moreira, do
PMDB do meu Estado, simplesmente é para não onerar o agricultor e não aplicar uma regra geral para uma
coisa excepcional que talvez ocorra no Rio de Janeiro
ou em São Paulo. Mas a realidade do Rio de Janeiro
ou de São Paulo, se é que ela de fato existe, não pode
penalizar o agricultor do interior deste imenso e grande Brasil rural, deste Brasil que sustenta nas costas o
Brasil e a economia brasileira.
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Dessa forma, pedi uma audiência pública para
debater esse tema da questão do emplacamento, porque já recebi notas técnicas de pelo menos três ministérios que são contrários à suspensão desse emplacamento. Convenhamos, se é preciso um regramento,
que seja o regramento da excepcionalidade, não do
geral, para penalizar a maior parte dos agricultores,
especialmente os pequenos – é com esses que estou
muito preocupada.
É isso, Senador Mozarildo. Penso que, ao fazer
esse alerta e pedir a audiência pública, nós poderemos, democraticamente, mostrar todos os lados dessa
questão e a inconveniência dessa questão relacionada
ao emplacamento.
As primeiras manifestações que recebi são contrárias a essa medida, que deveria ter entrado em vigor.
No Ministério das Cidades, com alguma sensibilidade,
o Ministro Aguinaldo Ribeiro aceitou; o Denatran e o
Contran aceitaram adiar a vigência dessa medida. Mas
é adiamento, a medida continua de pé.
É sobre isso que nós temos, no âmbito do Congresso Nacional, de tomar uma decisão. A audiência
pública é o melhor caminho, o melhor instrumento
para essa finalidade. Penso que estamos, dessa forma, cumprindo com o nosso dever. Assim que ela for
agendada, vamos discutir amplamente esse processo,
para não penalizar os agricultores.
Agradeço muito, Senador Mozarildo, pela sua
generosidade em relação ao tempo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Parabéns, Senadora Ana
Amélia, pelo pronunciamento muito adequado que faz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 90, de 30 de setembro de 2013, da
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em resposta
complementar ao Requerimento nº 667, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações complementares foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 319, da Senadora Lídice da
Mata, referente ao Requerimento nº 900, de 2013, por
meio do qual encaminha relatório de viagem para desempenho de missão, na Eslováquia e República Tcheca, a convite dos Parlamentos dos respectivos países,
no período de 31 de agosto a 7 de setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício GSLMAT nº 319/2013
Brasília, 30 de setembro de 2013
Exmo. Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho caminhar, em anexo, o relatório de viagem para desempenho de missão, a convite do Parlamento Eslovaco
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e do Parlamento Tcheco, nos referidos países, nos
termos do Requerimento nº 900/2013, aprovado por
deliberação plenária em 20 de agosto do corrente ano.
Agradeço a designação de meu nome para representar o Senado Federal e integrar a comitiva de
parlamentares que participou do evento.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e consideração. – Lídice da Mata,
Senadora.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Avisos do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta a Requerimentos de informações de
autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira:
– Aviso nº 329, de 1º de outubro de 2013, em
resposta ao Requerimento nº 929, de 2013.
– Aviso nº 330, de 1º outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 566, de 2013.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N° 1.171, 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, ao Sra. Ministra do Planejamento, Orçamento e
Gestão, informações constante dos anúncios de jornal
(em anexo) relativos às ações do PAC realizadas em
parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais e
com diversos Municípios desse Estado.
As ações anunciadas pelo Governo Federal e
sobre as quais ora requeremos informações são as
seguintes:
1 – Hidrelétricas de Simplício e Batalha;
2 – Modernização do Aeroporto de Confins;
3 – Construção de 3 BRTs;
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4 – 232 obras de saneamento na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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percentual de participação de cada ente federativo. Discriminar , também, nos casos de financiamento, quem é responsável pela sua quitação.

5 – Investimentos de mais de R$ 2,3 bilhões em
obras de prevenção e urbanização;

Quanto aos equipamentos listados no item 8:

6 – 65 UPAs 24 horas em construção, 1100 Unidades Básicas de Saúde em reforma e 336 sendo construídas;

Informar a distribuição dos equipamentos, por
município, os valores e as contrapartidas (quando houver).

7 – 147 mil moradias entregues e mais de 116
mil contratadas no âmbito do programa MCMV;

Quanto às bolsas de estudo citadas no item 9:

8. 14 lanchas, 2950 ônibus e 11.783 bicicletas e
capacetes com o programa Caminho da Escola;
9 – 3500 bolsas destinadas à mineiros para estudar no exterior.
Em relação às obras listadas nos itens 1 a 6,
informar:
a) a data de inicio das obras, previsão de conclusão, percentual de conclusão;
b) se houve alguma alteração de preço ou cronograma da obra? Informar o novo valor, a data
do projeto original e quais foram motivos que
justificam a alteração;
c) o percentual de participação da união , do Estado, do município e da inicitiva privada em que
a obra foi executada (quando for o caso);
d) os valores que cabem a cada ente federativo
discriminando o que se dá na forma de investimento com recursos próprios ou no comprometimento
de receitas para pagamento de financiamentos;
e) a origem dos recursos (público ou privado);
f) os valores (no caso das obras privadas, informar
se elas ocorreram com recursos de orçamento
público ou privado, discriminando os montantes
aplicados em cada um dos casos.);
g) o endereço e a finalidade da obra;
h) Quais são os benefícios específicos que as
duas usinas, citadas no item 1, trarão para Minas Gerais?

Informar o nome, o endereço do beneficiário e o
valor bolsa recebida.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas sejam entregues em meio eletrônico compatível
com Windows.
Justificação
O anúncio do Governo Federal, veiculado nos
jornais de Minas Gerais, apresenta informações sobre a construção de diversas obras de infraestrutura,
bolsas de estudo no exterior, compra de bicicletas e
entrega de moradias pelo programa Minha Casa Minha
Vida. Grandes números são apresentados pelo Governo Federal sem o devido esclarecimento quanto ao à
participação dos demais entes federativos.
Omite-se também cronogramas de execução, origem dos recursos (públicos ou privados), localização
e a finalidade das obras. Assim, a propaganda oficial
tenta se apropriar de ações desenvolvidas com recursos privados e dos investimentos dos demais parceiros
que são colocados em um segundo plano. Além disso,
a imprecisão da definição do tempo, não deixa claro o
período em que essas obras efetivamente ocorreram.
Ante o exposto, o presente requerimento vem no
sentido de dar maior transparência sobre as ações realizadas e fazer justiça quanto à participação de cada um
deles na melhoria da qualidade de vida dos mineiros.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves, PSDB-MG,

Quanto ao item 7, informar:

(À Mesa para decisão,)

a) a relação de municípios que receberam investimentos do MCMV com respectivas quantidades
de moradias projetadas e os valores financiados.
A lista deve discriminar a quantidade de casas
entregues e contratadas, além do cronograma
de entrega das casas em construção.
b) no caso dos conjuntos habitacionais, informar
o município, a quantidade de casas e o valor total do empreendimento. Discriminar, para cada
um deles, os valores das obras de infraestrutura
(pavimentação, rede elétrica, saneamento básico,
etc), o valor dos subsídios (quando houver) e o

REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro à Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
as seguintes informações sobre as obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) nos Municípios
de Minas Gerais:
Lista completa das obras realizadas no âmbito do
PAC, enquadradas por eixos do PAC (Exemplo:
Mobilidade Urbana, MCMV e etc.), desde 2007,
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em Minas Gerais, discriminadas por Município,
Destacando-se por obra:
A) Valor total da obra
A.1) Obra pública – Execução Orçamentária:
empenho, liquidação, valores pagos (incluindo
restos a pagar);
B) Objeto;
C) Data assinatura dos convênios (quando for
o caso);
D) Data início da obra;
E) Data término da obra;
F) Organização da Obra:
F.I) – Recursos próprios (de orçamento público ou privado);
F.II) – Financiamentos;
G) Detalhamento do Financiamento:
G.1) – Lista de credores e valores emprestados
para a obra (CAIXA, BNDES, Outros Bancos
Oficiais, Bancos Privados;
G.2) – Natureza dos tomadores de recursos e
valores tomados por cada um: União, Estados,
Municípios e Setor Privado.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Justificação
O objetivo do requerimento é dar maior transparência às obras do PAC em Minas Gerais e possibilitar uma
avaliação detalhada do seu desempenho desde 2007.
Existem lacunas nos balanços do PAC divulgados
pelo Governo Federal. Percebemos que os números
apresentados refletem apenas a situação das obras
contratadas e com boa execução. Quando uma obra
apresenta algum problema, ou quando algum convênio
é cancelado, o governo retira a obra do balanço oficial
para sustentar sua imagem de gestor eficiente. Não são
raros os casos de obras que constavam relatórios de
prestação de contas desaparecerem e reaparecerem
como projetos novos em relatórios posteriores.
Outro aspecto nebuloso que merece ser investigado é a possibilidade de que os financiamentos do
Programa Minha Casa Minha Vida, que não envolvem
obras de infraestrutura, possam estar sendo considerados, como tal, nos balanços do PAC.
Em suma, estamos requerendo informações que
nos permitam ter uma visão mais transparente das
obras que foram ou estão sendo executadas, no âmbito
do PAC, nos Municípios de Minas Gerais.
Sala de Sessões, – Senador Aécio Neves, PSDB-MG.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 1.173, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal e com o art. 7° da
Lei n° 9.478 de 1997, requeiro que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministro
da Educação, referentes aos investimentos públicos
em educação, especialmente sobre:
1. Histórico da estimativa do percentual de investimento público total em educação em relação
ao Produto Interno Bruto, por esfera de governo
de 2000 a 2012
2. Histórico da estimativa do percentual de investimento público direto em educação em relação
ao Produto Interno Bruto, por esfera de governo
de 2000 a 2012.
3. Parâmetros técnicos utilizados pelo Ministério para classificar os investimentos como direto
ou total.
Justificação
A definição do percentual de investimentos públicos
em educação em relação ao Produto Interno Bruto na Lei
do Plano Nacional de Educação é uma exigência constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 59
de 2009. E se reveste em uma das principais polêmicas
travadas nos debates sobre o conteúdo do futuro plano.
Um dos principais aspectos deste debate é a
participação de cada ente federado no esforço nacional para alcançar melhores patamares de desempenho educacional. É sabido por todos que a nossa
federação convive com enormes assimetrias entre as
sua regiões e que a capacidade tributária dos entes
federados guarda enorme distorção, provocando incompatibilidade entre as atribuições delegadas para
o provimento dos serviços essenciais e os recursos
disponíveis para efetivar tais obrigações.
O presente requerimento de informações visa conseguir dado essencial para a definição do debate. A última
informação disponível é relativa ao ano de 2009, quando
tabela publicada pelo INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, dava conta de que o Brasil havia feito
de investimentos diretos em educação o equivalente a
5% do PIB, mas que este percentual estava distribuído
de forma desigual e desproporcional entre as esferas de
governo, sendo que a União participava com 0,98%, os
estados com 2,04% e os municípios com 1,94%.
Infelizmente, mesmo estando disponíveis no site
do INEP dados sobre investimentos educacionais até
2011, as informações solicitadas por esfera de governo desde 2010 foram retiradas do referido portal e não
mais atualizadas.
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Da mesma forma, ainda pairam muitas dúvidas
sobre os critérios técnicos utilizados pelo MEC para
classificar as despesas educacionais no quesito investimento direto ou total, assunto introduzido no debate
do novo Plano pelo Substitutivo ao PLC nº 103/2012
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa.
Sala das sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos
de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Os Projetos de Lei
da Câmara nºs 70 a 79, de 2013, vão ao exame das
Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 283 e 284, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando
os autógrafos das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2007,
que altera a Lei nº 11.445, de 15 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, com o objetivo de incentivar
a economia no consumo de água, sancionado e
convertido na Lei nº 12.862, de 2013; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011 (nº
1.266/2007, na Câmara dos Deputados), que
altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante
da saúde, sancionado e convertido na Lei nº
12.864, de 2013.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 283/2013/PS-GSE
Brasília, 3 de outubro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 6.466, de 2009, do Senado
Federal (PLS n° 504/07), que “Altera a Lei n° 11.445, de
5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico, com o objetivo de incentivar
a economia no consumo de água”, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei n° 12.862, de 17 de setembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar Primeiro-Secretário.
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Of. nº 284/2013/PS-GSE
Brasília, 3 de outubro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 1.266, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC n° 46/11), que “Altera o caput
do art. 3° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
incluindo a atividade física como fator determinante e
condicionante da saúde”, foi sancionado pela Excelen-
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tíssima Senhora Presidenta da República e convertido
na Lei n° 12.864, de 24 de setembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar Primeiro-Secretário.
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) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 245, de 2013, do Presidente da Comissão
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
34, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 245/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 2 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2013, de autoria do Deputado Neilton Mulim, que torna obrigatória
a prestação de assistência odontológica a pacientes
em regime de internação hospitalar, aos portadores de
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doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime
domiciliar na modalidade home care, e as Emendas
nºs 1-CAS e 2-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 245, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Não havendo mais nada
a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69295

69296 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69297

69298 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69299

69300 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69301

69302 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69303

69304 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69305

69306 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69307

69308 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69309

69310 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69311

69312 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69313

69314 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69315

69316 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69317

69318 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69319

69320 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69321

69322 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69323

69324 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69325

69326 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69327

69328 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69329

69330 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69331

69332 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69333

69334 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69335

69336 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69337

69338 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69339

69340 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69341

69342 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69343

69344 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69345

69346 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69347

69348 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69349

69350 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69351

69352 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69353

69354 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69355

69356 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69357

69358 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69359

69360 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69361

69362 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69363

69364 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69365

69366 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69367

69368 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69369

69370 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69371

69372 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69373

69374 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69375

69376 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69377

69378 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69379

69380 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69381

69382 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69383

69384 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69385

69386 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69387

69388 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69389

69390 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69391

69392 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69393

69394 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69395

69396 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69397

69398 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69399

69400 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69401

69402 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69403

69404 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69405

69406 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69407

69408 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69409

69410 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69411

69412 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69413

69414 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69415

69416 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69417

69418 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69419

69420 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69421

69422 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69423

69424 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69425

69426 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69427

69428 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69429

69430 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69431

69432 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69433

69434 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69435

69436 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69437

69438 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69439

69440 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69441

69442 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69443

69444 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69445

69446 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69447

69448 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69449

69450 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69451

69452 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69453

69454 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69455

69456 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69457

69458 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69459

69460 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69461

69462 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69463

69464 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69465

69466 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69467

69468 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69469

69470 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69471

69472 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69473

69474 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69475

69476 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69477

69478 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69479

69480 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69481

69482 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69483

69484 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69485

69486 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69487

69488 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69489

69490 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69491

69492 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69493

69494 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69495

69496 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69497

69498 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69499

69500 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69501

69502 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69503

69504 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69505

69506 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69507

69508 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69509

69510 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69511

69512 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69513

69514 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69515

69516 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69517

69518 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69519

69520 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69521

69522 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69523

69524 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69525

69526 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69527

69528 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69529

69530 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69531

69532 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 4

69533

69534 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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