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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – ATO CONJUNTO DOS PRESIDENTES
DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Nº 11/2013....................................................
2 – ATA DA 184ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 22 DE OUTUBRO DE 2013.......
2.1 – ABERTURA.........................................
2.2 – EXPEDIENTE......................................
2.2.1 – Parecer
Nº 1.186/2013 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 24/2011. .....................................
2.2.2 – Discursos do Expediente
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Comentários sobre a entrevista do General Eduardo
Villas Bôas, à Folha de S. Paulo, a respeito da integração da Amazônia; e outro assunto.................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Registro
de decisão do Plenário Virtual do STF acerca de
terrenos de marinha em ilhas costeiras sedes de
municípios...............................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Relato
de audiência pública realizada na Comissão Parlamentar de Inquérito da Espionagem; e outro assunto.......
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder – Críticas ao Governo Federal pela contradição ideológica
ao privatizar o Campo de Libra; e outro assunto....
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA –
Críticas às violentas manifestações promovidas pelo
grupo denominado Black Bloc; e outros assuntos..
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Comentários sobre o leilão do Campo de Libra do pré-sal. .
SENADOR JORGE VIANA – Críticas à matéria do jornal Folha de S. Paulo a respeito da entrega de casas do Programa Minha Casa, Minha
Vida; e outro assunto..............................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO, como Líder –
Críticas ao leilão do Campo de Libra......................
SENADOR ALVARO DIAS – Críticas à incoerência do Governo Federal em relação à privatização do Campo de Libra.......................................

74664
74665
74666
74666

74667

74672

74675

74676

74679

74680
74682

74689
74692

74693

SENADOR CYRO MIRANDA – Preocupação
com os indicadores econômicos do País; e outro
assunto...................................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Registro
de viagem de S. Exª ao Panamá para reunião do
Parlatino. ................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 2 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 352/2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa),
de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde, para incluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias. Apreciação adiada.....................
2.3.2 – Item 5 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
42/2012, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional
Federal (Paraná). Retirado da pauta nos termos
do Requerimento nº 1.231/2013, lido e aprovado
nesta oportunidade, para oitiva da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania......................
2.3.3 – Item 8 (Tramita em conjunto com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2012)
(Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
46/2012, 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. Apreciação adiada.....
2.3.4 – Item 9 (Tramita em conjunto com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2012)
(Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2012,
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. Apreciação adiada......

74695

74696

74698

74698

74699

74699

74660 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2.3.5 – Item 10 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 22A/2000 (nº 565/2006, na Câmara dos Deputados),
tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que altera os arts. 165 e 166 da
Constituição Federal e acrescenta os arts. 35-A e
35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da
programação orçamentária que especifica. Usam
da palavra os Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Eunício Oliveira e Mário Couto, na terceira sessão
de discussão em primeiro turno..............................
2.3.6 – Item 7 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
45/2009, tendo como primeiro signatário o Senador Renato Casagrande, que acrescenta o inciso
XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo
sobre as atividades do sistema de controle interno.
Não houve oradores na quinta e última sessão
de discussão em primeiro turno.........................
2.3.7 – Item 2 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário) (continuação)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 352/2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa),
de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, para
incluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias.
Aprovado, após Parecer nº 1.187/2013-PLEN, proferido pelo Senador Waldemir Moka, em substituição
à Comissão de Assuntos Sociais, e Requerimento nº
1.232/2013, tendo usado da palavra as Senadoras Vanessa Grazziotin e Ana Amélia, e os Senadores Paulo
Davim, Wellington Dias, Rodrigo Rollemberg, Pedro
Taques, Ana Rita, José Agripino, Casildo Maldaner,
José Sarney, Osvaldo Sobrinho, Randolfe Rodrigues,
Alvaro Dias, Aécio Neves, Eunício Oliveira, Ruben Figueiró, Mário Couto, Antonio Carlos Valadares, Pedro
Simon, Jarbas Vasconcelos, Flexa Ribeiro, Mozarildo
Cavalcanti, Cristovam Buarque, Armando Monteiro e
Eduardo Suplicy...........................................................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 352/2011 (Parecer nº 1.188/2013-CDIR). Aprovada. À sanção.......................................................
2.3.8 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Relato da participação de S. Exª na cerimônia de sanção do Projeto de Lei de Conversão que
instituiu o Programa Mais Médicos; e registro da
realização da terceira sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição que trata do Orçamento Impositivo. ............
2.3.9 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.10 – Item 15 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 68/2013 (nº 309/2013, na origem),
da Presidente da República, submetendo à apreciação
do Senado a indicação do Sr. RUY CARLOS PEREIRA,
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Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Bolivariana da Venezuela. Aprovado, nos termos do
Parecer nº 1.189/2013-CRE (votação nominal)...........
2.3.11 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 79/2013 (nº 341/2013, na origem), da Presidente da República, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. FLAVIO
MAREGA, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto à República do Iêmen. Aprovado, nos termos do
Parecer nº 1.190/2013-CRE (votação nominal).....
2.3.12 – Item 11 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 1/2008 (nº
7.299/2006, na Casa de origem), de autoria 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. Retirado da pauta nos termos
do Requerimento nº 1.233/2013, lido e aprovado
nesta oportunidade, de tramitação conjunta.......
2.3.13 – Item 19 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 1.168/2013, de autoria do
Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 554/2011, além das
Comissões constantes do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos. Aprovado...
2.3.14 – Item 20 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 1.208/2013, de autoria do
Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre
os Projetos de Lei da Câmara nºs 147 e 148/2010,
que tramitam em conjunto, além das comissões
constantes dos despachos, seja ouvida também
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Aprovado...............................................................
2.3.15 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária..
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR AÉCIO NEVES – Críticas ao modo
e ao resultado da privatização do Campo de Libra....
2.4.2 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 1.218/2013, de autoria do
Senador Ricardo Ferraço. Aprovado, nos termos
do Parecer nº 1.191/2013-CRE. ...........................
Requerimento nº 1.221/2013, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin. Aprovado. ............
Requerimento nº 1.225/2013, de autoria da
Senadora Ana Amélia. Aprovado. ........................
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2.4.3 – Leitura de requerimentos
Nº 1.234/2013, de autoria da Senadora Lídice da Mata, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento da Srª Consuelo Novais Sampaio. .....
Nº 1.235/2013, de autoria do Senador Pedro
Taques, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Deputado Homero Pereira. ...............
Nº 1.236/2013, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Vo Nguyen Giap. .........................
Nº 1.237/2013, de autoria do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 229/2009-Complementar, que tramita em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 150/2005; 90, 180, 298, 414
e 540/2007; 66, 72, 265 e 482/2008; 12, 128, 175,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507/2009; 21,
75, 538 e 719/2011; 113, 135, 376 e 382/2012, todos Complementares. ............................................
2.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Registro
de trabalho de Consultor Legislativo da Câmara
dos Deputados acerca dos problemas do leilão de
petróleo do Campo de Libra; e outro assunto.........
2.4.5 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 1.226/2013, de autoria do
Senador Sérgio Souza. Aprovado.........................
Requerimento nº 1.228/2013, de autoria do
Senador Antonio Carlos Valadares. Aprovado......
Requerimento nº 1.229/2013, de autoria da
Senadora Ana Amélia. Aprovado..........................
Requerimento nº 1.227/2013, de autoria do
Senador Sérgio Petecão. Aprovado......................
2.4.6 – Leitura de requerimento
Nº 1.238/2013, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando autorização para desempenho de
missão parlamentar no período de 27 de novembro
a 2 de dezembro próximos. Aprovado. .................
2.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR WELLINGTON DIAS, como Líder
– Comemoração pelo resultado do leilão do Campo
de Libra; e outro assunto........................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Defesa da
aprovação de PECs que criam TRFs, em especial
a que cria tribunal no Estado do Paraná................
2.4.8 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, ontem, com apresentação
de uma emenda, perante a Mesa, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 34/2013. ..........................................
2.4.9 – Leitura de requerimento
Nº 1.239/2013, de autoria do Senador Mário
Couto, solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 34/2013. ............................................................
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2.4.10 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão solene do Congresso
Nacional em 4 de novembro próximo, às 17 horas,
no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o Movimento Novembro Azul e a Sociedade
Brasileira de Urologia. ...........................................
2.4.11 – Discursos (continuação)
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Expectativa de reabertura dos debates sobre a inconstitucionalidade da Lei da Anistia..........
SENADOR ANIBAL DINIZ – Registro da agenda parlamentar cumprida por S. Exª no Estado do
Acre; e outros assuntos..........................................
SENADOR OSVALDO SOBRINHO – Apelo
à aprovação de projeto de lei que cria o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste. .......................
2.4.12 – Pareceres
Nºs 1.192 e 1.193/2013, das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 126/2011............................................................
Nºs 1.194 e 1.195/2013, das Comissões de
Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e
Cidadania, respectivamente, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 244/2011..........................................
Nº 1.196 /2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 96/2012.................................................
Nºs 1.197 e 1.198/2013, das Comissões de
Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16/2013.......
Nºs 1.199 e 1.200/2013, das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 429/2012........................
2.4.13 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 126/2011, cujos pareceres foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo Plenário (Ofício
nº 216/2013-CMA). ................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que os Projetos de Lei do
Senado nºs 244/2011 e 96/2012, o Projeto de Lei
da Câmara nº 16/2013 e o Projeto de Lei do Senado nº 429/2012, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário (Ofícios
nºs 310, 311, 320 e 321/2013-CCJ). .....................
Republicação do Projeto de Lei nº 17/2013-CN,
devido à incorreção na publicação do original............
2.4.14 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 433/2013, de
autoria do Senador Vital do Rêgo, que dispõe so-
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bre a obrigatoriedade e gratuidade da identificação
de chamadas nas linhas fixas e móveis para que
o usuário possa identificar a origem da chamada
e altera o inciso VI e inclui o inciso XIII ao art. 3º
e altera o art. 4º para inclusão do inciso IV, da Lei
n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, para garantir a
identificação do número de acesso nas chamadas
realizadas por meio da rede telefônica. .................
Projeto de Lei do Senado nº 434/2013, de autoria do Senador José Pimentel, que dispõe sobre
a mediação. ...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 435/2013, de
autoria da Senadora Ana Rita, que Institui o institui
o Dia Nacional da Economia Solidária. .................
Projeto de Lei do Senado nº 436/2013, de autoria do Senador Alfredo Nascimento, que altera a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar
que haja integração para fins de transferência de
documentação referente ao processo de habilitação
entre diferentes órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 437/2013, de autoria do Senador Pedro Taques, que dispõe sobre a obrigatoriedade de autenticação eletrônica do pagamento
nos títulos, faturas ou boletos ou de cobrança. ............
Projeto de Lei do Senado nº 438/2013, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera o art. 1º da
Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para proibir o
uso de animais em testes de produtos cosméticos. .
Projeto de Lei do Senado nº 439/2013, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera o §1 do
art. 7º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
para modificar critérios de registro de estatuto de
partido político. ......................................................
2.4.15 – Leitura de Propostas de Emenda
à Constituição
Proposta de Emenda à Constituição nº 57/2013,
tendo como primeiro signatário o Senador Blairo Maggi, que altera o art. 62 da Constituição Federal para
estabelecer a apreciação das medidas provisórias em
sessão conjunta do Congresso Nacional. .................
Proposta de Emenda à Constituição nº
58/2013, tendo como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que acrescenta o § 5º ao artigo 17
da Constituição Federal para estabelecer critérios
para criação de partidos políticos. .........................
2.4.16 – Leitura de requerimento
Nº 1.240/2013, de autoria do Senador Benedito de Lira e outros Senadores, solicitando realização
de sessão especial, em 25 do corrente, destinada
a homenagear o ex-Senador Luiz Cavalcante. ......
2.4.17 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Celebração
do 191º aniversário de adesão do Piauí à independência do Brasil......................................................
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SENADORA ANGELA PORTELA – Satisfação com o resultado do leilão do Campo de Libra..
2.4.18 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada....................................................
2.5 – ENCERRAMENTO..............................
3 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, EM 21.10.2013........
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, EM 22.10.2013........

75073

75074
75074
75076
75077

SENADO FEDERAL
75023

75050

75053

75054

75055

75058

75064

75069

75072

5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação...........................
Bancadas dos Partidos.................................
Por ordem alfabética.....................................
6 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL...............................................................
7 – LIDERANÇAS........................................
8 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO............................................................
9 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS...............
10 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos.
CAS – Comissão de Assuntos Sociais.........
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.......................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa..............................................
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.....................................................
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura..
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária....................................................................
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática........................
CSF – Comissão Senado do Futuro.............
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº
17/1993).................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20/1993)..........................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº
40/1995).................................................................
Procuradoria Especial da Mulher (Resolução
nº 9/2013)...............................................................

75078
75079
75080
75081
75082
75086
75088

75105
75113
75117
75123
75129
75138
75146
75155
75162
75168
75172
75176

75177
75178
75179
75180

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1/2005)...................................................................
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2/2001)....................................
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35/2009)..........................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14/2010)........
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42/2010)...................................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15/2012)................................................
Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill
(Resolução nº 34/2013)..........................................

Quarta-feira 23

74663

CMMC – Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Resolução nº 4/2008).........

75200

75183

Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
– Fipa (Resolução nº 2/2007).................................

75204

75185

CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883/1999)...........

75205

75187

Comissões Mistas Especiais........................

75206

75180
75181

13 – CONSELHOS E ÓRGÃO
75189
75191

CONGRESSO NACIONAL
12 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização (Resolução nº 1/2006).........

75193

Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70/ 1972)...........................

75210

Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389/1991)............................................................

75211

Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 1/2011)............................

75212

74664 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 23

74665

Ata da 184ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 22 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, da Srª Angela Portela,
e dos Srs. Acir Gurgacz, Sérgio Souza, Osvaldo Sobrinho e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 21 horas e 35 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 23

74667

74668 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 23

74669

74670 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O parecer que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria só cumprimentar todos
que estão acompanhando este início de sessão pela
TV Senado e pela Rádio Senado.
Pela ordem, o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Peço a palavra a V. Exª para uma comunicação inadiável. Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, Senador Ricardo Ferraço, para uma comunicação inadiável.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu também
quero dar um boa-tarde a todos os ouvintes da Rádio
Senado e TV Senado, especialmente ao meu querido
Estado do Pará, e quero me inscrever para falar pela
oposição, como Líder.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem.
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Com todo respeito, Senador Mário Couto, quando
V. Exª se inscreve, eu acho que o Brasil inteiro já diz:
“esse fala pela oposição.” Então, V. Exª está inscrito
como Líder, não é, Senador Mário Couto?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, eu gostaria de me...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –... inscrever para uma...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –... e querido colega Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.
Eu gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Eduardo Suplicy,
está inscrito para uma comunicação inadiável.
Nós aguardamos até um pouquinho o nosso
sempre pontual Mozarildo Cavalcanti,...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Começa
pelo inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –... que sempre está aqui. Ele é o
primeiro orador inscrito. Mas hoje ele está em festa e
merece, como representante de Roraima, porque ele
foi um dos responsáveis pelo Mais Médicos e estava
na solenidade... Ah, acaba de chegar. Estávamos atrasando um pouquinho aqui por V. Exª...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Mas hoje V. Exª tinha uma razão
de atrasar, pelo trabalho que fez no Mais Médicos. Era
o primeiro orador. Mas, como V. Exª chegou, então já
vai direto à tribuna, Senador Mozarildo. Só se V. Exª
quiser fazer uma inversão. Mas é V. Exª, a Senadora
Vanessa, em permuta com Cristovam, o Aloysio e eu.
Isto, obviamente, revezando com os colegas que se
inscreveram para comunicação inadiável.
V. Exª tem a palavra. Eu aproveito para parabenizá-lo, porque hoje ouvi várias menções de elogios
ao trabalho de V. Exª fez na relatoria da Comissão do
Mais Médicos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Jorge Viana.
Realmente, a solenidade de hoje foi muito bonita, até porque houve uma presença maciça de médicos e médicas, o que demonstra que esse programa
Mais Médicos realmente tinha que ter sido instituído
há pelo menos 40 anos. Mas como dizem, antes tarde
do que nunca. É melhor que tenha começado agora.
Tenho certeza de que os mais beneficiados vão ser a
Amazônia, o Norte e o Nordeste.
Por falar em Amazônia, eu quero justamente, no
meu pronunciamento de hoje, comentar ume entrevista
feita pelo Comandante Militar, como diz aqui no jornal,
da maior floresta tropical do mundo. A manchete da
entrevista, usando as palavras do General Eduardo
Villas Boas, é a seguinte: “A Amazônia ainda não está
integrada ao restante do País. É como uma colônia.”
Aliás, nós dois, Senador Jorge Viana, sabemos disso
muito bem.
Para o Comandante Militar da maior floresta
tropical do mundo, a Amazônia é como uma
colônia do Brasil. “Ela não está integrada ao
País e, portanto, não há conhecimento de sua
realidade”, diz o General Eduardo Villas Bôas,
desde 2011 à frente de 19 mil homens e 9.300
quilômetros de fronteiras.
Em entrevista na sede do Comando, em Manaus, ele citou a ausência estatal na floresta,
criticou a política indigenista oficial, alertou
sobre a ação de ONGs na região e aprovou,
com ressalvas, o programa Mais Médicos.
Todos nós temos ressalvas porque, inclusive, incluímos vários melhoramentos na Medida Provisória,
os quais foram acatados e também não sofreram o
veto da Presidente.
Evitou, porém, bater de frente com o Governo Federal, principalmente quando o assunto eram os índios. “Quando digo que há dois
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problemas na política indigenista do País, eu
não faço críticas ao Governo. Somos nós. Nós
temos esse problema”.
Também evitou falar sobre a Comissão da
Verdade, que apura a violação dos direitos
humanos na ditadura militar.
“Cada militar tem uma opinião sobre isso. É um
assunto sensível. Se a gente ficar expressando, traz prejuízo tanto para o Exército quanto
para o Governo Federal”.
Vou omitir as perguntas e vou direto para as respostas do General.
Ele perguntou se Brasília sabe o que acontece
na Amazônia.
O General disse:
Na parte da defesa, até sabe. O que ocorre é
que, em pleno Século XXI, o País não completou sua expansão interna. Temos metade
do nosso território a ser ocupado, integrado à
dinâmica da sociedade. A Amazônia, como não
está integrada ao País, não há conhecimento
no sul da sua realidade, seu potencial. É como
se fosse uma colônia do Brasil. Ela não é analisada, interpretada, estudada e compreendida
numa visão centrada da própria Amazônia. Isso
nos coloca numa posição periférica.
Pergunta: “Quais as principais necessidades da
população local?”
Ele disse:
As reais necessidades da população da Amazônia chegam ao centro-sul de maneira distorcida. Com isso, monta-se uma base de conhecimento desfocada, com soluções não
apropriadas. A população, principalmente no
interior, não tem necessidades básicas atingidas. Em grande parte, não há nenhuma presença do Governo do Estado. Em algumas áreas
as Forças Armadas são essa única presença.
Aí, pergunta mais: “O material humano e financeiro
atual do comando militar é suficiente para monitorá-la?”
Ele responde claramente:
Não é suficiente. A partir da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, a Amazônia virou
prioridade. Mas só de fronteira temos 11 mil
quilômetros. E nossa capacidade de vigilância está basicamente restrita ao fator humano. Monitorar toda essa área só será possível
com tecnologia incorporada, cujo sistema de
monitoramento está em desenvolvimento e
custará R$10 bilhões até 2020. Desde 1999, o
Exército tem poder de polícia na faixa de fron-
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teira (150 quilômetros de largura) [portanto, da
linha de fronteira, a partir da linha de fronteira], isso estabeleceu nova responsabilidade.
Outro aspecto é a grande vulnerabilidade que
o País todo tem. Estamos no século 21 e um
país da nossa dimensão não tem um satélite.
Não vamos ter autonomia total enquanto não
tivermos nossos [próprios] satélites. Por isso
este projeto está no Ministério da Defesa.
Aí, perguntado sobre a demarcação de terras
indígenas, ele diz:
A discussão é importante. Veja o que aconteceu
na Raposa/Serra do Sol [lá em Roraima] (cujos
não indígenas foram retirados) [expulsos]. Foi
feita demarcação, e as estruturas econômicas
tiveram que sair. Hoje, os índios têm dificuldades para encontrar alternativas viáveis. O
que a iniciativa privada proporcionava ali o
Governo tem dificuldade de proporcionar. A
participação do Congresso é importante, pois
viabiliza a participação de outros setores. Eu
acho positivo, sim. Os índios [segundo a palavra do General], coitados, ficam prisioneiros
de duas vertentes: o interesse econômico e o
fundamentalismo ambientalista.
Perguntado, também, sobre a avaliação que ele
faz da política indigenista, ele respondeu:
Há dois problemas. E não estou fazendo críticas ao Governo. Somos nós, Brasil. Primeiro,
os órgãos que atuam na Amazônia, nessas
questões típicas, ambiental e indígena, têm
estrutura deficiente. O Governo trabalha para
ampliar, mas ainda é carente. O segundo aspecto é que a política indigenista é muito geopolítica [isto é, limita-se a demarcar terras].
Ela se resume praticamente a delimitar as terras e os índios ficam confinados nelas [sem
opções de desenvolvimento pessoal]. Seria
interessante que a delimitação fosse seguida
de outro tipo de programa que desse sustentação à vida dos índios. Por maior que seja a
terra, a vida do índio não se viabiliza [não se
valoriza]. Os recursos naturais vão se esgotando. Nossa política está muito homogênea do
ponto de vista de não reconhecer diferentes
níveis de aculturação [dos indígenas].
Sobre as ONGs, ele diz:
Além de tudo que representa, a Amazônia
tem um papel muito grande na integração sul-americana. Ela abriga a solução para alguns
dos grandes problemas que afligem a humani-
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dade, como água, energia renovável, biodiversidade, mudança climática. Isso justifica toda
essa pressão em torno da Amazônia que faz
a opinião pública internacional. Nesta semana,
o Governo está passando leis no Congresso
estabelecendo mecanismos de controle mais
rígidos sobre as ONGs...
E aqui eu falo, inclusive, que fui Presidente da
primeira CPI das ONGs, em 2003, onde já propusemos um marco regulatório para o funcionamento das
ONGs, que está na Câmara. No Senado, foi aprovado
relativamente rápido, mas está na Câmara.]
Continua o General:
... do ponto de vista da movimentação financeira. Não é o caso de estigmatizar as ONGs.
Elas vieram preencher espaços e atender necessidades da população que nem o primeiro
nem o segundo setores têm capacidade de
atender. Mas há coisas fora de controle, e a
gente fica numa insegurança, não sabe quem
são, quais os objetivos. E muitas vezes [elas,
as ONGs] atuam no sentido contrário aos interesses do Governo brasileiro.
Aí ele cita um exemplo:
Veja a dificuldade para asfaltar a BR-319 (que
liga Manaus e Porto Velho) [que foi construída,
mas falta ser recuperada]. (Em 2009, o braço
brasileiro da ONG americana Conservation
Strategy Fund divulgou estudo afirmando que
a reforma da estrada traria prejuízo). É uma
rodovia que já existiu, não gerou desflorestamento, não houve prejuízo ambiental. Mas o
governo não consegue fazer [a sua recuperação]. É um absurdo. Manaus está conectada
à Venezuela, mas não ao restante do Brasil
[como é o caso, também, do meu Estado de
Roraima]. É extremamente difícil viabilizar a
recuperação dessa rodovia, são forças que
realmente têm capacidade de intervir e inibir
isso. E muito por causa do fundamentalismo
ecológico. Não se faz omelete sem quebrar o
ovo. Se vou lançar um gasoduto, alguma árvore vou derrubar. É uma visão pragmática.
E, perguntado sobre o programa Mais Médicos,
ele disse:
Se me perguntar quais são os dois principais problemas da Amazônia, eu diria que é logística e médico.
Estou falando aqui, Senadora Vanessa, de uma
entrevista que deu o Comandante Militar da Amazônia,
na sede, em Manaus.
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Nós fazemos atendimento à população civil e
até a índios. No interior não tem médico. Realmente é uma necessidade. Mas acho que eles
têm que pensar na parte de estrutura, condições de trabalho. Pois acho que as mesmas
realidades que causam a saída dos médicos
brasileiros desses Municípios poderão causar
a não permanência do médico estrangeiro. A
gente visita Município que não tem estrutura
de saúde. O programa é necessário, mas é
importante que não fique restrito somente à
colocação dos médicos.
Mas tenho também de esclarecer ao General
que, na medida provisória, nós acrescentamos – aliás, por iniciativa minha – a obrigação de o Governo,
num prazo de cinco anos, construir, reformar e equipar
todas as unidades de saúde, principalmente aquelas
unidades básicas, evitando, portanto, congestionamento nos hospitais.
Foi perguntado ao General Villas Bôas: “Em 2005,
o então Comandante do Exército, General Albuquerque,
disse ‘o homem tem direito de tomar café, almoçar e
jantar, mas isso não está acontecendo [no Exército]’.
A realidade atual mudou?”. Ele respondeu:
Mudou muito. O problema é que o passivo do
Exército era muito grande, foram décadas de
carência. Desde 2005, estamos recebendo muito material, e agora é que estamos chegando
a um nível de normalidade e começamos a ter
visibilidade. Não discutimos mais se vai faltar
comida, combustível, não temos mais essas
preocupações.
Então, Sr. Presidente Jorge Viana, que é da nossa Amazônia, e Senadora Vanessa, que também é da
nossa Amazônia, nós realmente precisamos levar em
conta a palavra desse brasileiro. Aliás, ele não é mais
brasileiro do que ninguém, mas está lá, como foi dito,
há mais de uma década e conhece essa realidade. Eu
também a conheço e concordo com ele praticamente
ipsis litteris: nós realmente temos de fazer com que o
Governo brasileiro...
(Interrupção no som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – ...pare de tratar a Amazônia como
uma colônia.
Antes de terminar, quero ouvir, com muito prazer,
a Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Senador Mozarildo, ao agradecer o
aparte que V. Exª me concede, quero cumprimentá-lo
pela oportunidade do pronunciamento. Eu também li
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com muita atenção a longa entrevista concedida pelo
General Villas Bôas, Comandante Militar da Amazônia,
ao jornal Folha de S. Paulo. Todos nós estamos sendo
procurados – nós, Parlamentares da Região –, para falarmos a respeito de algumas citações muito fortes do
General, entre elas a de que o Brasil trata a Amazônia
como colônia. Nós temos de ver isso, Senador Mozarildo, do ponto de vista histórico, não apenas agora, mas
do ponto de vista histórico. Nesse aspecto, o General
tem plena razão. O Estado brasileiro precisa chegar
com mais força àquela Região. Como o General, nós
estamos muito envolvidos, assim como V. Exª, na luta
para que a Amazônia seja integrada, com todos os
cuidados ambientais, ao processo de desenvolvimento.
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – O Brasil tem de entender que as regras
que servem para o Sudeste não são as mesmas regras
para o Norte do Brasil. Não pode ser o mesmo recurso para a saúde, o mesmo recurso para a educação,
porque, sendo igual, ele é menor para a nossa Região,
chegando menos até a ponta, onde está o povo ribeirinho, aqueles que vivem nos rincões mais distantes.
Parabéns pelo pronunciamento, Senador Mozarildo!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Eu é que agradeço a V. Exª o
aparte, que enriquece e corrobora meu pronunciamento.
Senador Jorge Viana, eu pediria mais alguns minutinhos só para eu concluir.
Quero dizer que aprovamos no Senado, há poucos
dias, um projeto fruto de um trabalho da Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, ligada à Comissão de Relações Exteriores, que cria o Plano
Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia
e da Faixa de Fronteira. É muito importante que esse
projeto seja olhado pelo Governo, para que tenhamos
um plano de Estado para a Amazônia.
Como diz a Senadora Vanessa, se somos tratados igualmente, se se tratam igualmente os desiguais,
o que acontece? Os mais ricos ficam cada vez mais
ricos, e os mais pobres, cada vez mais pobres, como
diz a canção popular.
Mas quero, ao encerrar, Senador Jorge, registrar a presença no nosso plenário do meu Primeiro
Suplente, Sodré Santoro. Faço questão de fazer esse
registro e de dizer que, para mim, é uma honra muito
grande falar sobre a Amazônia no momento em que
ele se encontra neste plenário.
Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª, meu caro
Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª a gentileza de me inscrever
para que eu pudesse fazer uma comunicação inadiável, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para fazer uma
comunicação inadiável.
Convido o Senador Ricardo Ferraço a usar da
palavra. S. Exª está inscrito para fazer uma comunicação inadiável.
Em seguida, falará a Senadora Vanessa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana; Srªs Senadoras; Srs. Senadores,
registro da tribuna do Senado, como comunicação
inadiável, fato que julgo da maior relevância para um
conjunto muito extenso de capixabas e de brasileiros
que lutam, há muitos anos, contra as abusivas taxas
dos terrenos de marinha, que, de forma anacrônica,
alcançam um conjunto extraordinário de capixabas e
de brasileiros.
Nos últimos dias, uma decisão do Plenário Virtual
do Supremo Tribunal Federal resolveu, por unanimidade
de seus membros, seguir o relatório da Ministra Rosa
Weber, acatando recurso extraordinário apresentado
pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo, meu
Estado, em relação à cobrança de taxas de marinha
na parte costeira da ilha de Vitória.
Mais que isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: o Supremo Tribunal Federal resolveu, também
por unanimidade dos seus membros, reconhecer a
existência de repercussão geral da questão. Traduzindo
em miúdos, a decisão que a Corte vai tomar no caso
da ilha de Vitória vai valer para todas as ilhas costeiras
que forem sede de Municípios no Brasil, como Florianópolis e São Luiz do Maranhão, e assim por diante.
O caso de Vitória, nossa capital, Senador Jorge
Viana, é muito grave, porque 30% de nossa capital são
terrenos de marinha. É como se fôssemos um condomínio da União. V. Exª já foi Prefeito e Governador e
sabe que isso cria dificuldade para o planejamento
urbano. Isso cria dificuldades extraordinárias para a
regularização fundiária em nossa capital.
O objetivo do Ministério Público é garantir a aplicação da Emenda Constitucional nº 46, de 2005. Essa
Emenda deixa claro que ilhas costeiras sede de Municípios não são bens da União. Não haveria, portanto,
fundamento constitucional na cobrança de taxas de foro,
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laudêmio e ocupação de terrenos de marinha nessas
regiões, como preconizado, como consagrado pela
Emenda Constitucional nº 46, excluindo as chances,
de maneira peremptória, clara e objetiva, de que esses
terrenos em sede de Municípios sejam considerados
propriedade da União.
A ação movida pelo Ministério Público teve sentença favorável em primeira instância, ainda em 2007.
A juíza Maria Cláudia Allemand determinou, na ocasião, que a União Federal cancelasse, de imediato, os
registros dos imóveis localizados na parte costeira da
ilha de Vitória – ou seja, na parte que não é continental – como terrenos de marinha e que fosse suspensa
a cobrança de taxas de ocupação, foros e laudêmios
dos referidos imóveis. Mas a sentença acabou reformada integralmente pelo Tribunal Federal Regional da
2a Região. Para aquela Corte, “ao extirpar as ilhas costeiras em sedes de Municípios do patrimônio da União,
o novo texto constitucional não pretendeu tornar essas
ilhas infensas aos demais dispositivos constitucionais
relativos aos bens públicos”.
Como Relatora do recurso extraordinário, a Ministra Rosa Weber entendeu que essa é, sim, uma
questão constitucional com relevância do ponto de vista
econômico, político, social e, evidentemente, jurídico.
O acolhimento do recurso extraordinário acende
a esperança de que se possa finalmente fazer justiça
aos milhares de capixabas e de brasileiros que pagam,
ano após ano, taxas abusivas e inconstitucionais, com
base em um instituto anacrônico, completamente ultrapassado, cujas origens remontam ao início do século
XIX e que, hoje, está completamente distante da realidade jurídica contemporânea do nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, mesmo que a decisão
do Supremo Tribunal Federal não seja ainda uma decisão de mérito, há de se observar que ela já acena
com um desfecho positivo para a situação insustentável de uma multidão de capixabas e de brasileiros
que têm vivido, a exemplo dos moradores do Município
de Vitória, em verdadeiros “condomínios da União”,
como afirmamos anteriormente, tamanha a extensão
e a quantidade de áreas localizadas em seu território
consideradas terrenos de marinha.
Não se trata apenas do pagamento indevido de
taxas à União. Os problemas sociais, ambientais e urbanísticos decorrentes dos terrenos de marinha são uma
realidade presente no cotidiano das nossas cidades.
Temos áreas ambientalmente frágeis ocupadas
de forma desordenada.
(Soa a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Há dificuldades graves de regularização fundiária e absurda insegurança jurídica nas transações imobiliárias de moradores inscritos no Cadin
– Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais, mesmo possuindo registro de propriedade privada no Registro de Imóveis.
Portanto, Sr. Presidente, essa decisão representa uma luz a iluminar aquilo que poderá ser, por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma posição que
consagra, que ratifica uma decisão que o Congresso
Nacional já adotou ainda em 2005, quando votou e
aprovou a Emenda Constitucional nº 46.
É com essa expectativa e com essa confiança
que trago a esta comunicação inadiável a decisão do
Supremo Tribunal Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – ...e da Exma Srª Ministra Rosa Weber.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Ricardo Ferraço, que traz à tribuna um tema tão relevante não só para o povo do Espírito Santo, para o
povo de Vitória, especificamente, mas também para a
população de muitas outras cidades do País.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª minha inscrição pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª, com
a devida vênia do seu Líder, Senador Aloysio Nunes,
está inscrito pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Com todas as
vênias possíveis e imagináveis!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Convido a fazer uso da palavra
a Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com o
Senador Cristovam Buarque.
V. Exª dispõe de nove minutos, ou melhor, de dez
minutos, Senadora!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Já está me garfando um minuto, Senador!
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Senador Jorge Viana, Srs.
Senadores, companheiros e companheiras, há pouco,
acabamos de realizar mais uma audiência pública da
Comissão Parlamentar de Inquérito que trata da questão da espionagem de que o Brasil tem sido alvo. Não
só o Brasil sofre com isso. Notícias muito recentes dão
conta das ações da NSA também em países europeus,
como é o caso da França.
Instalamos no Senado Federal uma Comissão
Parlamentar de Inquérito cujo objetivo central não é
convocar o Obama, tampouco investigar as ações
desenvolvidas pelos americanos. O objetivo principal
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é fazer um
diagnóstico da capacidade de defesa do Brasil em relação à segurança da informação e, diante desse diagnóstico, apresentar sugestões quanto a programas e
ações que devem ser desenvolvidos pelo Poder central,
o Governo Federal, assim como apresentar projetos
que mudem a legislação brasileira.
Com o objetivo – e aqui está o nosso Relator,
Senador Ricardo Ferraço, que acaba de deixar a tribuna, abordando também um assunto muito importante
para o seu Estado do Espírito Santo – de fazermos
um diagnóstico da situação brasileira, temos feito o
convite, temos realizado inúmeras audiências para
ouvir representantes de órgãos governamentais, estudiosos, empresários brasileiros desse segmento,
Sr. Presidente. Já realizamos mais de três audiências
com esse caráter.
O que me deixa feliz, Sr. Presidente, é que os diferentes atores que têm comparecido à CPI têm falado,
todos eles, a mesma linguagem. Primeiro, a respeito da
vulnerabilidade do País como Estado, extremamente
vulnerável; segundo, pouco investimento de recursos
no setor; terceiro, apresenta um conjunto de propostas
que, repito, têm sido muito coincidentes sobre o que
o Brasil deveria fazer para se preparar melhor, a fim
de que promova uma defesa e uma segurança maior
tanto para Estado brasileiro, para o Governo, para as
empresas – não só estatais, mas públicas também –
quanto para a cidadania, para os cidadãos brasileiros.
Muitas das medidas que estamos debatendo
e discutindo, Sr. Presidente, no âmbito da Comissão
Parlamentar de Inquérito, são medidas, de acordo com
os noticiários, que também a União Europeia – particularmente o parlamento europeu – está anunciando.
Muito em breve, ela vai apresentar um pacote de ações.
Entre elas, ações que garantam maior segurança à comunidade europeia e aos cidadãos europeus. Trata-se
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de um conjunto de medidas que também são muito
semelhantes àquelas que estamos debatendo aqui.
Agora, algo que salta aos olhos, Sr. Presidente, diz respeito ao fato de que – a internet está sob
a governança de um único país, dos americanos – o
Poder Judiciário brasileiro ainda não conseguiu promover qualquer ação aqui, em Território brasileiro,
contra essas empresas. De acordo com elas, o seu
fórum para pendências judiciais é os Estados Unidos,
e não o Brasil. A União Europeia, já há algum tempo,
vem se rebelando contra isso e tem conseguido, sim,
levar empresas de internet, inclusive americanas, aos
tribunais europeus. Isso é muito importante.
O Governo brasileiro precisa adotar, com certa
urgência, medidas de homologação de hardwares, de
softwares, para que possamos ter segurança maior no
que diz respeito ao trânsito das informações.
E por que homologação? Por que auditagem?
Por que averiguações nos hardwares e nos softwares?
Para se poder garantir segurança mínima com relação
à transmissão ou ao recebimento de informações. Isso
já deveria estar acontecendo, principalmente no que
diz respeito a máquinas e a programas utilizados pelo
Poder Público.
Enfim, esse conjunto de elementos, de propostas,
não tenho dúvida nenhuma, ajudará muito o Brasil a
enfrentar não só o problema da espionagem, a se defender contra a espionagem, mas também a praticar a
contraespionagem, Sr. Presidente. Existem várias experiências exitosas, desenvolvidas por outras nações,
que o Brasil poderia adotar.
Outro fato que considero fundamental, e que
essas audiências públicas têm nos trazido, é que a
espionagem não é da NSA. É uma espionagem com
a colaboração de outros países, que a imprensa tem
divulgado muito, conhecida como Five Eyes (cinco
olhos), composta pelos Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Austrália e Inglaterra. O que existe entre
esses cinco países é uma ação única. Não se trata de
um país colaborar com o outro, não. Trata-se de uma
ação única desenvolvida por outros países.
Técnicos do setor de segurança, do setor de informação, especialistas nessa área, têm nos mostrado como a união desses cinco países é fundamental
e necessária para que haja uma cobertura de todo o
Planeta, de todos os países, Sr. Presidente.
Enfim, nós estamos diante de ações que são
muito fortes e na iminência de que absolutamente
tudo o que se faz e o que se transmite em termos de
dados e informações pode estar sendo acessado não
só pelos Estados Unidos, mas também por essa ação
desenvolvida por cinco países, comandada obviamente
pelos americanos.
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Então, creio que esse conjunto de audiências,
audiências com especialistas, técnicos, tem sido muito
importante e, sem dúvida nenhuma, será muito importante para a elaboração do nosso relatório.
Sr. Presidente, também quero, mesmo que rapidamente – se não der tempo de concluir, solicito que
V. Exª inclua nos Anais, mas creio que sim, que dará
tempo, pela importância da data de hoje –, registrar
o feito ocorrido no dia de hoje. Quero falar a respeito
desse assunto.
Hoje, pela manhã, em cerimônia no Palácio do
Planalto, a Presidenta da República, Dilma Rousseff,
sancionou a lei que institui o Programa Mais Médicos, que já beneficia atualmente cerca de 4 milhões
de brasileiros.
Foi um ato muito importante, um ato que sucede,
primeiro, a edição da medida provisória e, segundo, a
aprovação da medida provisória pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado.
Aqui, temos o Senador Mozarildo, que participou
da solenidade. Eu não tive condições de lá estar, Senador, mas V. Exª nos representou muito bem. V. Exª foi o
Relator também da matéria aqui, no Senado Federal,
e sabe que a medida provisória que aqui chegou foi
completamente transformada.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –E o projeto de lei de conversão
foi bem diferente do original. Entretanto, tudo o que se
colocou ali foi plenamente negociado, mostrando que
o Governo teve a mais extrema boa vontade quando
lançou esse programa. O objetivo não era fazer com
que um paliativo virasse programa permanente de governo. Pelo contrário. Utilizar esse programa para que
possamos avançar numa política mais permanente,
eficiente, não só na formação de profissionais, mas
também na alocação desses profissionais nas regiões
de difícil acesso, mais distantes deste País. E não só
as de difícil acesso, porque já está comprovado que
também as periferias das grandes cidades carecem de
profissionais da Medicina, de médicos, da presença
desses profissionais.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –Já caminho para a conclusão
A lei que foi sancionada hoje, pela Presidenta, foi
uma lei construída por muitas mãos, Senador Jorge
Viana, o que mostra o caráter de abertura, o caráter
democrático deste Governo.
Não podemos dizer que o que foi sancionado
hoje seja a medida provisória que veio. Não. O que
foi sancionado hoje foi aquilo que o Congresso brasi-
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leiro acordou com o Poder Executivo, tanto que, pelo
programa, após três anos, os médicos têm que fazer
o Revalida ou outro ato para poder revalidar os seus
diplomas. O Revalida não é o único caminho para reconhecimento do diploma, mas, depois de três anos,
tem que ter o diploma reconhecido para atuar no Brasil.
Garante também a evolução para equipar as unidades de saúde em todo o Território Nacional, assim
como avança para a criação da carreira do profissional
da área de saúde.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Isso é muito importante.
Então, essas contribuições do Congresso Nacional são muito importantes.
Sr. Presidente, tenho aqui a tabela do meu Estado
do Amazonas. Já são quase cem profissionais. Olha
como é difícil! Com tudo isso, até o momento, em torno
de cem profissionais, apenas, estão indo trabalhar no
interior do Amazonas ou na periferia da capital.
Não é fácil, mas o Governo brasileiro enfrenta –
e, na minha opinião, da melhor forma – essa questão,
para avançar em melhor assistência à saúde do povo
brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu a cumprimento, Senadora
Vanessa, pelo seu pronunciamento, e convido para
fazer uso da palavra, pela Liderança da Oposição, o
Senador Mário Couto.
V. Exa dispõe de cinco minutos, Senador, pelo
menos do ponto de vista regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando subo a esta tribuna, numa sessão que
V. Exa preside, fico satisfeito, porque se trata de um
Presidente democrata, que, independentemente da
cor partidária, deixa o Senador à vontade.
Quero parabenizar V. Exa pelo trabalho que vem
fazendo, com muita decência, neste Senado Federal.
Inicialmente, paraenses de Nossa Senhora de
Nazaré...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Mário, V. Exª está falando de Nossa Senhora. Para ser justo, eu não contei
o tempo, porque os elogios feitos a mim certamente
não são devidos. Então, agradeço, mas, certamente,
não sou merecedor.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já é uma bondade de V. Exª. Acabei de falar da
bondade, e V. Exª ratificou a sua bondade.
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Mas quero dizer que a festa da Padroeira, que
leva mais de dois milhões de pessoas para as ruas, só
termina no próximo domingo, que é o chamado Recírio.
Presidente, estive no Marajó, neste final de semana, numa bela festa, na cidade de Soure, onde inauguramos obras que trazem benefícios para o turismo.
Parabéns, Salvaterra! Parabéns, Soure, pelas obras
que estão sendo realizadas aí!
Brasileiros, brasileiras, fazia tempo que o Exército Brasileiro não era convocado para ir às ruas deste
País. E foi, na semana passada, convocada uma tropa:
o pelotão da Força Nacional e o Exército Brasileiro.
Por que convocar o Exército Brasileiro para ir às
ruas? Para aquilo que o Partido dos Trabalhadores criticava no passado: as privatizações e as concessões.
Não se podia privatizar. O Governo Fernando Henrique
Cardoso foi duramente criticado, Dilma, pelo teu Partido. Duramente criticado, Dilma, pelo teu Partido! Só
faltavam invadir o Palácio do Planalto para tirar o Fernando Henrique Cardoso lá de dentro e jogar contra as
paredes! Agora, Dilma querida, fazes a mesma coisa.
Pior, Dilma. Como a situação brasileira é preocupante nas ruas, como o povo, a cada dia, cria o costume de ir para as ruas, para ter o direito de ter alguma
coisa, Dilma, V. Exª põe o Exército, V. Exª põe a Força
Nacional para conter aquilo que o povo quer dizer, do
peito e do fundo do coração.
Mesmo que a Petrobras, Dilma, estivesse falida
porque você, ou vocês... Você e o Lula faliram a Petrobras. A Petrobras, hoje, deve R$249 bilhões. Mesmo
assim, Dilma, tu não deverias ter entregado a Petrobras
ao capital estrangeiro. Mesmo assim, Dilma. A Petrobras é um orgulho nacional, Dilma. E tu vais à televisão
tentar, de uma forma – vou falar duramente, Dilma –,
de uma forma cínica, dizer que não,...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... que não é nada demais, que tudo está bem.
Ei, ei, povo brasileiro! Temos que acordar, Brasil!
Começaram a entregar a nossa Pátria porque não têm
condições de gestão, são incompetentes.
Quando Fernando Henrique Cardoso. E eu ainda
hei de ver, meu caro Pedro Simon, eu ainda hei de ver
Fernando Henrique Cardoso como ídolo deste Brasil,
deste País. Aquele homem que saiu...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... altamente criticado do Governo. Como ele
conseguiu conter a inflação? (Fora do microfone.)
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Entregou o País aos petistas com uma inflação altamente controlada.
Já vou descer, Presidente. Não vou abusar da
sua bondade.
Agora, por exemplo, no meu Pará, no meu querido Estado do Pará... Paraenses, vocês que vivem com
um salário-mínimo, com dois salários-mínimos, vocês
que vivem em uma situação difícil no interior do Estado,
sem hospital, sem uma boa educação, sem transportes, paraenses, olha o que vocês estão pagando hoje
num quilo de farinha. Sabe quanto aumentou a farinha,
coisa básica da tua mesa, paraense?
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Tu que não podes tomar o teu açaí sem a farinha, mesmo que a tua barriga cresça um pouquinho,
mas não sabe tomar o açaí sem a farinha, 104% é o
aumento da inflação em cima da farinha. É muita coisa, paraense. A banana, 64%; o arroz, 32%; o leite,
paraense, 30%; o pão, paraense, quase 15%; o limão,
12%; o abacate, 8%; e por aí vai.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não podemos mais, brasileiros e brasileiras, paraenses, viver nesta situação de angústia. Enquanto isso,
a Dilma diz que o Bolsa Família de R$140,00 resolve
tudo, Senador Suplicy, R$140,00, que um cidadão gasta de passagem de navio de Salvaterra e Soure para
Belém, do Anajás para Belém, do Cachoeira do Arari
para Belém, da Santa Cruz do Arari para Belém, no
Marajó. E a inflação, e a saúde, e a educação?
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O que adianta, Dilma? (Fora do microfone.) Dilma, melhora a educação. Dá saúde para os brasileiros,
Dilma. Não deixa matar os brasileiros nas ruas, Dilma.
Contém a violência. Não deixa a inflação subir. Não
põe o Exército na rua, Dilma. Isso é vergonhoso para
o nosso País, Dilma. Para fazer o leilão, tu colocas o
Exército na rua, Dilma! Tu estás com medo do povo,
Dilma? Fizeste uma porção de trapalhada e mentira,
agora, tu estás com medo do povo brasileiro e coloca
o Exército na rua, intimidando a população brasileira.
Ê, Dilma! Ê, PT! Ê, Lula! O que vocês foram fazer...
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Fora do microfone.) – ... com este País querido!
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Estraçalharam o Brasil. Quem assumir o governo deste País – eu tenho certeza que não vai ser tu,
não, Dilma –, mas quem assumir vai ter muito trabalho,
mas muito trabalho para pôr a casa em dia e fazer o
brasileiro mais feliz. Hoje, o País sofre.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que agradeço a colaboração
de V. Exª com os trabalhos da Mesa.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Aloysio Nunes.
Senador Aloysio Nunes, como orador inscrito. Em
seguida, o Senador Eduardo Suplicy e eu.
Acabo de receber a visita da Senadora Angela.
Ela vai assumir a Presidência enquanto eu falo, daqui
a pouco. Porque compõe a Mesa do Senado Federal.
Senador Aloysio Nunes, V. Exª tem a palavra,
como orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
noto, com profunda preocupação e com uma ponta
também de desgosto, que o sentimento da intolerância
tem sido um dos mais cultivados no Brasil nos últimos
tempos. Intolerância que, muitas e muitas vezes, descamba para a violência pura e simples.
A intolerância está presente no debate político.
Quando alguém critica o Governo atual, é imediatamente taxado de inimigo da Pátria, aquele que não
quer o progresso do País, que não quer o bem do povo.
A violência nas ruas é de alguma forma até glamorizada, não apenas tolerada. O que se viu e o que
se vê diariamente no noticiário da televisão, e que
já está incorporado à vida das grandes cidades, são
movimentos reivindicatórios que descambam para a
violência ou movimentos violentos que procuram trazer para si a cobertura da reivindicação. O Presidente
Lula, ainda há poucos dias, disse: “Olha, no meu tempo, eu reivindicava sem precisar cobrir a cara. Eu não
precisava me mascarar para reivindicar”.
E, de fato, a reivindicação legítima, justa, correta,
que se inscreva nos marcos do regime democrático,
não exige que a pessoa tampe a cara. Quem tampa a
cara é porque vai efetivamente para o confronto com as
forças da ordem, com a Polícia Militar, Policia Civil, depredar patrimônio público e privado, para, dessa forma,
manifestar o seu inconformismo com sabe-se lá o quê.
Até mesmo universidades, duas universidades
públicas de São Paulo, Unicamp e USP, tiveram suas
reitorias invadidas por brucutus armados de porretes,
a pretexto de exigir eleição direta do reitor, na USP,
e outra para exigir que a Polícia Militar não intervies-
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se na prevenção de crimes cometidos no interior do
campus. Recentemente, um rapaz da Unicamp foi linchado durante uma das festas de embalo produzidas
periodicamente, em que se reúnem 3, 4 mil pessoas e
acontece de tudo, mas tudo mesmo. E os reitores, com
receio de enfrentar a situação, muitas vezes tendo a
compreensão equivocada do Poder Judiciário, de que
invasão de reitoria é uma forma legítima de reivindicação, não punem, recuam, temem. Esses Black Blocs
cometem atos de violência absolutamente inaceitáveis.
Até o Movimento do Passe Livre, que, até certo
momento, foi mostrado como uma coisa do bem, não
hesita em interromper avenidas, como, ainda ontem,
a avenida do M’Boi Mirim, uma das mais movimentadas de São Paulo, para, a pretexto de reivindicar melhorias de transporte, infernizou a vida de milhares e
milhares de trabalhadores que passam por essa rua
congestionada para se dirigir ao trabalho ou para voltar
para casa. É o exercício arbitrário das próprias razões.
Agora, um fato rumoroso foi a depredação de um
laboratório de pesquisas, promovido por ativistas da
causa da defesa dos animais, com o apoio logístico e
paramilitar dos Black Blocs, para interromper pesquisas que estavam sendo realizadas nesse laboratório
situado em São Roque, Estado de São Paulo. É bom
que se diga que a manifestação de defesa dos animais
teve como objeto apenas os beagles, bichos fofos.
Os ratos, os camundongos, esses não, mas bicho
bonitinho que estava sendo utilizado para pesquisas.
Pesquisas de desenvolvimento de medicamentos que
salvam vidas humanas e que só podem ser testados
quanto à sua eficácia ou quanto à sua não nocividade
em animais foram interrompidas e dados acumulados
ao longo de muito tempo de dedicação e de estudo
foram destruídos quando destruíram os computadores e instalações, a pretexto de resgatar os animais.
Não quero, Sr. Presidente, entrar na discussão
sobre a legitimidade ou não da pesquisa com animais.
Apenas afirmo que é uma prática corrente no mundo
todo, no mundo todo. Porque se não puder testar em
animais, o que se vai fazer? Vai se testar em seres
humanos? Alguns medicamentos são inclusive objeto
de pesquisas clínicas em seres humanos, mediante a
observação de protocolos rigorosos, os mesmos protocolos rigorosos que devem ser observados quando
se realizam pesquisas com animais.
Existem instituições que velam por isso, como
o Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
Existem órgãos que têm regras claras, sancionadas
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, regras que, caso sejam descumpridas, provocam,
ensejam penalidades, e penalidades rigorosas.
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Se há suspeita de que determinado laboratório
esteja infringindo essas regras, existe o caminho da
lei, o recurso ao Ministério Público. Mas o recurso de
entrar quebrando tudo, destruindo tudo, é absolutamente inaceitável, Sr. Presidente!
Infelizmente, esse tipo de procedimento, de quebrar tudo quando não se concorda com determinada
posição, com determinada postura municipal, com uma
determinada lei ou uma política pública, vai se tornando prática corrente no nosso País.
Quero citar, já que falei da SBPC, o secretário
dessa entidade respeitabilíssima, o médico Marcelo
Marcos Morales, que é o Coordenador do Conselho
de Experimentação Animal. Ele lamenta que anos de
estudos voltados para a busca de medicamentos de
combate ao câncer, às dores e inflamações tenham
sido desperdiçados em vão pelos ativistas.
Os ativistas dizem que faltou diálogo, mas, quando falta o diálogo, existem instâncias legais para se
recorrer. Existe, como eu disse, o Ministério Público,
existe o Poder Judiciário. Mas entrar quebrando tudo?
Ao entrar quebrando tudo, destruíram, inclusive, documentos que poderiam ser utilizados para se comprovar
eventual prática de maus-tratos aos animais.
Então, todos perderam: perde o laboratório – segundo informações que tenho, uma das coordenadoras
do movimento diz que o laboratório Royal praticava
maus-tratos, alegação essa que é negada pelo laboratório –; perde a ciência brasileira e perdem, inclusive, os ativistas de boa-fé, que se veem destituídos da
eventual prova de ilícitos cometidos no âmbito desse
laboratório.
A forma utilizada só revela o desconhecimento,
a brutalidade, o obscurantismo, contrário à ciência,
contrário às formas civilizadas de convivência humana.
A Profª Helena Nader, Presidente da SBPC, afirma que o laboratório Royal é uma organização não governamental altamente qualificada e credenciada para
desenvolver pesquisas para o incremento da inovação
nacional. E esse mesmo laboratório, segundo a Drª
Helena Nader, já realizou pesquisas que contribuíram
para a criação de medicamentos e biofármacos para a
indústria farmacêutica nacional, avalizados pela Anvisa.
Mas não estou aqui para defender o laboratório.
Estou aqui para condenar a forma de intervenção brutal, obscurantista, que merece e deve ser punida com
todo rigor, assim como todas essas manifestações que,
cada vez mais, vem toldando o clima de convivência
democrática e civilizada entre os brasileiros.
Ouço V. Exª, com todo prazer, Senador Paulo
Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
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Senador Aloysio, eu quero parabenizar V. Exª por
abordar este assunto na tarde de hoje. No Brasil, nós
estamos vivendo um período de mais absoluta insegurança, em que a democracia está sendo agredida,
todos os dias, com as manifestações onde há a presença de desordeiros. Eu acho que nós não avançamos. A democracia não se torna madura e confiável
da forma como estão acontecendo os protestos nas
ruas do Brasil. O outro tema importante é a questão
do laboratório. Eu vi, assisti às imagens, achei uma
brutalidade imensa. Ora, não dá para misturar ciência
com ideologia; não pode. Todos esses produtos, esses
medicamentos, essas drogas produzidas em laboratórios têm as fases de estudos...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quando ciência se misturou com
ideologia, cientistas foram condenados à fogueira ou
a campos de concentração.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
A História aponta isso. Nós não podemos cometer a
mesma falha, repetir os erros. Um produto, para chegar
às prateleiras das farmácias, passa por várias fases,
e uma das fases é o teste em animais. Não dá para
fazer uma experiência in vitro, pular as outras fases e
chegar à última fase, que é o uso humano.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Por isso é que existem os biotérios;
todos os laboratórios de pesquisas das universidades
importantes os têm.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Exatamente. Então, essas fases, nós não podemos
abolir na pesquisa científica. Eu acho uma estupidez,
acho uma falta de conhecimento dos fatos, e isso coloca em risco laboratórios sérios, pesquisas sérias,
inclusive desse mesmo laboratório. Nós sabemos que
uma pesquisa dessas leva anos e anos para se avançar um milímetro...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tudo isso jogado fora junto com
os computadores!
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Tudo isso foi jogado fora pela mais absoluta brutalidade
e desconhecimento do funcionamento, da funcionalidade da ciência. Eu lamento profundamente e reitero
o meu apoio às suas palavras. Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado. Agradeço o seu
aparte, meu caro colega. Sinto, como o V.Exª e como
a unanimidade dos Senadores desta Casa, preocupação diante desse ovo da serpente do autoritarismo, de métodos de ação política que lembram muito
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o nazismo e que precisam ser banidos e punidos com
muita severidade.
Ouço a campainha de V. Exª. Imagine V. Exª e
imagine o Senado se eu, ao ouvir a campainha que me
lembra a observância do tempo destinado ao orador,
eu passasse a arrebentar aqui o microfone, fosse até
sua mesa para arrancar os fios da campainha... Imagine V. Exª se eu aqui me fantasiasse de Black Bloc e
quisesse, no uso da violência física, me insurgir contra
as regras de convivência que todos nós aqui, Senadores, somos obrigados a respeitar.
Muito obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Vamos ver o postscriptum da Senadora Ana Amélia se V. Exª me permitir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT– AC) – Sem dúvida. Antes, porém, agradecemos – e é bom que um representante de São
Paulo esteja aqui – a visita dos alunos e das alunas da
Escola Renascença, de São Paulo. Sejam bem-vindos
ao Senado. Inclusive, temos o Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ...Aloysio Nunes com a palavra.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço ao Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – E obviamente que o tema que S.
Exª aborda é da maior importância e recebe o aparte
da Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço ao Senador Jorge Viana, Presidente da
sessão. Senador Aloysio Nunes Ferreira, li, com muito bom grado, declarações contundentes do ex-Presidente Lula a respeito deste assunto, dizendo que, ao
longo da vida dele como sindicalista, nunca precisou
esconder o rosto...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É verdade.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
...porque a identidade dele é exatamente a confirmação
da autenticidade, da coragem para o enfrentamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E nós sabemos o quanto ele lutou.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – E
aí é contraditório, Senador, quando esses mesmos
grupos querem que votemos aberto aqui. Ora, voto
aberto é mostrar a cara. Então, é contraditório que se
ponha uma máscara para exigir que os Senadores votem aberto. Há uma contradição, eu diria, no mérito.

74682 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nós vamos, a despeito disso, tomar uma decisão sobre
voto aberto ou secreto. No entanto, não há, digamos,
coerência entre tapar o rosto e defender a democracia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É verdade.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – A
democracia, por si só, é e deve ser transparente, com
responsabilidade e as pessoas têm que assumir seus
atos com coragem, porque se esconder sob uma máscara é um ato de covardia, no meu entendimento. Todos os protestos são bem-vindos sempre que dentro
da ordem. E o que tem acontecido? Esses radicais,
essas pessoas que agem simplesmente estimulados
e inspirados por violência, violência pela violência...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Violência pela violência.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
...violência pela violência, sem nenhuma razão, sem
nenhum motivo, estão assustando a classe média,
estão assustando as pessoas de bem, as pessoas da
paz que querem protestar, que querem se manifestar, como aconteceu aqui no mês de julho, quando o
Brasil inteiro se mobilizou com paz, com serenidade.
Aqui na frente do Congresso, as famílias vinham com
as crianças para desenhar a democracia, a abertura,
as suas demandas, o passe livre, tantas coisas, tantas
demandas, a saúde melhor, tudo isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora, bastou os brucutus entrarem no jogo com a linguagem da violência...
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Acabou.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ...acabou.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Acabou o movimento dos professores, de todos eles.
Então, queria cumprimentá-lo e cumprimentar – vou-lhe dizer, sinceramente, que tenho feito algumas críticas ao Presidente Lula sobre a questão política de
antecipação da sucessão presidencial – o Presidente
pela declaração lúcida, oportuna, necessária, porque
ele tem autoridade moral, nesse aspecto, de lidar com
o povo, com os chamados movimentos sociais, para
dar esse recado. Não é preciso e não se deve esconder o rosto, quando queremos fazer manifestação. Democracia é, sobretudo, exercício dessa transparência.
Parabéns, Senador Aloysio!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu convido para fazer uso da palavra o Senador Eduardo Suplicy.
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Antes, porém, gostaria de cumprimentar o Senador Aloysio. Já conversamos sobre esse tema e, certamente, é um tema que precisamos debater: estabelecer
regras claras para as manifestações nas cidades, com
locais apropriados para que se preserve o direito de ir
e vir do conjunto da população e, ao mesmo tempo, o
direito de manifestação daqueles que querem externar
suas posições, sejam políticas ou mesmo suas posições sobre determinados temas e assuntos, que são
parte da vida contemporânea hoje. Mas é óbvio que,
sem regras, esse jogo vai terminar muito mal.
Com a palavra V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Volto a dizer que estão nos visitando alunos da
Escola Renascença, de São Paulo, que nos dão o
privilégio da visita. Sejam bem-vindos a Brasília e ao
Senado! Está aqui o nosso querido Senador Eduardo
Suplicy, que tão bem representa São Paulo nesta Casa.
Tem a palavra V. Exª, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Querido Senador Jorge Viana,
do PT do Acre, quero aqui dar as boas-vindas a todos
os estudantes, ao professor e à professora do Colégio Renascença, de São Paulo. Quero dizer que são
muito bem-vindos. Aqui puderam conhecer um pouco
do pensamento de outro Senador de São Paulo, o Senador Aloysio Nunes.
Estou de pleno acordo com S. Exª quando diz,
e faz a recomendação, que as pessoas que estão se
utilizando de violência nas diversas manifestações devem procurar outro caminho.
Precisamos conclamar a todos que procurem agir
sempre seguindo o exemplo daqueles que souberam
fazer avançar tanto as boas causas do mundo, como
Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., pelo meio
da não violência.
Então, reitero o meu apelo a todos aqueles que
são membros do Black Bloc, Anônimos e outros que,
de maneira alguma, em qualquer das manifestações,
inclusive protestando contra o leilão de Libra da Petrobras, seja em qualquer parte do Brasil, seja no Rio
de Janeiro.
E, agora, junto ao Laboratório Royal, em vez de
dialogarem, simplesmente começaram a prejudicar
aqueles que estavam se manifestando e que queriam
dialogar com os responsáveis pelo laboratório Royal.
Foram lá, reviraram três automóveis no caminho e tudo.
Esse procedimento de forma alguma é construtivo.
Bem ressaltou a nossa querida Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul, que o Presidente Lula
nunca precisou esconder seu rosto para realizar as
manifestações e alcançar grandes objetivos. Inclusive,
ao tempo em que era presidente do Sindicato dos Me-
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talúrgicos, ele nunca promoveu ou usou de qualquer
ato de violência.
Mas eu, hoje, vim aqui para registrar o pronunciamento tão significativo que ontem fez a Presidenta
Dilma Rousseff – e hoje também outro –, na sanção
do Programa Mais Médicos. Eu quero ressaltar o ato
tão belo que o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, e
a própria Presidenta Dilma Rousseff fizeram, ao pedir
desculpas ao médico Juan Delgado, de Cuba, que, ao
chegar a Fortaleza, havia sido apupado por um grupo
minoritário de médicos brasileiros que não deram as
boas-vindas aos médicos cubanos. Juan Delgado foi ali
por todos aplaudido de pé quando Alexandre Padilha
e a Presidenta Dilma Rousseff cumprimentaram-no e
disseram o quão bem-vindo ele é.
Mas eu quero, Presidente Jorge Viana, aqui ressaltar os esclarecimentos dados ontem pela Presidente
Dilma Rousseff sobre o pré-sal e o campo de Libra.
O pré-sal brasileiro foi descoberto pela Petrobras em 2007, abrindo enormes perspectivas
para o segmento de petróleo e gás no Brasil.
Com a evolução das avaliações, evidenciou-se
que a região denominada pré-sal se configurava em uma das maiores províncias petrolíferas mundiais. Nessa província, encontram-se
as maiores descobertas realizadas no mundo
nos últimos dez anos. As áreas de Libra, de
Franco e o campo de Lula, todas com volumes
superiores a 8 bilhões de barris de óleos recuperáveis, não encontram concorrentes em
termos de tamanho entre as descobertas mundiais recentes. E o pré-sal não se restringe a
essas três grandes descobertas. O campo de
Sapinhoá, as áreas de Carcará, Peroba, Pau
Brasil, Florim, Iara, entre outras...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... todas caracterizadas como descobertas gigantes, contribuem para caracterizar a região do
pré-sal como a maior província petrolífera descoberta
nos últimos anos no mundo.
A área de Libra, licitada nesta segunda-feira, é
uma das maiores descobertas do pré-sal. É a certeza
da existência de volumes recuperáveis de petróleo de
grande monta, que explicam o modelo de partilha e
sua atratividade.
No campo de Libra, devem ser produzidos entre
8 e 12 bilhões de barris de petróleo nos próximos 35
anos. Trata-se de óleo de excelente qualidade, com 27
graus API e baixo teor de enxofre.
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Sr. Presidente, vou pedir a transcrição na íntegra, mas me permita destacar pelo menos alguns parágrafos aqui.
A produção de Libra, ao atingir seu pico, alcançará 1,4 milhão de barris por dia e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural, com 25 milhões de metros
cúbicos diários sendo ofertados ao mercado.
Apenas como referência, a produção total do
País em 2013 deverá situar-se próxima a 2,1 milhões
de barris diários de petróleo, de maneira que Libra
representará, no seu pico, 67% de toda a produção
atual do Brasil.
Mais adiante, ressaltou a Presidenta Dilma que
os royalties a serem pagos na produção de Libra, cuja
destinação será de 75% para a educação e de 25%
para a saúde, deverão totalizar, ao longo dos 35 anos
do contrato, algo como R$270 bilhões, contribuindo para
transformar o País em algo muito melhor do que é hoje.
A parcela do excedente em óleo que ficará com a
União deverá propiciar investimento de R$368 bilhões
em saúde e educação.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Igual montante deverá ser destinado ao
Fundo Social, cujos rendimentos deverão ser aplicados
no combate à pobreza, na ciência e na tecnologia, no
meio ambiente, no esporte, na cultura e na mitigação
das mudanças climáticas.
Assim, caminhamos em direção a um futuro no
qual a riqueza finita do petróleo será transformada na
infinita riqueza da educação de qualidade para a população brasileira.
Então, quero transmitir aos estudantes do Colégio Renascença o meu abraço. Poderei encontrá-los aqui – podem vir à porta do plenário, pois quero
abraçá-los pessoalmente. Aqui, na porta do plenário,
vou recebê-los.
Muito obrigado, Presidente Jorge Viana. Peço
para que seja transcrito, na íntegra...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – ...o pronunciamento
de ontem da Presidenta Dilma.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, caro Senador Suplicy, nos termos regimentais.
Passo a Presidência para a querida colega Angela Portela, que também é da Mesa do Senado Federal, para que eu possa, como orador inscrito, usar
da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Angela Portela, 2ª Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR.) – Com a palavra, o nobre amigo
Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, caros colegas Senadores,
Senadoras, venho à tribuna do Senado para tratar, obviamente, do Mais Médicos; mas antes queria também
registrar meu contentamento – falei ontem aqui e, ao
mesmo tempo, como fez o colega Senador Suplicy –,
registrar meus cumprimentos à Presidenta Dilma pelo
resultado do leilão que tivemos ontem e pelo pronunciamento que a Presidenta fez para todo o povo brasileiro depois do evento do leilão de Libra.
É óbvio que é algo que pode, sim, mudar a história do nosso povo, do nosso País. É o início de uma
nova era, usando combustível fóssil, óbvio, mas, como
bem disse hoje a Presidenta Dilma – e é bom que todos
atentem para essa frase –, com todo o arranjo feito,
sistema de partilha, uma inovação do País, que estudou
todos os modelos aplicados no mundo, na busca de
fazer valer os interesses do País e de seus cidadãos.
Ontem dei entrevista, e um jornalista me dizia:
“Mas o leilão de Libra não foi tão bom para as empresas”. Eu respondi: “Ótimo! Não foi tão bom para as empresas, porque foi muito bom para o Estado brasileiro,
para o cidadão brasileiro”. E a Presidenta Dilma usou
uma frase que certamente vai ficar para a história. Ela
disse, no discurso de hoje, no Mais Médicos: “Nós vamos transformar óleo, gerado pela natureza, em saúde
e educação”. O Senador Mozarildo estava lá e ouviu.
É isso que o modelo de partilha, que está longe
de ser privatização... Aliás, é a presença forte do Estado, para que se tenha o adequado aproveitamento,
em parceria com a iniciativa privada. Duas grandes
empresas internacionais, duas gigantes da área de
energia estão lá, duas empresas chinesas e a nossa
Petrobras.
Mas, Srª Presidenta, caros colegas, eu queria
fazer um registro desta tribuna, porque esse é o tipo
do assunto sobre o qual devemos debater, refletir. Sou
um leitor do jornal Folha de S.Paulo, há muito tempo
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gosto dele. Claro que, em alguns períodos, vejo-me
criticando-o, mas é um jornal feito com independência,
por profissionais talentosos e competentes.
Dois episódios que foram destaque na Folha de
S.Paulo chamaram a atenção, nesta última semana,
de todo o Brasil. Gostaria de iniciar cumprimentando o
próprio jornal por ter um eficiente sistema de ombudsman. A Suzana Singer traz os dois episódios.
Um diz respeito a um erro, que o próprio jornal
assumiu, e acho que ninguém tem dúvida de que não
foi intencional. Domingo, o jornal informou que, em um
cenário sem a candidatura de Marina Silva, a maioria
dos votos iria para a Presidenta Dilma. Ora, a Folha
tem um instituto de pesquisa, o Datafolha, com grande credibilidade, e eu até hoje me pergunto – e gosto
muito de ler pesquisas: como um instituto e um jornal,
que são parte um do outro, cometem um erro desses?
E o jornal depois teve que dizer que foi um erro, que
a maioria dos votos, caso Marina Silva não fosse candidata, iria para Eduardo Campos. O jornal assumiu o
erro, assumiu o engano. E esse tema, obviamente, foi
esclarecido. E só ficou um questionamento a respeito
de como se comete uma falha desse tamanho.
Mas o outro erro do jornal acho que precisa ser
assumido por ele. Diz respeito a manchetes que dizem:
“Dilma aumenta viagens pelo País e entrega casas sem
luz”. Como um jornal com a credibilidade da Folha de
S.Paulo entra nessa? O ombudsman da Folha diz: “A
Folha acusou a Presidenta Dilma de entregar casas sem
água, sem luz no interior da Bahia. O jornal mostrou,
na quarta-feira, que parte das moradias inauguradas
em Vitória da Conquista, no programa Minha Casa,
Minha Vida, estava no escuro e a seco. Os moradores
usavam velas à noite e enchiam baldes nas casas dos
vizinhos.” A ombudsman da Folha diz: “Bastava ler o
outro lado.” Na mesma matéria, havia lá, pequenininho,
o outro lado, que dizia o seguinte – o outro lado com a
posição do nosso Governo, do Ministério das Cidades:
“O Ministério das Cidades explicou que as casas foram
entregues com as instalações elétricas, hidráulicas e
que cabia ao beneficiário do programa pedir a ligação
dos serviços às empresas de distribuição do Estado”.
Acontece o mesmo com quem compra um imóvel,
sem ajuda do Governo Federal. Todos nós sabemos
que é assim que funciona, Senador Mozarildo. Se você
aluga uma casa ou compra uma casa, depois você tem
que pedir a ligação em seu nome. A Folha de S. Paulo
fez disso uma manchete.
Eu mesmo gosto muito de ouvir rádio, ouço muito
a CBN e a Rádio Senado, adoro música, mas, na função
que eu estou hoje, tenho que estar sempre atento ao
noticiário, e faço isso acompanhando... Eu ouvi achincalhes, eu ouvi a CBN reproduzindo, com razão, uma
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notícia que saiu na capa de um dos maiores jornais
do País. E muitos brasileiros e brasileiras disseram:
“A Presidenta Dilma é uma irresponsável, está fazendo campanha”. Nós ouvimos discursos daqui, desta
tribuna do Senado, Senadores cobrando, xingando o
nosso Governo por estar entregando casa sem água,
sem luz e sem esgoto.
O problema é que era uma mentira. Quantos vão
vir à tribuna pedir desculpa por ter passado uma versão falsa para o cidadão brasileiro? Os jornalistas que
citaram, na CBN, nas milhares de rádios que reproduziram a Folha de S. Paulo, vão falar, com a mesma
intensidade, com o mesmo espaço, que a Presidenta
Dilma não era, não é irresponsável?
A Presidenta Dilma tem muitos defeitos. Para alguns são defeitos, alguns daqueles que ela tem e que,
para mim, são qualidades: é rigorosa, não aceita esse
tipo de coisa, não permite que um auxiliar faça isso.
Meus amigos, é duro, porque, quando se espalha uma notícia falsa, é como abrir um travesseiro de
penas ao vento. Não tem quem traga de volta o que
compõe o travesseiro. Foi isso o que aconteceu com
essa história da Presidenta Dilma estar entregando
casa sem... Logo ela, como disse o Presidente Lula,
uma espécie de mãe do PAC, uma pessoa que cuidou,
com o Presidente Lula, para que quem não tem casa...
Quantas vezes ela emocionou todos nós, falando como
mãe, como avó, que a casa é o centro de uma família?
Nos Estados Unidos, uma pessoa, para adquirir
uma casa, demora vinte anos – pagando. No Brasil,
mais de dois milhões de famílias já estão com suas
casas, só nesse período do governo de Lula e do Governo Dilma.
Então, eu queria dizer que cumprimento a Folha
por ter um ombudsman, que todo jornal deveria ter;
cumprimento a Folha por debater seus próprios erros,
mas acho que foi um erro gravíssimo.
Trago aqui: “Erro ou má fé da Folha? A Justiça
vai decidir.” Aqui, o que está nesta fotografia é o conjunto habitacional que foi escondido. Foi inaugurado
pela Presidente Dilma e foi escondido. Apareceu uma
casa à luz de velas. E está aqui também a funcionária pública Fabiana Oliveira Lira. Ela é a moça que foi
colocada como a que recebeu uma casa sem água,
sem luz, sem esgoto. Eu reproduzo aqui o que ela diz.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco de Apoio ao Governo/PT – AC) –
Quando eu recebi a chave da casa no dia 9 de
outubro, eu, em seguida, dei entrada no pedido
da luz e da água. Eles me disseram que eu
tinha o prazo de cinco dias úteis para efetivar
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a ligação [eles precisavam disso]. Quando o
entrevistador [no caso, o jornalista] apareceu
na minha casa, a luz não estava ligada, mas
ainda estava no prazo [diz a funcionária.].
Isso virou uma gravíssima acusação, tentando
macular a imagem da Presidenta Dilma.
Eu queria ainda pôr aqui o fechamento do que
escreve a Suzana Singer. Diz a editoria Poder, da Folha.
A informação de que as casas foram entregues
sem água nem luz é relevante por mostrar a
pressa com que o governo tem organizado
essas inaugurações, por motivos obviamente
eleitorais. O objetivo da reportagem era mostrar isso, e não culpar a Presidenta pela falta
de água e luz.
Olha o que é que fala a ombudsman.
Se era assim, por que o título dizia “Dilma
multiplica viagens e entrega casas sem água
e luz”? [A própria ombudsman da Folha coloca.] Em plena campanha (alguém duvida que
já começou?), é preciso ser mais que rigoroso
com as denúncias envolvendo qualquer um dos
candidatos. Do contrário, o jornal estará apenas
fornecendo matéria-prima para os programas
eleitorais de 2014.
Então, Srª Presidenta, eu queria só a compreensão de V. Exª. Feito este posicionamento, eu queria
dizer aqui que participei hoje de um dos atos mais
importantes na minha vida pública. Do lado do meu
irmão, o Governador e médico Tião Viana, eu queria
cumprimentar...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) –... o Senador Mozarildo, Relator dessa matéria,
o Senador João Alberto, que presidiu a Comissão, os
Líderes, todos que se empenharam, a Chefe da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, a Ideli Salvatti, Ministra da Articulação, e, de maneira muito especial, o Ministro Aloizio
Mercadante, e o extraordinário colega, companheiro,
que eu tenho orgulho de ter no PT, Alexandre Padilha,
Ministro da Saúde.
Foi fantástica a apresentação. Lá estava o médico
cubano Juan Delgado. E a Presidenta Dilma abriu o
seu discurso pedindo desculpas, em nome de todos os
brasileiros, ao Dr. Juan Delgado, médico cubano que,
quando desceu no aeroporto de Fortaleza, para nos
ajudar a enfrentar esse problema de décadas no Brasil, que é a falta de médico, foi agredido verbalmente,
foi vaiado e entrou num verdadeiro corredor polonês.
Hoje, ele foi ovacionado.
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O Senador João Alberto estava lá, e eu acabei
de cumprimentá-lo pelo trabalho, que foi reconhecido
por todos, assim como nós também trabalhamos por
isso, porque, de certa forma, nós ajudamos a aprovar
esse projeto, que é tão importante.
Eu queria dizer que o Programa Mais Médicos
não é um projeto eleitoreiro, pois estava sendo trabalhado antes das manifestações. Mas as manifestações estão sendo atendidas, porque, inclusive, a Presidenta Dilma falava que em qualquer pesquisa que
se faça neste País, em qualquer cidade, em qualquer
Estado, a falta de médicos sempre está entre os três
mais graves problemas apontados pela população. E
não é sem razão: o Canadá tem 2 médicos para cada
mil habitantes; o Reino Unido, 2,7; A Argentina, 3,2; O
Uruguai, 3,7; Portugal, 3,9; a Espanha, 4; Cuba, 6,7.
E o Brasil tem pouco mais de um médico para cada
mil habitantes. Como é que vamos resolver isso? De
uma maneira corporativa? E onde estão os médicos
brasileiros? Concentrados...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) –... nas grandes cidades.
Estou concluindo, Srª Presidente.
Estão concentrados nas grandes cidades. Especialistas.
Conto aqui, rapidamente, que recebi uma ligação
do então nomeado De Filippi, Secretário de Saúde de
São Paulo: “Jorge Viana, você trabalhou na Helibrás
e sabe, entende dessas coisas. A Prefeitura está pensando em contratar helicópteros em São Paulo para
poder levar médico do centro de São Paulo para os
centros de saúde da periferia”. De helicóptero! Porque
o médico não quer ir. Ou as condições também não
são as adequadas.
Faltam médicos no Brasil. Agora, a Presidente
Dilma lança um Programa extraordinário, que recebeu
importantes modificações aqui e que, certamente, vai
mudar a história do Brasil, garantindo médicos para
os mais pobres. Médico não é tudo, mas não dá para
melhorar a situação da saúde sem esses profissionais.
O Programa não é contra os médicos brasileiros, mas
junto com os médicos brasileiros. Não tem nenhum
sentido. Ele vai mexer em toda a estrutura de formação desses profissionais. O Governador Tião Viana já
o está implementando. No Acre, nós vamos receber
em torno de duzentos novos médicos. Nosso sonho
de que todos tenham acesso ao atendimento médico
vai se tornar realidade neste País.
Concluo, Senadora Angela Portela, agradecendo
sua tolerância e dizendo que o Programa Mais Médicos tem um defeito: só está sendo implementado ago-
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ra. Esse é o defeito. Todos os países do mundo foram
atrás de médicos em outros países para resolver esses
problemas. A Inglaterra tem mais de 30% dos médicos
de outras nacionalidades. O Brasil precisa dar atenção
para a nossa juventude, precisa multiplicar o número
de vagas nas universidades de Medicina. O Ministro
Mercadante falou isso hoje, o Ministro Padilha também
apontou esse caminho.
Parabenizo a Presidenta Dilma e, antes de finalizar, com muito respeito, cumprimento o Senador
Mozarildo, que foi Relator dessa matéria que muda a
história da saúde no Brasil, sem dúvida. Sem dúvida!
Agora, o SUS, que é um serviço universal de saúde,
mesmo sem a CPMF, mesmo sem os recursos que
foram tirados neste Congresso, vai ser uma realidade,
principalmente para os mais pobres.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, quero só me
aliar, me somar ao pronunciamento de V. Exª. Como
Relator-Revisor, usei exatamente, digamos assim, a
minha formação de médico, há 44 anos... Como disse
V. Exª, desde aquele tempo a carência de um programa
dessa natureza já existia. Realmente, da forma como
o problema vinha sendo conduzido, tanto por parte do
Governo quanto das entidades médicas, ele jamais
seria resolvido. Então, tenho dito para alguns colegas
que esse Programa, agora implantado e, inclusive, já
foi melhorado aqui com a questão do prazo para fazer
o Revalida, da previsão de o Governo, em cinco anos,
construir, reformar e equipar as unidades de saúde e
também criar certos rigores para a criação e o funcionamento dos cursos de Medicina.
Então, acho que foi um grande passo e dou este
testemunho aqui não só por ter sido Relator Revisor,
mas, principalmente, pela minha experiência que tive
de participar espontaneamente de um programa Mais
Médicos quando me formei, há 44 anos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns.
E digo que, quando Governador, com a ajuda
do então Senador Tião Viana, levamos a Faculdade
de Medicina para dentro da Universidade Federal do
Acre. Foi um dos atos mais importantes que fiz no Governo. Levamos residência médica, formamos mais de
50 profissionais do Acre em mestrado e doutorado, e,
agora, se Deus quiser, com trabalho, vamos ampliar,
dobrar o número de vagas na nossa Universidade,
levando, inclusive, até Cruzeiro do Sul, uma decisão
também do Governador Tião Viana, que é médico e
que tanto batalha pela saúde. Para aqueles que têm
acesso a médico e que podem passar a mão no telefone para ligar e receber médico em casa parece que
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foi pouco o que a Presidenta Dilma fez, mas para a
grande maioria dos brasileiros, que agora estão se assustando quando têm a visita de um médico em casa,
nas periferias das cidades, nos municípios isolados, a
Presidenta Dilma talvez tenha feito hoje um dos mais
importantes atos deste seu Governo, que ainda tem
muito chão pela frente para seguir ajudando o Brasil
a melhorar e levando adiante o trabalho iniciado pelo
Presidente Lula.
Muito obrigado e desculpe-me o uso do tempo,
Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/ PT – RR) – Parabéns, Senador Jorge Viana,
pelos dois pontos importantes que destaca em seu pronunciamento: primeiro, esclarecendo que, em relação
ao Minha Casa Minha Vida, houve um erro cometido
pelo jornal e mostrando, claramente, didaticamente, que
a Presidenta Dilma não entregou casa sem luz e sem
água e, segundo, falando do Programa Mais Médicos.
Hoje, tivemos um momento de extrema satisfação e alegria e de muita emoção quando a Presidenta Dilma sancionou o Mais Médicos. É uma satisfação
muito grande para todos nós que aprovamos aqui esse
Programa ver, nas periferias das grandes cidades, nos
extremos Norte e Nordeste, o atendimento básico à
saúde dos brasileiros.
Então, eu gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como Líder,
o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senadora
Angela Portela, que preside a sessão do Senado nesta
tarde, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, o Brasil assistiu a um jogo insólito. Enquanto tivemos um
leilão, se é que pode ser chamado assim, por outros
vimos governistas e a própria Presidenta da República
ir em cadeia nacional de rádio e TV, num assombro à
legislação que trata dessas veiculações, comemorar
o fracasso como uma grande conquista.
São dois mundos: um da realidade e o outro da
propaganda, que mais parece ficção. Vejamos: um só
consórcio – formado pela Petrobras, com 40%, sendo
30% obrigatórios, pela anglo-holandesa Shell, com
20%, pela francesa Total, com 20%, e pelas chinesas
CNPC, com 10%, e CNOOC, com 10% – venceu o
leilão para explorar o Campo de Libra, na Bacia de
Santos, Rio de Janeiro.
A exploração do Campo de Libra deve elevar as
reservas nacionais de petróleo, atualmente de 15,3
bilhões de barris, acrescentando entre 8 e 12 bilhões
de barris. Essa riqueza poderá fazer o País saltar da
11ª colocação entre os produtores mundiais para a
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6ª posição quando alcançar o auge da exploração na
área, com picos de 1,4 milhão de barris diários, em
2025. O próximo leilão da área descoberta em 2005
só ocorrerá daqui a dois anos.
Mesmo com o potencial comprovado de exploração, tivemos apenas um consórcio interessado e,
ainda assim, pelo valor mínimo estabelecido, conforme
destaca manchete do jornal Folha de S.Paulo desta
terça-feira – aspas: “Sem concorrência, leilão do pré-sal obtém valor mínimo” – fecho aspas.
Srª Presidente, basta lembrar que, quando foi
anunciada a concorrência, a expectativa do Governo
era de que 40 grandes empresas iriam disputar o leilão de forma bastante concorrida. Mas não foi o que
aconteceu.
Além da baixa concorrência e do valor mínimo de
venda, temos outras preocupações. Segundo o jornal
O Estado de S. Paulo, o – aspas – “novo desafio da
Petrobras, depois do leilão do Campo de Libra, é conseguir o dinheiro necessário para o desenvolvimento
e a exploração da maior reserva de petróleo já entregue à atividade empresarial no Brasil” – fecho aspas.
De acordo com o editorial do jornal paulista, a
Petrobras tem uma dívida de US$112,7 bilhões no fim
do segundo trimestre e é a maior devedora do mundo entre as companhias abertas não financeiras, de
acordo com o Bank of America.
Com participação de 40%, como já disse, na
área leiloada ontem, a Petrobras ainda terá de ficar
com, pelo menos, 30% nas próximas licitações, se forem mantidos os critérios adotados até agora para o
modelo de partilha.
Diz o jornal Folha de S.Paulo:
O leilão pode ter sido um sucesso, na avaliação
oficial, mas o modelo dificilmente será mantido,
segundo opinam especialistas. Só 11 empresas
se inscreveram para a disputa e apenas 5 – as
integrantes do consórcio vencedor – acabaram
apresentando um lance, embora houvesse 40
em condições de entrar no jogo. Várias razões
aconselham a alteração de critérios. A recém-criada Pré-Sal Petróleo (PPSA) poderá interferir nos critérios técnicos de exploração e terá
prerrogativa de veto em questões importantes,
mesmo sem entrar com dinheiro.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Diz também o artigo que o próprio Governo tem
dificultado e poderá continuar atrapalhando a geração
de caixa da Petrobras.
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A incapacidade de fixar prioridades e a falta
de foco das políticas também têm impedido
a Petrobras de alcançar os objetivos em sua
área de negócios. Convertida em instrumento
de política industrial, por uma das confusões
petistas, a empresa tem sido forçada a dar
preferência a equipamentos nacionais.
O Governo parece disposto a insistir nesse
erro. “A exploração do pré-sal vai fortalecer a
indústria naval e os fornecedores de equipamentos”, disse, ontem, o Ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão. Sem dúvida, essa pode
ser uma das boas consequências dos investimentos no setor de petróleo, se a indústria
brasileira for capaz de competir. Será um erro
grave sobrecarregar a exploração do pré-sal
com os custos de uma política industrial superada. A preferência à indústria naval brasileira
já resultou no fiasco de um navio lançado oficialmente pelo Presidente Lula com discurso
presidencial e só posto em operação mais de
um ano depois, quando teve, finalmente, condições de navegar.
O editorial encerra com a seguinte frase, que se
aplica para absolutamente todas as ações do Governo Dilma, nas mais diferentes áreas – aspas: “O País
pode ganhar com mais foco e menos demagogia”.
Fecho aspas.
Para negar a realidade, o Governo, mais uma
vez, recorre à demagogia e à propaganda, inclusive
usando de forma indevida a prerrogativa de convocar
a cadeia nacional de rádio e televisão para mais um
pronunciamento de palanque, visando 2014.
Essa foi, conforme destacou o Presidente do
PSDB, Senador Aécio Neves, a décima sexta vez, em
apenas dois anos e meio, que a Presidente Dilma usa
o espaço oficial da Presidência da República para fins
eleitoreiros.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Diz a nota do PSDB:
Trata-se de mais uma vergonhosa tentativa de
impor à opinião pública a versão da realidade
que interessa ao Governo. Pena que, tratando
da Petrobras, a Presidente não tenha reservado parte do tempo para esclarecer os brasileiros sobre a gigantesca desvalorização que as
administrações do PT causaram à empresa,
comprometendo importante patrimônio dos
brasileiros. O PSDB repudia, mais uma vez,
a despropositada e intencional mistura entre

Quarta-feira 23

74693

os limites e deveres da Presidente e os interesses da candidata à reeleição.
Essa é, infelizmente, a nossa realidade. É um
Governo que promove um leilão com um só concorrente, vende o patrimônio pelo valor mínimo e usa o
espaço do Estado para fazer propaganda eleitoral e
partidária. O tempo da fantasia, no entanto, já cansou
os brasileiros. Nem todos estão concordando com as
sucessivas tentativas de manipulação da opinião pública. E o Governo Dilma, desesperado, faz cada vez
mais uso desse expediente, que é uma afronta ao Estado brasileiro, à democracia e aos brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Alvaro
Dias, do PSDB do Paraná, como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Peço a palavra pela ordem, nobre
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Apenas quero comunicar que acabamos de votar na
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional a
abertura de um crédito suplementar para o Ministério
da Educação de pouco mais de R$900 milhões. Com
esse valor, contemplam-se universidades estaduais do
Brasil inteiro. Dentre essas universidades, está sendo
contemplada também a de Santa Catarina, a Udesc,
que, há tempos, vem buscando apoio para que se votasse isso, porque isso vem ajudar não só na concessão de bolsas de estudo, mas também na formação
dos professores, melhorando a sua capacidade.
Então, fico muito grato que o Senador Alvaro Dias
me permita fazer essa comunicação. Naturalmente, a
matéria ainda vem ao Congresso, para que possamos
referendá-la. Mas esse foi um grande passo que se deu
na Comissão de Orçamento há 30 minutos.
Era o que eu queria comunicar.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Certamente, Senador Casildo!
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Srª Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco, houve
um relato encantado sobre um pedido de desculpas
da Presidente Dilma a um médico cubano. Não discuto
esse pedido de desculpas ao médico cubano, mas a
Presidente Dilma deveria, isto sim, pedir desculpas ao
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povo brasileiro pelo ocorrido ontem, não só pelo leilão
efetuado, mas pela incoerência que se explicitou no
gesto da Presidente na TV, com ufanismo, proclamando o êxito de um leilão.
Ouçam o que disse a Presidente em 2010! O
vídeo está na internet, para quem queira conferir. A
Presidente Dilma afirmou: “Desde já, eu afirmo a minha posição: é um crime privatizar a Petrobras ou o
pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o
pré-sal é nosso grande passaporte para o futuro.” E
acrescentou: “Eles só pensam em vender o patrimônio
público.” São afirmações da Presidente Dilma!
Portanto, ontem, houve um crime no Rio de Janeiro. É preciso que se escreva isso com todas as letras
e que se dê o verdadeiro nome ao evento ocorrido,
ontem, no Rio de Janeiro.
Em 2013, a Presidente afirmou: “Vamos também
leiloar, em outubro, um imenso campo de petróleo do
pré-sal, o Campo de Libra.” E o leiloou.
Srª Presidente, Srs. Senadores, estão abusando
da nossa generosidade e subestimando a inteligência
do povo brasileiro ao proclamarem o êxito de um leilão
que, na verdade, não houve.
A Presidente da República, em cadeia nacional
de rádio e TV, fez um pronunciamento sobre o leilão do
Campo de Libra, cuja tônica foi o marketing ufanista,
mais uma aparição oficial ditada rigorosamente pelo
marketing eleitoreiro. Suas primeiras palavras foram
ancoradas no superlativo desconectado da realidade.
Afirmou, entre outras coisas:
No dia de hoje, o Brasil deu um grande passo:
começou a se tornar realidade a exploração em
larga escala do nosso pré-sal. E passamos a
garantir, para o futuro, uma massa de recursos
jamais imaginada para a educação e para a
saúde em nosso País. A fabulosa riqueza que
jazia nas profundezas dos nossos mares, agora descoberta, começa a despertar. Desperta
trazendo mais recursos, mais emprego, mais
tecnologia, mais soberania e, sobretudo, mais
futuro para o Brasil e para todos os brasileiros
e brasileiras.
Mesmo que os números apresentados pela Presidente Dilma se tornem realidade, eles significariam
apenas R$600,00 por aluno no Brasil. Portanto, esse
ufanismo é despropositado.
Foi um único consórcio, houve um único lance,
houve proposta mínima, e, em que pese o mínimo ter
definido o vencedor, o Governo qualifica como sucesso um leilão sem disputa e sem ágio. A Presidente
dimensionou-o como o maior consórcio do mundo. A
realidade é diferente. Alguns dizem: foi um golpe. Outros
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afirmam: esse leilão é símbolo da incoerência. Outros
vão adiante e destacam: é o sucateamento do País.
A deterioração do ambiente de investimentos no
Brasil afastou muitos possíveis interessados. Conforme notícia do jornal Valor Econômico, que ouviu várias
fontes, “os riscos de construir infraestrutura e lutar por
supridores locais de equipamentos e serviços nos prazos da concessão” foram considerados.
O primeiro leilão do pré-sal, sem competição,
sem ágio, precipitado, açodado, teve uma importância
meramente fiscal. O Governo reforçou seu caixa, um
reforço fiscal da ordem de R$15 bilhões, em parte retirado da Petrobras, que paga por um patrimônio que
já era seu. É um imediatismo desprovido de visão estratégica e traduzido num ufanismo talhado pelo marketing. É ufanismo, irresponsabilidade, açodamento,
falta de visão estratégica de futuro.
O editorial do jornal Folha de S.Paulo expôs outra
vertente preocupante no contexto de Libra:
Há desconfiança quanto à capacidade da estatal brasileira de suportar o desafio. A Petrobras
é a empresa não financeira mais endividada
do globo, segundo o Bank of America Merrill
Lynch, com US$112,7 bilhões em obrigações
– além do compromisso de investir mais de
US$200 bilhões para ampliar a produção com
o pré-sal.
E prossegue o editorial do jornal, nesta terça-feira:
Somados a isso a exigência temerária de um
mínimo de conteúdo local em equipamentos e
serviços e uma previsível disputa intraestatal
de comando sobre os novos campos, envolvendo Petrobras, Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e a recém-criada Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), não admira que investidores internacionais se tenham retraído. Não por acaso já
se fala em rever as regras de licitação de outras áreas do pré-sal.
Mas, senhores, o leilão tem uma importância muito
mais fiscal do que propriamente para a expansão da
produção nacional de petróleo. É um tremendo contrassenso, que ajudou a reduzir o interesse na disputa e,
consequentemente, os ganhos para o País. O Governo
Dilma precisa dos R$15 bilhões que serão arrecadados a título de bônus de assinatura para fechar suas
contas e produzir um superávit menos feio neste ano.
O objetivo prioritário desse leilão, a razão do açodamento, da antecipação, da precipitação, é a busca de
recursos a qualquer preço para o encontro de contas
do final de ano. A contabilidade criativa utilizada em
outros exercícios já não é mais suficiente, e o Governo
dilapida um patrimônio público extraordinário com o ob-
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jetivo de buscar recursos para atender a demanda do
superávit primário. Foi um malogro exatamente porque
houve desistência, o que, a nosso ver, confirma a tese
de que houve precipitação. O Governo não deveria se
apressar em leiloar esse patrimônio sem uma avaliação mais técnica e completa das suas potencialidades.
Concluo o pronunciamento como comecei, Srª
Presidente, com palavras da Presidente Dilma em
2010: “Desde já, eu afirmo a minha posição: é um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Isso seria um
crime contra o Brasil porque o pré-sal é o nosso grande
passaporte para o futuro.”
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Portanto, a Presidente Dilma afirmou que privatizar o pré-sal é crime. Quem será responsabilizado
por esse crime?
A Presidente Dilma, que pediu desculpas ao médico cubano, pedirá agora desculpas por ter praticado
estelionato eleitoral ao demonizar as privatizações e
agora lançar mão delas, dilapidando o patrimônio que
é nosso, com açodamento, para alcançar o superávit
primário ao final do ano?
Essa indagação tem de ser respondida pelo Governo.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Convido a usar a palavra, para
fazer uma comunicação inadiável, o Senador Cyro
Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Srªs e Srs.
Senadores, os que nos ouvem pela Rádio Senado, pela
TV Senado e pela Agência Senado, Srªs e Srs. Senadores, o Governo comemora o resultado do leilão do
Campo de Libra e diz até que tudo era previsível, mas
quem acompanha o mercado sabe muito bem que, pela
dimensão das reservas, o resultado está bem abaixo
do esperado. Venceu o modelo da Petrobras gerentona,
ou do Governo gerentão, que não dá o braço a torcer
e faz a privatização pela metade.
A essas críticas do mercado somam-se outras:
a nova estatal do setor, Pré-Sal Petróleo, que vai coordenar e fiscalizar a exploração, tem poder demais,
o que assusta petroleiras privadas. A indústria nacional não tem condição de oferecer, a bom preço e no
prazo, a cota de equipamentos e insumos que as petroleiras do pré-sal têm de, obrigatoriamente, comprar
no Brasil. Por fim, a quantidade de petróleo que as
empresas têm de entregar ao Governo, mais de 40%,
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é muito grande. Esse modelo de privatização cria uma
confusão tremenda!
Srªs e Srs. Senadores, o Governo veio a público
comemorar também que a inflação vai fechar dentro da
meta. Mas fechar dentro da meta significa uma perigosa
inflação da ordem de até 6,5%. Se ficar em torno de
6%, já será um impacto forte no orçamento doméstico.
Quem faz as compras regularmente e tem de
administrar uma família sabe que, na ponta do lápis,
os produtos não param de aumentar, juntamente com
as despesas com saúde e educação. Basta fazer as
contas e ver como o poder de compra das famílias
brasileiras tem caído! Os juros devem chegar a dois
dígitos. Dois dígitos! E, ainda assim, não vão conseguir
frear a inflação, que tem origens numa desconfiança
em relação ao Governo, às contas públicas e ao intervencionismo na iniciativa privada.
Sob a justificativa de que o cenário internacional
tem sido desfavorável, o Governo comemora também
um PIB em torno de 2,5% – se chegar lá –, em 2013,
e de 2,2% no ano que vem. Pífio! Mas, num quadro
comparado, vemos que o crescimento do PIB brasileiro deverá ficar bem abaixo das demais economias
emergentes em 2014, conforme alerta relatório do FMI.
E as razões para o alerta são os obstáculos macroeconômicos, como inflação em alta e pouco espaço
fiscal, além de gargalos à produção, notadamente na
área de infraestrutura.
Por isso, é extremamente inquietante e preocupante que a Presidente volte a dizer que crescimento
não é apenas PIB. Ora, sem a força do PIB, não há
como pensar nos programas sociais, na educação de
qualidade, no atendimento médico-hospitalar, tampouco na segurança pública.
O Governo coloca em questão a capacidade financeira e orçamentária do País, quando se esquece
de dizer que a dívida bruta do setor público já chega
a mais de 60% do PIB.
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil não pode se contentar com um desempenho tão modesto da economia,
nem com essa manipulação de números tão comum
nos discursos do Governo. É preciso exigir um Estado
mais dinâmico, mais enxuto, menos aparelhado ideologicamente, com gestão de resultados e propostas
bem planejadas. O modelo de incentivos pontuais ao
consumo está esgotado e com um temerário endividamento das famílias.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Pior: as tentativas de privatização do atual Governo não parecem suficientes para alavancar
os investimentos em infraestrutura, indispensáveis
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ao aumento da competitividade dos produtos brasileiros. Esses investimentos, de acordo com a revista
The Economist, têm-se mantido na ordem de 1,5%
do PIB, quando a média global é de 3,8%. Hoje, 25%
do valor obtido pela comercialização da safra de soja,
em Mato Grosso, por exemplo, é gasto em transporte
até os portos.
No lugar de ser pragmático para resolver os gargalos de produtividade, o Governo tem preferido um
dogmatismo capaz de amedrontar até os mais otimistas dos empresários. O fato é que, no atual Governo,
há nítidos equívocos na condução do País, mas sem
que se acene com reformas indispensáveis à competitividade. O ritmo do Brasil tem ficado muito abaixo do
potencial do País.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Já termino, Sra Presidente.
Não é possível exigir investimento dos setores
produtivos em tecnologia se a maioria deles carrega
um fardo extremamente pesado de impostos. As contrapartidas do Governo estão abaixo das expectativas
do mercado. Cinquenta e oito por cento da arrecadação
são gastos com folha de pagamento do funcionalismo.
Se o Governo fosse uma empresa privada, já teria quebrado, diante de tamanha ineficiência.
Sras e Srs. Senadores, o presidencialismo de
coalizão, por sua vez, incha a máquina pública. Hoje,
são 39 Ministérios, e é uma porteira aberta para os
desmandos e para a corrupção que ocorreu no Ministério do Trabalho e em tantos outros órgãos. Conforme aponta o relatório do Tribunal de Contas da União,
o Governo não tem ideia de como as Organizações
não Governamentais (ONGs) e as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) gastam
o dinheiro repassado.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Somente este ano, R$3,7 bilhões já foram
repassados a essas instituições. Um em cada quatro
convênios firmados nem sequer tem a prestação de
contas entregue aos órgãos responsáveis, mesmo
após o vencimento do prazo contratual.
Os convênios e repasses são comuns na Esplanada dos Ministérios, mas a documentação entregue
pelas entidades para comprovar o uso do dinheiro público não é adequadamente fiscalizada.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – São repasses milionários. O Ministério da Educação é a Pasta campeã, que transferiu mais de R$1
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bilhão. A Pasta da saúde aparece com R$772 milhões,
seguida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com R$671 milhões.
De acordo com o Ministério do Planejamento,
em 2013, a União fez mais de 6.300 transferências
voluntárias, mas não há notícia de quantas prestações
de contas foram feitas. Acrescente-se a isso a clara
manipulação dos balanços contábeis do Governo e a
submissão do Banco Central ao Ministro da Economia.
No campo internacional, o País prefere patinar
num esforço para salvar o Mercosul a buscar novas parcerias bilaterais. A balança comercial, por sua vez, registrou o pior valor de janeiro a setembro desde 1998...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Fora do microfone.) – ... e o emprego na indústria
colocou o pé no freio.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Enfim, Srª Presidente, no lugar de fazer reformas, o Governo continua a política cega de incentivo
ao consumo. Tem-se a impressão de haver dois Brasis:
um, pintado às mil maravilhas pelo Governo, e outro
que preocupa os analistas internacionais e que é simbolizado pelas reivindicações das ruas.
É hora de a sociedade brasileira avaliar melhor o
discurso colocado nas mídias pelo Governo e repensar
que rumos quer dar ao País.
Mais quatro anos nesse ritmo e o País terá novas
décadas perdidas.
Obrigado pela paciência, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Nobre Presidente, Senadora Angela
Portela, que preside esta sessão; caros colegas, farei
uma breve análise da nossa viagem ao Panamá, no
último fim de semana, quando houve, inclusive, a sede
própria do Parlatino.
Tivemos a honra de participar com alguns colegas, entre eles o Senador Paulo Davim, a Senadora
Vanessa Grazziotin e também diversos Deputados
Federais que fazem parte do Parlatino, dessa comissão. Inclusive, o Senador Flexa, que é o Presidente
da Comissão do Parlatino, não pôde viajar, mas lá
se encontrava o Vice-Presidente da Comissão, o Deputado Federal Eduardo Azeredo, que representou a
Presidência e, enfim, o grupo do nosso Parlamento,
do nosso Congresso Nacional.
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O Senador Paulo Davim está presente nesta
sessão. Pudemos presenciar o acontecimento, e faço
uma pequena análise sobre essa viagem.
É inegável a grandiosidade, a diversidade de
produção e o tamanho do mercado brasileiro, quando
comparado ao de outros países da América Latina.
Apesar disso, ainda não desempenhamos o papel de
liderança que nos caberia. Temos que conquistar essa
liderança, não apenas nos aspectos econômicos, mas
também políticos, buscando a integração cada vez
maior da nossa região. Só dessa forma poderemos
garantir discussões de igual para igual com outros
grandes blocos regionais.
É a tese que venho pregando, em função do bloco
regional dos países sul-americanos que compreendem
o Parlatino, e o Brasil, não só dentro do Mercosul, mas
no contexto agora da Aliança do Pacífico, que criaram
com os países do Chile, do Peru, da Venezuela, inclusive o Panamá oferecendo-se como sede da Aliança
do Pacífico, mas parece que nós, do Brasil, precisamos
nos articular com mais ênfase, eu diria, entre esses 23
países que compreendem o Parlatino.
Para vermos esse bloco mais reforçado e com
a liderança do Brasil, quer dizer, nos fazermos mais
presentes, devemos procurar conquistar essa liderança
e, juntos, atuar em relação a outros blocos no Mercado Comum Europeu, como em relação aos países do
bloco do Nafta – os Estados Unidos, o Canadá e assim por diante –, como também em relação aos blocos
dos países asiáticos.
Nós, aqui, do Parlatino, precisamos nos organizar melhor. Precisamos, eu diria, pensar mais nesses
coirmãos. Acho que isso é fundamental, e a liderança
do Brasil está ainda, parece-me, aquém do desejável,
do recomendável.
Por isso, além das reuniões e das comissões que
lá aconteceram, além da cúpula ibero-americana dos
representantes, dos executivos desses países todos,
e os diplomatas, parlamentares, chefes de Estado e
de governo, é oportuno fazer uma análise mais ampla
da situação de integração regional vivida atualmente na América Latina, não apenas em seus aspectos
políticos, mas especialmente da efetiva cooperação
econômica, diplomática e cultural.
Instituído há mais de 20 anos, o Mercosul ainda
patina na consecução de seus objetivos primordiais,
como a livre circulação de bens, serviços e fatores de
produção entre os países do bloco e até mesmo na
circulação de cidadãos, que enfrentam dificuldades
burocráticas que há muito já poderiam ter sido superadas, a exemplo do que ocorre entre os membros da
Comunidade Europeia.
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Até a circulação de pessoas, no Mercosul, ainda
é muito empírica, muito burocrática. É uma reclamação que se ouve há tempos. Já estamos há 20 anos
nisso, e as coisas estão indo muito devagar. Na Europa, não existe essa burocracia. Com visto, com passaporte, você circula em qualquer um dos países da
Comunidade Europeia, mas nós, aqui, no Mercosul,
não. Assim precisava ser nesse Parlatino. Não avançamos nisso ainda no Mercosul. Temos que agir mais.
Isso é fundamental.
Há pouco, vimos a formação de um novo bloco
comercial, composto por alguns países dos nossos vizinhos latino-americanos, que merece nossa atenção:
a Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, México e Peru. Outros países ainda aguardam sua aprovação e ingresso no bloco, como o próprio Panamá.
Este, como disse no introito, aliás – que conta com o
relevante modal do Canal do Panamá, essencial na
ligação entre o Atlântico e o Pacífico –, ofereceu-se,
inclusive, para sediar o bloco econômico.
O Brasil não pode ficar alheio e subestimar o
vistoso crescimento apresentado pelo grupo, em tão
curto espaço de tempo. Criado formalmente em junho
do ano passado, o grupo contabilizou, no ano passado,
exportações que somam US$556 bilhões, enquanto
o Mercosul, formado há 20 anos, negociou apenas
US$335 bilhões. Ficamos bem aquém dessa formação
da Aliança do Pacífico, criada no ano passado.
Vale lembrar, a título de curiosidade, que o Mercosul responde por 71,8% do território da América do
Sul. Os quatro países do Mercosul representam 71%
dos países da América do Sul – quase 13 milhões de
quilômetros quadrados –cerca de três vezes a área
da União Européia.
A indiferença que o Governo tem dedicado ao
tema não condiz com os baixos números da nossa
balança comercial.
De janeiro à terceira semana de outubro deste
ano – 203 dias úteis –, as vendas ao exterior somaram
US$193 bilhões, média diária de 950 milhões. Na comparação com a média diária do período correspondente
de 2012, as exportações decresceram 1,1%.
Nós caímos no último exercício. Então, está faltando alguma coisa para motivarmos isso. Sei que a
importação de petróleo, importação de gasolina, derivados de petróleo, por falta de refinarias, de melhorarmos.
E eu tenho dito várias vezes que Santa Catarina
se coloca à disposição para instalar uma refinaria. Esse
é um tema que está na pauta, porque o Brasil importa
derivados de petróleo: gasolina, gás, querosene, óleo
trabalhado. Vamos fomentar isso, mas precisamos buscar mecanismos para melhorar essas teses.
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Nossos acordos comerciais ainda são tímidos e
ineficazes, sejam eles considerados isoladamente ou no
âmbito do Mercosul. Temos 22 acordos vigentes, caro
Presidente Renan Calheiros, enquanto que o Chile está
acordado com 62 países – e nós com 22 –, a Colômbia,
com 60 países, e o Peru, com 52. A economia brasileira, que sofre uma profunda perda de competitividade
internacional, especialmente em função do elevado custo Brasil, composto por infraestrutura precária e carga
tributária escorchante, não pode arcar com os custos
de uma política comercial externa tímida.
É imperativo que o País expanda, de forma vigorosa, sua política de relações exteriores, buscando
consolidar e ampliar as parcerias do comércio internacional. Corremos um sério risco de perder mais espaço em nossos mercados exportadores conquistados a
duras penas. A estagnação e o acanhamento que atravessamos atualmente não se coadunam com o imenso
potencial brasileiro no cenário econômico internacional.
São essas, caro Presidente Renan Calheiros – e
agradeço a tolerância do tempo –, as reflexões que não
podia deixar de fazer na tarde de hoje, tendo em vista
a nossa participação nessa missão, em conjunto com
outros colegas, como disse antes, aqui do Senado, Senador Paulo Davim, Senadora Vanessa e outros colegas,
Deputados Federais, no Panamá, onde participamos
da inauguração da sede própria do Parlatino. Mas nós
sentimos e vimos de perto que o Brasil, pelo seu potencial, entre os 23 países que compõem o Parlatino,
precisa se agregar mais, fluir melhor, entrelaçar, cordializar mais, para que possamos, aí sim, ajudar a liderar
isso, conquistar essa liderança, porque ela não vem de
graça. Precisamos trabalhar nesse sentido e conversar
de igual para igual com outros blocos do mundo inteiro,
como disse, os países do Nafta, Estados Unidos, Canadá, o Mercado Comum Europeu e os países asiáticos,
aqueles blocos que estão sendo formados.
É a análise que trago na tarde de hoje em relação
à viagem que nós fizemos.
Sr. Presidente Renan e caros colegas, muito obrigado pela atenção.

mos o item 1 da pauta de hoje apenas na quarta-feira,
amanhã, portanto.
Como esta matéria é uma matéria que conflita
legitimamente interesses dos Estados, a prudência
recomendava que nós marcássemos para quarta-feira. E, antes de apreciarmos a matéria, nós vamos
apreciar os requerimentos de adiamento da própria
discussão e votação.
Fica, portanto, esse item, o item primeiro, adiado
para amanhã, quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2 da pauta:

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner,
a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

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, Aloy-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
a

Sr s e Srs. Senadores, nós estabelecemos, na
semana que passou, um procedimento para apreciar-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 352, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.216, de 2013)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa), da Senadora Ana Amélia, que
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para incluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais.
Eu vou conceder a palavra, daqui a pouco, ao
Senador Waldemir Moka, Relator do projeto de lei,
que está exatamente se dirigindo ao plenário neste
momento.
Se não houver objeção da Casa, eu queria sugerir a inversão. Que nós passássemos ao terceiro item
e deixássemos esse item para uma avaliação, uma
apreciação, melhor dizendo, posterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Itens 5, 8 e 9, PEC dos Tribunais Regionais Federais.
Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
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sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
Há um requerimento do Senador Aloysio Nunes
Ferreira para reexame dessas matérias pela Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu indago à Mesa qual é a motivação do reexame dessa
matéria, que está em pauta há tanto tempo, pela CCJ,
se ela já está instruída pela Comissão de Constituição e Justiça.
Vou só repetir para V. Exª: essa matéria está instruída pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual é
a motivação de ela voltar à Comissão de Constituição
e Justiça? Há requerimento? Por que motivo ela volta?
Está em pauta há tanto tempo essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento pede, na forma
do art. 279, do Senado Federal, a retirada de pauta da
Proposta de Emenda à Constituição nº 42 e posterior
envio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
para análise de sua prejudicialidade, tendo em vista a
promulgação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 544, que deu origem à Emenda Constitucional nº 73.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 1.231, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no art. 279, inciso
II c/c art. 315 do Regimento Interno do Senado Federal,
a retirada de pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2012, e posterior envio à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ para análise
de sua prejudicialidade, tendo em vista a promulgação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 544, de 2002
que deu origem a Emenda Constitucional nº 73, de 2013.
Sala das Sessões, em outubro de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Então, Sr. Presidente, não há prejudicialidade.
Porque essa matéria não foi votada, e não foi votada
matéria similar. O Tribunal de Justiça do Ceará, que
é uma das PECs, não há prejudicialidade. Talvez o
Senador Aloysio tenha feito o requerimento para desapensar, tendo em vista que parte dessas matérias,
dessas PECs que estão apensadas, uma delas já foi
votada aqui, então, realmente tem sentido o requerimento do Senador Aloysio Nunes Ferreira para desapensar. Não há prejudicialidade na matéria que eu
apresentei, inclusive. Porque não houve aprovação de
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nenhum Tribunal para o Estado do Ceará. Então, ela
não pode estar prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Ceará é o item 9. Esse requerimento é para o item 5, que está tramitando sozinho.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Já foi aprovada a PEC.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O.k. Não, aí tudo bem. Não, aí sim. Acabei de
dizer exatamente isso. Então, o outro item continua
na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. Esse é para o item
5: Proposta de Emenda à Constituição nº 42.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Item 8 da pauta.
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.
É o seguinte o item que tramita em conjunto:
Item 9:
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
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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.
Há um requerimento idêntico sobre a mesa.
Nós poderemos... Como não há acordo para
apreciarmos agora o requerimento nós o deixaremos
para uma próxima oportunidade.
O do item oitavo e o do item nono também.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se for
possível, gostaria que fosse colocado em discussão e
votação o item nº 7, que trata da PEC nº 45, de autoria do então Senador Renato Casagrande, que dispõe
sobre as atividades do Sistema de Controle Interno.
Inclusive, o hoje Governador Renato Casagrande
tem nos cobrado a votação dessa PEC. A Secretaria de
Controle Interno do Estado também tem nos cobrado,
através da Secretária Angela Silvares. Então, ser for
possível apreciar, ainda na tarde de hoje, agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos incluir como item
seguinte ao item 10 exatamente a matéria a que V.
Exª se refere.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22-A, DE 2000
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal
e acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT,
tornando obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Orçamento
impositivo.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece,
com voto vencido, em separado, do Senador
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon,
Cícero Lucena e Lúcia Vânia.
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Esta é, portanto, a terceira sessão de discussão.
Na sessão de 17 de outubro foram lidas as Emendas
de nºs 2 a 5, de plenário.
Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo...
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, V. Exª poderia repetir as emendas já existentes?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta é a terceira...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Não, as emendas já existentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Já existentes. Foram lidas na
sessão de 17 de outubro.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – É porque existe um entendimento para ter mais
emendas. Eu consulto a Mesa se essas emendas já...
Até o quinto dia. Então...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – As que chegaram até agora,
aqui, na Mesa, foram as Emendas de números 2 a 5,
de plenário.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – A nossa é a sexta, então.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos aguardando.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Nós estamos dando entrada na sexta emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estamos aguardando, Senador Eunício.
Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Acaba de chegar sobre a mesa um requerimento
propondo um calendário especial, assinado por vários
Líderes partidários e Senadores e Senadoras.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra
V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP.Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o calendário especial é uma exceção
a uma regra regimental, que prevê o tempo necessário
de discussão antes da votação das emendas constitucionais. Inclusive nós estamos hoje na terceira sessão, nós temos ainda mais duas sessões, e, durante
esse período, é possível ainda apresentar emendas.
Eu até estou colhendo assinaturas para uma emenda,
eu sei que o Senador Eunício também está colhendo
assinaturas para outra.
Eu quero dizer a V. Exª e à Casa que não concordo com o calendário especial. Aliás, eu quero dizer

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

também que não concordarei mais, porque emenda
constitucional é algo para ser tratado com uma tal solenidade que não comporta, Sr. Presidente – V. Exª me
perdoe –, esse entorse. Já concordei no passado, mas
eu creio que o tipo de matéria que exige emenda constitucional para ser implementada é de tal gravidade, de
tal nobreza, que é preciso que se respeitem os ritos.
Obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, com
a palavra V. Exª; em seguida, darei a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer uma ponderação com o Senador Aloysio Nunes no sentido de que mantivéssemos.
Como ele está colocando, hoje é a terceira sessão de
discussão desta matéria. Como faltam apenas duas
sessões para a discussão – nós temos sessão amanhã, temos sessão quinta-feira –, essas emendas iriam
para a Comissão de Constituição e Justiça no prazo,
sem calendário especial, no caso, com a ponderação
de que fizéssemos a aprovação dessas emendas na
quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, e
voltássemos na próxima quarta-feira com esta matéria.
É a ponderação que faço ao Senador Aloysio
Nunes, sem a discussão e a aprovação do calendário
especial, mantendo normalmente em tramitação a matéria pelas cinco sessões, como determina o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Eunício está propondo um acordo de procedimento que não é necessariamente o calendário especial, mas que nós contássemos até a quinta sessão de discussão. Na próxima quinta-feira, a matéria iria para a Comissão de
Constituição e Justiça e, na próxima quarta-feira, ela
seria apreciada aqui, em primeiro turno.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu lamento mas não
posso concordar. Lamento imensamente me afastar do
entendimento do Senador Eunício, mas o prazo para
a apresentação de emenda se encerra no quinto dia
de discussão. Proceder à apreciação das emendas no
quarto dia prejudicaria o quinto dia da discussão. De

Quarta-feira 23

74701

modo que, ainda que com outro nome, é um calendário especial com o qual eu não concordo.
O SR, PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Senador Aloysio, não tem calendário especial.
Eu estou na proposta de V. Exª: encerra quinta-feira,
que é o último dia. Se não tiver emenda na quinta-feira,
se não existir emenda na quinta-feira, que é o último
dia, o último prazo, ele vai para a CCJ na terça-feira.
É isso que eu estou dizendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, eu não tenho nenhum problema em marcar reunião na CCJ no dia em que o
Presidente considerar, mas eu quero apenas o respeito
dos cinco dias...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Não, os cinco dias, sem problema.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agora a reunião da CCJ, no momento em que o Presidente convocar estarei lá presente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – OK!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exªs.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a mesma direção do Senador Aloysio.
Eu acho que V. Exª se colocou em uma situação
bem prudente quando criou esse tipo de trabalho
neste Senado. Já o elogiei por várias vezes. Mas a
Oposição logicamente já foi muito sensível em deixar passar a tramitação fora do Regimento Interno,
Sr. Presidente.
Acho que agora nós devemos, religiosamente,
seguir o Regimento Interno como pretende o Líder do
PSDB, sempre dizendo a V. Exª que as lideranças desta Casa, dentro delas existe uma liderança chamada
Liderança da Minoria ou da Oposição, que precisa ser
respeitada e consultada como V. Exª, um dos poucos
presidentes, tem feito. E eu me sinto muito bem, porque hoje sou Líder da Oposição. Geralmente, o Líder
da Oposição ou da Minoria e nada era a mesma coisa.
Eu quero agora que me façam respeitar como Líder
da Oposição.
Então, parabéns pela sua postura ao ter criado esse tipo de trabalho que acelera os trabalhos do
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Senado, mas vamos fazer todos eles dentro do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Nós agradecemos a V. Exª
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 7:
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
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades
do sistema de controle interno.
O Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve
como Relator o Senador Inácio Arruda, é favorável, com as Emendas nºs 1 e 2 da Comissão
de Constituição, Justiça, emendas, portanto,
de redação que apresenta.
Foram apresentadas as Emendas 3 e 4, de Plenário.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada...
Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, perdoe-me.
V. Exª pretende submeter a votos agora essa
matéria ou apenas é a última sessão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) É a última sessão de discussão,
a quinta e última sessão de discussão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não.
Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria está na pauta, e
nós estamos atendendo a um pedido que foi colocado
ao Plenário, pedido da Senadora Ana Rita.
Encerrada a discussão.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para exame das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 352, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.216, de 2013)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 352, de 2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa), da Senadora Ana Amélia, que
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para incluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais.
Concedo, com muita satisfação, a palavra ao Senador Waldemir Moka para proferir parecer da matéria em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, inicialmente, Senador Presidente Renan e Srs. Líderes,
eu peço desculpas em nome da Senadora Ana Amélia, do Senador Suplicy e da Senadora Lídice da Mata,
sendo que esses dois últimos se encontram ainda no
meu gabinete, porque nós estamos promovendo uma
reunião, objeto da última audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, que tenta uma alternativa,
uma solução de medicamentos para uma doença conhecida como mieloma. Evidentemente, tivemos que
suspender essa discussão para que eu pudesse fazer
este relatório. Esse é o motivo do nosso atraso.
Mas dizer também que este projeto, na verdade
é um modificativo que vem da Câmara e que deveria
tramitar. Certamente teria um relator na Comissão de
Assuntos Sociais, Senador Paulo Davim, provavelmente V. Exª, mas como eu fui o relator inicialmente desse projeto e como Presidente da Comissão, primeiro,
para justificar, requerimento de líderes, e aí o pedido
da Senadora Ana Amélia e das Senadoras como um
todo de que esse projeto, tão importante, pudesse ser
ainda votado dentro do mês de outubro. E é exatamente isso que a Comissão está fazendo. E eu estou fazendo, então, este relatório em nome da Comissão, o
que vai possibilitar que o Plenário aprecie, até porque
o substitutivo da Câmara não tem uma modificação. O
Deputado Reguffe fez uma modificação que eu acho
que é apenas e tão somente para que ela não tivesse,
como ele mesmo disse, algum tipo de ambiguidade.
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Rapidamente, se o Presidente permitir, eu vou
relatar aqui, num parecer que eu acho importante para
que os Srs. Senadores entendam por que estou dizendo que a modificação não é substancial.
Passo diretamente à análise.
Nos termos do art. 336 do Regimento Interno do
Senado Federal, inciso III, poderá ser requerida urgência “quando se pretenda incluir, na Ordem do Dia,
matéria pendente de parecer”.
Por sua vez, com base no art. 338, inciso III do
Regimento Interno do Senado Federal, a urgência pode
ser pedida por líderes – foi o que aconteceu –, que
representam um quarto da composição do Senado,
requisitos plenamente observados para que a matéria
fosse alvo de decisão pelo Plenário, em substituição à
Comissão de Assuntos Sociais.
No que tange especificamente às alterações promovidas pela Câmara dos Deputados no PLS nº 352,
de 2011, registramos que são de pouca monta.
A primeira alteração apenas segue o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, pelo qual o primeiro artigo do texto
deve indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de
aplicação.
A mudança terminológica promovida pela Câmara
“quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral” por
“tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral”
também não modifica a essência do projeto.
Além disso, concordamos com a análise realizada pelo ilustre Deputado Reguffe, Relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, de que
o objetivo da proposição é determinar a cobertura de
tratamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar, tal
como consta de sua ementa, procedimento que ainda
não é coberto pelos planos de saúde.
Fez-se necessário, portanto, substituir as expressões “quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral” e
“quimioterapia oncológica ambulatorial e domiciliar de
uso oral”, “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais
e domiciliares de uso oral”.
Segundo o Deputado, a adequação de redação
se justifica para evitar ambiguidade de interpretação
quanto ao verdadeiro sentido da norma, com a qual
eu realmente concordo.
Por fim, a inclusão do § 5º ao art. 12 não altera o cerne da proposição. Em verdade, o dispositivo
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acrescentado pela Câmara segue em parte o modelo
de redação do art. 10-B, incluído na Lei nº 9.656, de
1998, pela Lei nº 2.738, de 30 de novembro de 2012,
que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para
tornar obrigatório – aí sim – o fornecimento de bolsa
de colostomia, ileostomia e urostomia, de coletor de
urina e de sonda vesical pelos planos privados de assistência à saúde.
Essa é uma inclusão realmente.
De fato, como pontuou a Deputada Jandira Feghali, Relatora do projeto na Comissão de Seguridade
Social e Família, a ementa do projeto refere-se apenas
à inclusão dos tratamentos antineoplásicos de uso oral
entre as coberturas obrigatórias. O projeto, no entanto, assegura também procedimentos radioterápicos e
hemoterapia, assim como formas de potencializar o
direito que está sendo evidenciado por esse projeto.
Foi acrescentado o § 5º ao art. 12 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998. Ademais, o dispositivo acrescentado prevê que o tratamento do câncer pode ser
feito mediante cirurgia, radioterapia, quimioterapia,
transplante de medula óssea ou por uma combinação
de mais de uma modalidade de tratamento.
Outrossim a inclusão do referido § 5º facilita fracionamento do fornecimento de acordo com a prescrição médica, o que permite disponibilizar a quantidade
necessária para cada ciclo de tratamento, após o qual
serão analisadas a toxicidade e a tolerância do paciente ao medicamento receitado.
A regra incluída também autoriza a disponibilização do tratamento diretamente ao paciente ou ao
seu representante legal pela rede própria credenciada,
contratada ou referenciada, possibilitando o tratamento
no tempo indicado.
Por essas razões, consideramos que as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados aprimoram o projeto de lei no mérito bem como no tocante
à técnica legislativa empregada. Assim, julgamos por
bem acatá-las.
Voto.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei
do Senado nº 352, de 2011.
É o nosso relatório, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:

74704 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 23

74705

74706 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 23

74707

74708 Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Waldemir Moka.
Eu queria, com muita satisfação, registrar a presença, no Senado Federal, das representantes da Rede
Feminina de Combate ao Câncer do Distrito Federal:
a Maria Thereza Falcão, Presidente, a Vera Lúcia Bezerra, a Renata Lúcia da Luz, a Maria Barros e a Ana
Paula Fernandes.
Como nós havíamos dito por ocasião, Senadora
Ana Amélia, da cerimônia da abertura das atividades
do Outubro Rosa, a aprovação dessa proposta era
uma das prioridades do Senado Federal.
Portanto, desde já, eu quero parabenizar a Senadora Ana Amélia, autora do projeto, e quero parabenizar também a Presidente do Instituto de Oncologia, a
Luciana Holtz, que inspirou, segundo a Senadora Ana
Amélia, a própria proposta da Senadora.
E quero, desde já, também homenagear o Senador Waldemir Moka pelo brilhante parecer que ele
acaba de fazer para o Senado Federal.
O parecer é favorável ao substitutivo.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Em discussão.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin
e Senador José Sarney
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da
oradora.) – Nós estamos votando o projeto e eu não
vou aqui fazer nenhum longo pronunciamento. Mas
eu não poderia deixar de cumprimentar a autora do
projeto, a Senadora Ana Amélia, que, de uma forma
muito sensível – aliás, é como ela desempenha o seu
mandato, preocupada com a população, especialmente
com as mulheres, e que passou por um sério problema na família, então, ela não apenas conhece, mas
viveu muito de perto o problema –, hoje apresenta
este projeto de lei.
E aqui nós temos as integrantes e os integrantes
da Rede de Solidariedade às pessoas acometidas por
câncer. O projeto que a Senadora apresenta, sem dúvida nenhuma, vai permitir que mulheres que sofrem
desse problema possam enfrentá-lo com uma dor menor; a dor existe, mas menor.
Então, cumprimento a Senadora Ana Amélia, o
nosso Presidente da comissão, o Senador Moka, que
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também muito contribuiu para que o projeto fosse votado, e V. Exª, que, já na abertura do mês de outubro,
mês do Outubro Rosa de combate ao câncer de mama,
disse que estaria pronto para colocar na pauta todos
os projetos que tratem deste assunto. E hoje nós estamos aqui, votando tão importante matéria.
Sr. Presidente, quero dizer que a alegria é muito maior do que a de todos nós juntos por podermos
votar este brilhante projeto da Senadora Ana Amélia.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
A inclusão da quimioterapia oral nos planos de
saúde, a partir de janeiro de 2014, já havia sido adotada
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; mas,
agora, evidentemente, ela deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um direito.
Eu concedo a palavra à Senadora Ana Amélia,
autora da proposta.
Com a palavra, V. Exª.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Paulo
Davim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, hoje é o dia mais
importante do meu mandato, porque está sendo concluído um processo, iniciado aqui nesta Casa, que diz
respeito a 1,1 milhão de pacientes portadores de câncer.
Agradeço às queridas amigas, vencedoras, vitoriosas, na pessoa da minha amiga Terezinha Falcão,
que representa a Liga do Combate ao Câncer; a todas as mulheres aqui presentes já citadas pelo Senador Renan Calheiros; à Luciana Holtz, da Oncoguia;
ao Relator aqui no Senado, Senador Waldemir Moka,
por duas vezes; e, na Câmara, ao Deputado Reguffe,
à Deputada Jandira Feghali e ao Deputado Berzoini.
E quero agradecer, de modo especial, ao Senador
Renan Calheiros pelo cumprimento da palavra de V.
Exª, que, no dia do lançamento do Outubro Rosa, se
comprometeu a incluir na pauta de votações todas as
matérias relacionadas não só ao câncer de mama, mas
também ao tratamento da saúde da mulher.
O meu projeto está sendo votado hoje por este
Plenário. Obrigada, Senador Moka, por ter entendido
a relevância social da matéria. Ele não alcança apenas
as mulheres, mas também todos os pacientes portadores de câncer.
E assim como está transcorrendo agora o Outubro Rosa, de grande significado, essa é a resposta
que a Casa está dando à sociedade brasileira, como
disse o Senador Renan Calheiros, é o protagonismo na
solução de um grave problema: a inclusão da quimio-
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terapia oral no rol dos serviços dos planos de saúde,
no rol do tratamento oferecido pelos planos de saúde.
Hoje ocorreu a abertura do 6º Conseguro, mostrando a importância desse setor para a saúde pública dos brasileiros. Hoje, as prioridades dos brasileiros
são: a primeira é a educação dos filhos; a segunda é
a moradia; e a terceira é um plano de saúde, Senador
Agripino. Então, apesar da relevância desse tema, não
queremos criar nenhum problema financeiro ao Sistema
de Saúde Suplementar. Queremos a compatibilização
do que fazem essas empresas para que continuem
fazendo melhor.
E, ao aprovarmos isso, queremos que a indústria
farmacêutica disponibilize também medicamentos de
preço mais acessível à população e viabilize, Senador
Moka – é isso que temos discutido no seu gabinete –,
a lenalidomida para o tratamento do mieloma múltiplo,
que é um tema extremamente relevante. Isso vai significar o barateamento do medicamento para o SUS
e para o plano de saúde.
Por isso, eu digo que hoje é o dia mais importante do meu mandato. Só por esse projeto teria valido a
pena a eleição para Senadora, representando o Rio
Grande do Sul.
Agradeço a todos os Senadores, a todos os Líderes, que, na quinta-feira, assinaram comigo, a meu
pedido – Senador Agripino, Senador Eunício Oliveira,
Senador Gim Argello, o Senador Francisco Dornelles,
o Senador Acir Gurgacz, os Senadores todos que me
apoiaram para que conseguíssemos a urgência para
votar hoje este projeto de lei que se inclui no rol dos
planos... E o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que o
entendeu perfeitamente. O Senador Aloysio acha que
tem haver a tramitação correta, mas como essa era
uma matéria já vencida e superada na Câmara, não
se tinha mais que perder tempo. Temos que dar celeridade. E V. Exª entendeu o espírito desse projeto e
aceitou tacitamente; aceitou com uma grande cortesia
à colega que lhe pediu a urgência e foi aprovada. O
Senador Wellington Dias, Líder do PT, assinou também.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Aceitei com entusiasmo, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu queria, então, agradecer a todos os Líderes que
ajudaram a que hoje nós estivéssemos votando esta
matéria. O meu profundo agradecimento. Vocês, comigo, estão ajudando e respondendo à sociedade
brasileira, que, nas ruas, clama por um melhor atendimento de saúde.
Muito obrigada, Senador Renan Calheiros; muito obrigada a todos os colegas que ajudaram nesta
missão. Esse é um projeto que é destinado a todos
os pacientes de câncer.
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Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Sr. Presidente, eu quero me inscrever.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra ao
Senador Wellington Dias e ao Senador Pedro Taques.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. e Srªs Senadoras, eu não poderia deixar de, neste momento, ocupar a tribuna para, em primeiro lugar,
parabenizar a Senadora Ana Amélia, essa valorosa Senadora lá do Rio Grande e que tem uma sensibilidade
social bastante aguçada, e que é pragmática; não fica
só na retórica. Ela busca, com objetividade, construir
soluções de que a sociedade tanto precisa, e apresentou um projeto que, na verdade, é uma pérola do ponto
de vista de saúde pública. Eu ressalto o pragmatismo
associado à extrema sensibilidade social da Senadora
Ana Amélia, que, aproveitando o Outubro Rosa, que
por si só já passou a ser um fator de alerta para todas as mulheres do Brasil e do mundo no sentido de
despertar a importância do autoexame e, consequentemente, do diagnóstico precoce do câncer de mama.
A Senadora Ana Amélia aproveitou essa oportunidade para complementar esse Outubro Rosa, não
mais para o apelo diagnóstico que é o Outubro Rosa,
mas também oferecendo a oportunidade da terapia,
com este projeto tão bem construído, tão bem debatido e tão bem formulado.
Mas eu quero,também relatar ou ressaltar que, se
esse projeto da Senadora Ana Amélia tivesse apenas
o alcance para o câncer de mama, ou o câncer que
acomete as mulheres, já seria por si só um extremo
avanço e um importante instrumento para o enfrentamento do câncer no Brasil. Mas não é só isso. Como
ela bem disse, esse projeto beneficia não só as mulheres, mas beneficia todos os pacientes que venham
a apresentar a sintomatologia e que tenham o diagnóstico de câncer, independentemente de gênero. Que
importante é esse projeto!
Ora, quantos pacientes começam o tratamento
internados nos hospitais, e o tratamento não tem a
continuidade devida depois que os pacientes recebem
alta do hospital. Por várias razões, por vários motivos.
E muitas vezes esse tratamento é prejudicado, e aparece a recidiva, aparecem as metástases, porque o
tratamento não foi concluído por falta da oportunidade, que o projeto dá, do tratamento via oral do câncer
ou, pelo menos, a condição necessária para que o pa-
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ciente tenha acesso ao tratamento oral, o tratamento
ambulatorial, o tratamento domiciliar.
É exatamente isso. O que vai possibilitar esse
projeto? Vai possibilitar a conclusão, o fechamento da
terapêutica, ou seja, a terapêutica correta. E nós vamos,
seguramente, Senadora Ana Amélia, ter o reflexo nas
estatísticas. O paciente vai, sim, ter o seu tratamento
concluído, e nós vamos ter uma diminuição efetiva da
reincidência e do surgimento das metástases, pelo
fato de termos um instrumento que garante a conclusão da terapia.
Portanto, eu quero, Senadora Ana Amélia, reiterar
minhas congratulações a V. Exª. Congratulo-me também com o Senador Waldemir Moka, um baluarte, o
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que tem
trazido esta temática de forma contumaz nos debates
das quartas-feiras, pela manhã, em nossa Comissão.
Uma Comissão viva, uma Comissão presente, uma
Comissão comprometida com os verdadeiros avanços de que a saúde pública do Brasil tanto necessita.
Por último, Sr. Presidente, quero parabenizar
esta Casa que, sob sua presidência, tem trazido reais
e concretos avanços. Nós não estamos aqui nos perdendo na retórica enfadonha, nós estamos trazendo,
efetivamente, soluções concretas para os problemas
reais que a sociedade brasileira atravessa em vários
campos, em vários setores, principalmente no setor
mais carente, mais sério e o que tem o maior apelo
popular, que é a saúde pública.
Parabéns a V. Exª, parabéns à Senadora Ana
Amélia, parabéns ao Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Wellington Dias.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero, como Líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo nesta Casa,
manifestar apoio ao projeto. Quero parabenizar a Senadora Ana Amélia pela iniciativa e o Senador Moka
também pela forma como fez seu relatório; enfim, todas
as entidades e todos os que contribuíram.
Eu tenho dito que não se tem opção para a escolha de doenças, mas eu diria que uma das mais covardes que há no Brasil e no mundo é o câncer. Dessas doenças “da modernidade” ainda não se tem um
debate amplo sobre suas causas, mas é um sistema
ainda quase impossível, normalmente, por suas condições, quer seja na classe média ou na classe alta,
de dar conta do tratamento. É uma doença, mesmo
quando há o tratamento, muito cara. Então, eu acho
que o que o projeto faz é dar uma oportunidade a que
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o pouco, dominado pela ciência, possa ser oferecido,
o que é uma medida muito humana. Eu acho que,
antes de tudo, Senadora Ana Amélia, é um projeto
humano, em que se olha o ser humano em primeiro
lugar. Por essa razão, manifestamos nosso apoio. É
o sofrimento de milhares de pessoas com câncer de
mama e de tantas outras formas. Aliás, ainda ontem,
aqui no Distrito Federal, um amigo veio a falecer vítima de câncer. Um dos problemas foi a assistência no
começo de seu tratamento.
Acho que já avançamos, mas esse projeto permite completar, como disse aqui tão bem o Senador
Paulo Davim, mostrando a necessidade de completar
todo o ciclo do tratamento – repito –, naquilo que a ciência foi capaz de dominar. Não só no tratamento do
ponto de vista usual, da quimioterapia, mas aqui com
o próprio tratamento oral, enfim.
Então, eu quero aqui, Senadora Ana Amélia, parabenizá-la e, como Líder do Partido dos Trabalhadores,
manifestar plenamente uma posição favorável, parabenizando todos os homens e mulheres que por este
Brasil afora lutam; de modo especial, os do meu Piauí.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra –
nós temos aqui uma lista de inscrição – ao Senador
Rodrigo Rollemberg e, em seguida, ao Senador Pedro
Taques. E seguiremos a lista.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para
dar um testemunho do trabalho que a Senadora Ana
Amélia desenvolve nesta Casa em defesa da saúde,
especialmente da saúde da mulher. Mas, neste caso,
em defesa da saúde.
Embora, como V. Exª disse, as previsões desse
projeto já estejam feitas por uma resolução da Agência
Nacional de Saúde, é muito importante que isso esteja protegido por lei. E esse foi sempre o argumento
utilizado pela Senadora Ana Amélia.
Portanto, eu quero aqui cumprimentar a Senadora
Ana Amélia. Eu tenho certeza de que, neste momento, milhares de famílias, ou talvez milhões de famílias
brasileiras sentem o Senado correspondendo às expectativas desta população, que quer ver os planos
de saúde privados trabalharem com maior responsabilidade e com maior acolhimento aos seus pacientes.
E também não poderia haver um relator melhor
para essa matéria que o Senador Waldemir Moka,
que, além de excelente Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, é médico. E pela excelente relação
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que mantém nas duas Casas do Congresso Nacional,
ajudou inclusive a agilizar os procedimentos também
na Câmara dos Deputados.
Portanto, é uma dupla que honra muito o Parlamento brasileiro e que tem feito muito pela melhoria
da saúde no Brasil – Senadora Ana Amélia e Senador
Waldemir Moka. E aqui, em nome da Liderança do PSB,
eu quero render as nossas homenagens a esses dois
Senadores e manifestar, com muita alegria, a nossa
posição favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós, todos os dias,
votamos projetos importantes, mas, muitas vezes, nós
nos esquecemos da pessoa, esquecemos de gente.
Nós votamos projetos e debatemos o Pacto Federativo,
o superendividamento dos Estados, a guerra fiscal, a
guerra dos portos, discutimos temas como a questão
política e a questão eleitoral.
Esse projeto visa a humanizar tratamentos; esse
projeto diz respeito a pessoas, a gente. Só quem já
passou por esse mal, que é o câncer, ou teve pessoa
de sua família que passou por esse mal, sabe a importância de um tratamento como esse feito em casa, por
questões físicas e por questões emocionais.
A casa é o asilo do cidadão. Na casa, ele tem
o conforto dos seus queridos; na casa, ele não tem
a possibilidade de infecção hospitalar; na casa, ele
pode receber o carinho, que é muito importante em
situações como essas.
Eu quero cumprimentar a Senadora Ana Amélia, o Senador Moka, por trazerem a esta Casa, ao
Senado da República, um projeto que humaniza até
as nossas ações.
Parabéns, em nome do PDT.
Nós vamos votar favoravelmente a esse projeto.
É um projeto que não leva mais dinheiro para os Estados; é um projeto que não trata de temas estruturantes
da República, mas trata do que é mais importante na
República que é a pessoa, o indivíduo, nesse momento
em que ele se encontra numa situação difícil, acometido por um mal como o câncer.
Parabéns, Senadora Ana Amélia. Eu tenho uma
inveja cristã de um projeto como esse. V. Exª está trazendo humanidade a esta Casa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
eu tenho a satisfação em anunciar aqui aos meus pares uma escola de Belém do Pará, a Escola Estadual
Maroja Neto, do bairro da Pedreira.
Eles estão participando aqui, em Brasília, do programa Câmara Mirim. É um programa semelhante ao
Jovem Senador. Fizemos a escolha, duas semanas
atrás, da redação premiada.
Eles estão acompanhados da professora Tânia
Monteiro, da professora Lucimar Moraes e a Diretora
Elzineide Guimarães. São dez alunos da Escola Estadual Maroja Neto, do bairro da Pedreira, com eu disse.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como é o nome?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A escola foi uma das 12 sorteadas entre cerca
de 5 mil escolas de todo o Brasil.
Vocês têm sorte, não é? Serem sorteados entre
5 mil. São 12 escolas e a escola de Belém nos dá a
satisfação de estar aqui, os alunos passarem o dia
como deputados federais e visitarem o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós queríamos, com muita satisfação, agradecer o registro do Senador Flexa Ribeiro
e agradecer a presença, no Senado Federal, desses
alunos do Pará e dos professores também.
Sejam bem-vindos.
Concedo a palavra a Senadora Ana Rita.
Em seguida, ouviremos o Senador José Agripino
e alguns outros Srs. Senadores que estão inscritos.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Eu quero aqui também cumprimentar a Senadora
Ana Amélia, parabenizá-la pela iniciativa; o Senador
Waldemir Moka, pela relatoria, e dizer que – viu, Senadora Ana Amélia? – a iniciativa de V. Exª transforma
em lei um procedimento que é de competência também do Ministério da Saúde e da Agência Nacional
de Saúde, que, a cada dois anos, deve divulgar uma
lista de procedimentos que deverão ser adotados pelas instituições privadas de saúde no atendimento à
saúde da nossa população.
No dia de ontem, no dia 21, o Ministério da Saúde e a ANS divulgaram essa lista, esse rol dos novos
procedimentos de cobertura obrigatória dos planos
de saúde, ou seja, 50 novos exames, consultas, cirurgias. Serão ofertados também medicamentos para
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tratamento de tumores, o que é muito importante. E o
projeto de V. Exª transforma em lei.
Quero aqui, Sr. Presidente, trazer alguns números
que eu acho importantes. A Agência Nacional de Saúde
realizou nos meses de junho a agosto uma consulta
pública em que recebeu 7.340 contribuições propondo
que os planos de saúde de todo o País oferecessem
aos seus beneficiários a incorporação de medicamentos e procedimentos para o tratamento do câncer. E a
Agência anunciou as novas incorporações nesse rol
de procedimentos, num total de 87 procedimentos, incluindo 37 medicamentos orais para tratar os diferentes tipos de câncer. Isso significa atender, beneficiar
42,5 milhões de consumidores dos planos de saúde,
de assistência individual e coletiva, no nosso País.
Parabenizo V. Exª, que confirma em lei esse procedimento do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde, que tantos benefícios trazem para
nossa população, e especialmente para aqueles que
são acometidos por doenças graves, como é o caso
do câncer.
Parabéns a V. Exª por ter sido a autora desse
projeto de lei tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria que a Senadora
Ana Amélia ouvisse o depoimento que eu quero dar de
casos pessoais, que eu vivencio, e que são acolhidos
pelo projeto de S. Exª.
A minha esposa contribui com muitas entidades
beneficentes aqui de Brasília e do meu Estado; elas
pedem contribuição pelo telefone. E eu digo que ela
tem uma clientela; mas é uma clientela que deve estar
guardando o lugar dela no céu. A última – fui eu que
atendi ao telefone – foi no final da semana passada.
Atendi ao telefone e passei para ela – eu até já conheço as vozes –, e aí eu a ouvi falando, falando. Ao final,
ela me disse que se tratava de um pedido de medicamento para criança com câncer. Nunca tinha pedido,
e ela disse que ia ajudar, imediatamente.
É uma espécie de cota entre amigos. Não têm
planos de saúde, não têm nada; apelam para a contribuição espontânea daqueles que querem dar. Eu imagino, Senadora Ana Amélia, a quantidade de “não” que
aquela moça que usa o telefone para pedir recebe de
gente que talvez não compreenda a aflição de quem
ela quer ajudar, e que talvez até a trate grosseiramente.
Aquelas crianças com câncer aqui de Brasília podem
ser salvas, ou não, de acordo com a contribuição dos
anônimos que atendem ao telefone.
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Eu tenho outro amigo, em Natal – foi meu secretário, não é um homem rico, é aposentado –, que
contraiu um câncer contra o qual luta há algum tempo
e vai sobreviver. Só que o medicamento dele custa
R$160 mil. Eu acompanho de perto o caso dele; ele
está melhorando bem, vai escapar, está tendo uma
ameaça de recidiva. Ele não tinha os R$160 mil, entrou na Justiça e ganhou o direito de o plano de saúde
dele dar o medicamento.
O projeto de S. Exª atinge a toda essa gama –
como a do meu amigo, que ganhou na Justiça. Agora,
eu vi os olhos murchos dele na espera de ganhar a
oportunidade de o plano de saúde, que é poderoso,
fornecer a ele um medicamento que é importado e
que ele não tem dinheiro para comprar. Olhos murchos antes de ganhar a ação; mas, quando ganhou a
ação, que deu trabalho, apareceu-me com uma cara
de quem tinha renascido para a vida.
O seu projeto está fazendo renascer para a vida
milhares de brasileiros, de todos os espectros – dos
filiados a planos de saúde às crianças com câncer –,
com os medicamentos que custam muito caro e que,
por serem muito caros, são difíceis de serem obtidos,
ou o Poder Público se segura para não dar.
Então, quero fazer esse relato para caracterizar
a importância desse seu projeto, a importância e o alcance do seu projeto. É um projeto meritório, que só
poderia sair de uma cabeça de boa qualidade como
a de S. Exª. É, talvez, o óbvio, mas o óbvio que teve
que ter a tutela da Senadora Ana Amélia para trazer
e, com a sua simpatia, conseguir a aprovação, o que
vai ter com o meu voto.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner. Em seguida, concederei a palavra
ao Senador José Sarney, ao Senador Osvaldo Sobrinho e ao Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Serei breve, Sr. Presidente.
Apenas para, ao lado dos colegas, cumprimentar a Senadora Ana Amélia e o Senador Moka, como
Relator. É algo que chama a atenção. No meu Estado,
Santa Catarina, temos convivido muito com isso, com
o deslocamento das pessoas para fazer o tratamento,
deslocamentos muitas vezes distantes.
Lembro-me da época em que, como Governador,
havia uma grande reclamação: tínhamos que descentralizar para atender pessoas que tinham que fazer
quimioterapia e precisavam se deslocar, muitas vezes,
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da fronteira com a Argentina até à capital do Estado,
de uma distância como atravessar o Brasil, da costa
da Argentina até o litoral, para receber o tratamento
nessa linha. Mesmo com os anos, descentralizando, as
pessoas têm que se deslocar, ir até um centro maior
e ficar internado ou ficar numa pensão, arrumar um
alojamento para fazer a quimioterapia.
Agora, com essa possibilidade de receber o tratamento oral – e esse tratamento oral, além dos planos
de saúde que devem atender, também o SUS entra
nessa linha de fornecer o medicamento no tratamento
oral –, podendo fazer no domicílio em que o paciente
se encontra, são outros quinhentos, é uma tranquilidade bem maior, bem diferente, e vai ajudar muito
nesse atendimento.
Acho que é um grande conquista. É o deslocamento de pessoas, que ficam com seus familiares, não
precisam se deslocar para longe, ter alguém acompanhando, arrumar alojamento, como ficar, como passar;
voltar, muitas vezes distante. Olha, é alguma coisa que,
se pensarmos, veremos que V. Exª, Senadora Ana
Amélia, foi feliz na criatividade. V. Exª sente de perto
e encontra saídas.
Queremos nos congratular, nós, catarinenses, enfim, o Brasil, que vive um outro momento neste instante.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José Sarney.
Com a palavra, V. Exª para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é extremamente gratificante para mim ter a
oportunidade de votar esse projeto da Senadora Ana
Amélia. Esse é um projeto objetivo, que realmente é
voltado para melhoria da qualidade de vida nessa fase
mais difícil da vida, que é a doença das pessoas. Em
geral, as pessoas mais pobres não têm acesso às
novas tecnologias dos novos medicamentos, muitas
vezes muito mais caros, como é o caso do tratamento
contra o câncer.
A quimioterapia evoluiu, não só por via endovenosa, mas também por via oral, via oral essa que os
mais pobres não tinham condições de acesso. O projeto da Senadora Ana Amélia, sem dúvida alguma, vem
dar um alento a essas pessoas e mesmo a condição
de sobreviver e viver nas situações graves e extremas
como são essas dos portadores de câncer.
Não é novidade nenhuma para todos nós esse
projeto da Senadora Ana Amélia, porque ela tem sido
nesta Casa uma Senadora que marcou sua presença aqui pelo seu sentimento humano, seus projetos,
a defesa que faz permanentemente, a aplicação que
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tem nesta Casa, uma das Senadoras mais atuantes
que tenho visto ao longo da minha carreira política aqui
no Senado Federal.
Portanto, é um dia para o Senado Federal muito
importante.
Congratulo-me com V. Exª por presidir esta sessão, por ter colocado o projeto. Temos a felicidade de
ter na Comissão de Assuntos Sociais o Senador Moka,
que também é extremamente dedicado a essas causas.
À Senadora Ana Amélia só temos que render
todas as homenagens pelo que ela representa para
nós, honrando o Senado Federal.
Isso, sem dúvida alguma, honra todos nós que
fazemos parte desta Casa.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Osvaldo Sobrinho.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o
projeto da Senadora Ana Amélia é um projeto Vale
Vida que está premiando todos aqueles que tiveram
menos sorte na vida.
Eu sou um remanescente daqueles que também
já sofreram o mal do câncer. Não só eu como também
duas irmãs e que por maus momentos passamos. Eu
sei bem o que é essa situação e, principalmente, para
aqueles que não têm recursos para tratamentos prolongados, evidentemente, que sofrem muito mais. E estou
aqui como um presente de Deus, porque, na verdade,
não tinha nada para estar: 44 dias de UTI hospitalar,
câncer pesado, tirei estomago e tirei baço, Deus me
fez sobreviver e aqui estou.
Portanto, o projeto dela é o projeto Vale Vida, é
um projeto que vai dar às pessoas menos aquinhoadas
condições para a sobrevivência, para adentrar a tecnologia moderna, daqueles que fizeram as pesquisas, e
adentrar o mundo que pode salvar a vida se ainda for
detectado mais cedo.
Ontem, perdemos um Deputado Federal em Mato
Grosso, o Deputado Homero Pereira, um grande Deputado, uma pessoa ilustre, que trabalhou muito Brasil, pela agricultura e, ontem, tivemos que sepultá-lo.
O mal do câncer tomou a vida de Homero.
Portanto, acredito que o seu trabalho junto ao
Senador Moka é um trabalho que, na verdade, levanta
a expectativa de todos nós de que este Senado tem
que legislar para os mais fracos mesmo, para as pessoas que mais precisam, para aqueles que têm menos
oportunidades.
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Aliás, esse tipo de trabalho da senhora é um trabalho que temos visto aqui todos os dias. Luta por causas
justas, luta por causas meritórias, luta por aqueles que
menos têm, luta por aqueles que não têm voz e V. Exª
tem sido uma revelação aqui no Senado da República.
Tenho muito orgulho de ser seu colega e de
acompanhar o seu trabalho nas comissões em que V.
Exª trabalha. Portanto, apoiar o projeto da senhora e
do Senador Moka é, acima de tudo, dar aqui a efetividade de um apoio a um trabalho que, na verdade, fica
em prol dos mais necessitados.
Parabéns, felicidades no seu trabalho, na sua luta
e que aqueles mais necessitados saberão agradecer
ao longo das suas vidas.
Parabéns, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Randolfe Rodrigues.
Com a palavra, V. Exª, para discutir.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, estamos aqui exaltando a obra
pronta, que é meritória; a obra já pronta merece de
todos nós as homenagens.
Eu quero, Sr. Presidente, destacar como essa
obra foi tecida.
Para cada um de nós, querida Senadora Ana
Amélia, que iniciamos nesta Casa em 1º de fevereiro
de 2011 – eu inaugurei este mandato junto com V. Exª
–, sabemos o quanto difícil é o trajeto para aprovar uma
matéria nesta Casa e na Câmara, nas duas Casas do
Congresso Nacional, o difícil caminho que é. Então,
além de destacar a matéria aprovada por V. Exª no primeiro mandato, no intervalo de um ano e meio, que já
é um prazo recorde; eu quero destacar não somente
isso, o recorde no prazo para aprovar essa matéria,
ou seja, aqui, além de destacar a obra pronta, além
de exaltar e admirar a obra, que ela é bela, é importante destacar com quantos pincéis de artistas ela foi
pintada e celebrada.
Em um ano e meio, Senadora Ana Amélia, V. Exª
apresentou o projeto, sensibilizou o Plenário do Senado
para ele ser aprovado, encaminhou-o para a Câmara.
Ao chegar lá, na Câmara, a senhora encontrou fortes
resistências para aprová-lo. A primeira dessas resistências foi que a ele foram apensados outros 70 projetos
similares, e lá poderia ser parado nos escaninhos do
apensamento de outros tantos projetos e lá ficar sem
que o projeto caminhasse e sem que nós chegássemos
neste Outubro Rosa sem poder, no plenário do Sena-
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do, conseguir a sua aprovação. A senhora fez mais:
caminhou até a Câmara dos Deputados, frequentou
os tapetes verdes, foi ao Presidente da Câmara e enfrentou não só a burocracia dos apensamentos lá, no
tapete verde; frequentou também, melhor, enfrentou o
poderosíssimo lobby. É bom que se diga isto: de todos
os lobbies que frequentam essas Casas um dos mais
poderosos é o lobby dos planos privados de saúde, lobby que tem um peso enorme na Casa vizinha a esta,
na Câmara dos Deputados.
Para isso, a senhora contou com o apoio e o
peso das redes sociais, com o peso dessas senhoras
de róseo que estão aqui na tribuna de honra acompanhando, desse povo mobilizado que foi às redes
sociais pressionar os Parlamentares para aprovação
dessa matéria.
Se houve as grandes mobilizações de junho deste
ano, que tanto destacamos, há algo além das mobilizações de junho, que são as mobilizações que existem nas redes sociais, nas pressões feitas sobre os
Parlamentares e que existem no dia a dia.
Foi essa mobilização que resultou na aprovação
pela Câmara dos Deputados dessa matéria e a enviou
de volta para cá. E aqui a senhora contou com esse
companheiro de jornada, que está ao seu lado, esse
sensível Parlamentar. Eu digo para ele que nós até podemos estar em lados opostos – aliás, eu tenho estado tanto com ele em posições parecidas que nem sei
se isso nós ainda podemos afirmar. A senhora contou
com ele, o Senador Waldemir Moka, como um parceiro de jornada na Comissão de Assuntos Sociais para
aprovação dessa matéria.
Então, tanto quanto exaltar e admirar a obra pronta, tão bonita quanto Picasso depois de pronto, tão bonita quanto Monet após pronto, tão bonita quanto – e
aí deixa eu puxar a sardinha para o meu lado – o R.
Peixe depois de pronto, é importante destacar a quantas mãos e pincéis de artistas juntos, celebrados, foram
feitas e necessárias para que a obra ficasse pronta. E
foram muitas mãos de artistas que foram necessárias
para que essa obra ficasse agora pronta.
Ela é pintada com muitas mãos de artistas, ela
enfrenta poderosíssimos lobbies que estão contra, do
outro lado, que não querem o direito à vida, o direito
ao cuidado, o direito ao acolhimento. Ainda bem que
do lado do bem há pessoas sensíveis como a senhora que, se pintando e se vestindo de rosa, se pintam
ao lado da vida.
Parabéns pela aprovação.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, pela ordem.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar aqui a presença de dois
Vereadores ilustres: o Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, o segundo maior Município do
nosso Estado, o Vereador Romário Tavares, e também
o nosso Vereador Antônio Clóvis, que nos dão a honra
de prestigiar a nossa sessão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do PSDB, quero aplaudir a iniciativa e o
sucesso da Senadora Ana Amélia ao propor esse projeto e vê-lo aprovado, finalmente, no dia de hoje. Esse
projeto significa um avanço que supera um atraso e
vem na linha daqueles projetos que entendem ser a
saúde do povo a suprema lei.
Coincidentemente, Sr. Presidente, a Agência
Nacional de Saúde divulga hoje que planos de saúde
terão de cobrir 37 medicamentos orais contra o câncer.
Eu indago: a ANS não sabia da existência do
projeto da Senadora Ana Amélia? Ou se posiciona de
forma a dar a entender que não sabia da existência
desse projeto?
A decisão do Governo foi criticada por entidades
médicas que a consideraram tímida em excesso. O
projeto da Senadora Ana Amélia tem abrangência e,
certamente, alcança de forma mais efetiva os doentes
de câncer, que serão beneficiados com essa propositura, que deve ser incluída na seleção daquelas que
atendem mais de perto o interesse público e fazem
com que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo,
seja cumpridor do seu dever.
Em nome do PSDB, portanto, à Senadora Ana
Amélia os nossos cumprimentos.
Esse projeto certamente atenderá a uma exigência de se oferecer, especialmente às pessoas mais
necessitadas, um atendimento especial. Os custos
dos medicamentos são elevados, os planos de saúde
fugiam à responsabilidade em razão do custo desses
medicamentos, e esse projeto agora impõe a responsabilidade deles e certamente preservará a saúde de
milhões de brasileiros.
Portanto, mais uma vez, Sr. Presidente, os nossos cumprimentos à Senadora Ana Amélia e, é claro,
a manifestação de estranheza diante dessa iniciativa
da Agência Nacional de Saúde no momento em que
o Governo deveria, isso sim, valorizar a apresentação
desse projeto da Senadora Ana Amélia, no Legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan, bem rapidamente, mas, em um momento de
tanta convergência no Senado da República, não poderia me privar de, pelo menos, uma brevíssima palavra
não apenas de apreço pessoal, Senadora Ana Amélia,
mas de uma profunda admiração pelo tom rosa que V.
Exª tem dado a esta Casa, com a sensibilidade com
que tem discutido e debatido os mais variados temas.
V. Exª é, sem sombra de dúvidas, a cara nova do Parlamento brasileiro e do Senado da República.
Esse projeto me chamou a atenção num detalhamento de V. Exª, que dizia que cerca de 40% dos
pacientes oncológicos, hoje, já estão recebendo tratamento em suas residências e que, dentro de alguns
anos, esse número pode dobrar. Isso, por si só, sintetiza e justifica uma ação dessa ousadia, porque poucos
imaginavam que, em tão pouco tempo, V. Exª, certamente com os apoios que teve, do Senador Moka, em
especial, conseguisse dar ao Congresso Nacional, ao
Senado da República, o privilégio de aprovar essa matéria. Isso mostra a conexão desta Casa com setores
extremamente importantes da sociedade brasileira.
A minha palavra, portanto, Senadora Ana Amélia, é, mais uma vez, de admiração, de cumprimento a
todas e a todos que contribuíram na construção desse
projeto, na sua aprovação unânime por esta Casa. E
sempre, como tenho dito em outras ocasiões, o meu
mais profundo e sincero respeito pessoal pela vossa
digna atuação nesta Casa, Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Eunício Oliveira.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã, V. Exª, eu, tantos outros e o
Brasil inteiro assistimos quando a Presidente da República sancionou a questão, aprovada nesta Casa,
do Mais Médicos.
Hoje, neste final de tarde, começo de noite, assistimos aqui à aprovação de uma matéria importante
como essa, trazida pela competente, dedicada Senadora Ana Amélia, que não nos surpreende pelo seu
trabalho nesta Casa, porque já conhecíamos o trabalho da Senadora Ana Amélia em outra atividade, de
jornalista.
Relatada essa matéria por um companheiro também da competência do Senador Moka, que é o Presi-
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dente da Comissão de Assuntos Sociais, esta Casa, na
noite de hoje, tranquiliza vários lares deste País, várias
pessoas angustiadas, com a possibilidade de receber
dos planos de saúde esse tratamento adequado.
Dizia a Senadora Ana Amélia, na sua justificativa, que cerca de 40% dos pacientes já recebem esse
medicamento oral nas suas residências, mas muitos
e muitos deles não têm a menor condição de receber
esse tratamento, a não ser por esse projeto, da lavra
– repito – da competente Senadora Ana Amélia, na
noite de hoje.
Portanto, Sr. Presidente, assim como fizemos uma
campanha, um trabalho intenso de matéria prioritária,
como a questão do combate ao câncer de mama no
mês de outubro, fazendo aqui o Outubro Rosa, a Senadora Ana Amélia completa este dia de hoje.
Como comecei dizendo, a Presidente Dilma sanciona o Mais Médicos, para aliviar o sofrimento e as
dores de muitas pessoas neste País, e a Senadora
Ana Amélia dá a oportunidade para que os planos de
saúde possam fazer o tratamento adequado das pessoas que sofrem dessas perversas doenças.
Estou muito feliz, porque a Senadora Ana Amélia
é autora dessa matéria e dedicou toda a sua energia,
para fazer com que, hoje à noite, estivéssemos votando essa matéria.
Quero, portanto, encaminhar, em nome do Bloco
da Maioria e da Liderança do PMDB, favoravelmente
ao Projeto nº 352, de autoria da nossa Senadora. O
PMDB e o Bloco da Maioria encaminham favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Ruben Figueiró.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Mário
Couto e ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha querida Senadora Ana Amélia, eu não
poderia, sinceramente, silenciar-me neste instante,
quando tantos Srs. Senadores aqui se manifestaram
em solidariedade ao projeto de V. Exª.
Tenho, na minha família, dois médicos especializados na área de oncologia, e um deles é conhecido
e é admirador de V. Exª: o Dr. Paulo Hoff e a minha
filha Ana Amélia.
Sei a importância do projeto de V. Exª. Então,
queria juntar-me às expressões que os meus nobres
colegas manifestaram a V. Exª e também ao lúcido
parecer do Senador Waldemir Moka, do meu Estado.
As minhas homenagens à senhora.
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Espero, sinceramente, que eu represente aqui
também a opinião do meu genro, o Dr. Paulo Hoff, que
é seu admirador e um homem que se dedica, toda a
vida, ao tratamento do câncer no nosso País.
Minhas homenagens à senhora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Todos já
falaram sobre a grande Senadora do Rio Grande do
Sul, admirada por todos os colegas, minha querida
Ana Amélia. V. Exª testemunhou, in loco, o quanto V.
Exª é apreciada no seu caráter e nos seus gestos por
todos os seus colegas.
Quem nos dera – ah, Pai do Céu, Jesus Cristo! –
tivesse a Dilma a metade só da sua inteligência, Ana
Amélia! Quem nos dera!
Parabéns, querida. Você entre nós é uma rainha.
Meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me congratular com a Senadora Ana Amélia pela iniciativa
em apresentar esse projeto que vem obtendo o apoio
unânime desta Casa, que diz respeito ao atendimento
aos portadores de câncer por todas aquelas empresas
de seguro saúde.
O câncer é uma doença terrível que vem se alastrando a cada ano. Nos próximos dez anos, a previsão
é a de que haverá 40% de novos casos no Brasil, e
esse crescimento diz respeito às condições de vida da
população, ao uso excessivo do álcool e do fumo, à
exposição ao sol, a uma atuação, a meu ver, prejudicial
do ponto de vista da saúde no que diz respeito aos alimentos. Enfim, são diversas as causas que redundam
no recrudescimento do câncer no Brasil, principalmente
o câncer de mama, que também, em nosso País, tem
causado muitas mortes. Todo e qualquer projeto que
venha na direção do combate ao câncer e na redução
de mortes, sem dúvida alguma, salva vidas e contribui
para a tranquilidade das famílias do Brasil.
Por isso, eu apoio integralmente a proposta da
Senadora Ana Amélia e a parabenizo, mais uma vez,
por ter tido esse espírito de visão de que não só o
Poder Público deve cuidar diuturnamente, através do
SUS, mas também a iniciativa privada deve se cercar
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dos maiores cuidados para que aqueles que pagam
o seguro-saúde sejam respeitados nos seus direitos.
Meus parabéns, Senadora Ana Amélia.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome da Bancada gaúcha, o Senador Paulo
Paim e eu, em primeiro lugar, é com muita alegria e
orgulho que nós vemos essa manifestação unânime
do Senado à nossa querida companheira Ana Amélia.
Não há dúvida nenhuma de que ela é absolutamente
justa, absolutamente correta e representa o pensamento do povo brasileiro.
Não é fácil, no dia a dia do Parlamento, a gente
encontrar um projeto que realmente represente algo de
positivo, algo de útil, algo de necessário à sociedade.
E o projeto da Senadora Ana Amélia, no que tange ao
câncer de mama, é, dentro dessa campanha extraordinária, uma das mais bonitas que as mulheres fazem, e
nós atrás. Ela representa, realmente ,algo de positivo.
E a gente vê que a manifestação, minha querida Ana Amélia, de todos – todos os Senadores estão
falando – não é apenas no sentido de te felicitar, que
tu mereces; não é apenas no sentido de te valorizar,
que tu mereces, mas é no sentido de a gente ficar de
bem com a gente. Eu, pelo menos, falei, pelo menos
eu disse, pelo menos nós manifestamos o que é importante e o que é significativo.
E é com orgulho que nós, do Rio Grande do Sul,
trazemos – o Paim e eu – o nosso abraço afetivo à
nossa irmã mais moça, tão brilhante e tão competente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para discutir. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu sempre achei que, mais cedo ou
mais tarde, essa cena que presenciamos aqui no plenário iria ocorrer.
A senadora Ana Amélia, desde que chegou a
esta Casa, se destacou não só pela civilidade, pela
educação, mas também pela atenção que dá às pessoas, pela sua atuação em plenário, nas comissões,
pelas suas entrevistas e aparições públicas. Isso foi
tomando um rumo que não era apenas um Senador
mais assíduo ou menos assíduo que presenciava. Hoje,
há uma constatação geral, unânime da Casa de reconhecimento à atuação da senadora. Ela parece uma
veterana, uma pessoa de vários mandatos.
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Ana Amélia é presente e atuante. Encontra-se Ana
Amélia nos corredores, em diversas comissões e aqui,
no plenário, tratando, via de regra, de causas nobres.
Por isso, quero me incorporar aos outros Senadores. Não poderia deixar de trazer a minha palavra, uma
palavra amiga – ela sabe disso –, de reconhecimento ao
seu trabalho, à sua competência, à sua sensibilidade.
Foi esse conjunto de coisas que levou Ana Amélia a
se credenciar entre os melhores Parlamentares desta
Casa, além dessa capacidade que ela tem de falar, de
se organizar, de articular e de fazer as coisas.
Eu queria deixar aqui o meu abraço e, sobretudo, o meu reconhecimento à atuação dessa grande
Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Flexa Ribeiro. Em seguida, darei a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Senadora Ana
Amélia, é uma satisfação enorme poder, neste início
de noite, fim de tarde, fazer o registro da atuação de V.
Exª como Senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul.
V. Exª conquistou todos nós pela delicadeza no
trato com as pessoas, mas muito mais pela competência que V. Exª demonstra ter, sendo presença constante
não só no plenário, mas também nas comissões, debatendo os assuntos de interesse do seu Estado, de
interesse da Nação brasileira.
E, hoje, a aprovação do projeto de V. Exª vai permitir, através dos planos de saúde, o atendimento com
quimioterapia oral às senhoras que forem acometidas
de câncer de mama e também vai dar, com segurança,
um melhor atendimento a todas essas pessoas. Como
foi dito aqui, milhões de pessoas têm essa doença,
uma doença gravíssima, e precisam de acompanhamento não só no momento em que estão internadas
no hospital, mas também em domicílio.
Parabéns a V. Exª. Parabéns a todos nós brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti e, em seguida, ao Senador
Cristovam Buarque.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aqui fazer um
cumprimento especial à Senadora Ana Amélia, dizendo
que é um prazer muito grande ver esse projeto votado
aqui. Eu quero ressaltar o trabalho da Senadora Ana
Amélia, que apresentou o projeto aqui, ele foi para a
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Câmara e já voltou para cá pronto para votar. Portanto, o projeto é de 2001 – não é isso, Senadora? – e já
estamos votando em 2013, o que é um recorde, realmente, em termos de processo legislativo, Senado/
Câmara/Senado.
A importância desse projeto é tão grande que é
difícil, até mesmo para mim, como médico, descrever,
porque, realmente, esse projeto tem uma proposta que
eu diria, Senadora Ana Amélia, que vem até complementar o programa Mais Médicos, porque, na verdade,
você está propiciando aqueles mais pobres fazerem a
quimioterapia oral em casa e, obviamente, supervisionado pelo oncologista.
Então, quero dizer que esse é um passo gigantesco no que tange a dar oportunidade – e aqui é verdade – principalmente aos mais pobres de terem um
tratamento condigno, no aconchego do seu lar, com
assistência da família. Isso, portanto, é muito importante, principalmente porque coincide com o dia em
que a Presidente sanciona o programa Mais Médicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Cristovam Buarque.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Senador, apenas para cumprimentar esta Casa, que,
graças à Senadora Ana Amélia, tem um projeto que
nós estávamos devendo há muito tempo aos brasileiros.
Parabéns, Senadora.
Parabéns ao Senado inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Armando Monteiro, para discutir a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria me associar a essas manifestações que foram hoje aqui trazidas e que representam um justo tributo à atuação da Senadora Ana
Amélia nesta Casa.
Eu acho que esse projeto, Senadora, que tem
um inegável alcance do ponto de vista social, permitiu
que o Senado lhe fizesse essa homenagem. E nada
melhor do que fazer uma homenagem dessa forma,
uma homenagem que, ao final, enseja o alcance de
um interesse muito mais amplo, que é o interesse de
todas as pessoas que são acometidas dessa doença
tão grave.
Então, eu quero me congratular com essa grande
Senadora do Rio Grande do Sul e dizer que ela é merecedora, aqui, de todas as homenagens que recebeu.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Suplicy.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, também quero aqui enaltecer o trabalho da Senadora Ana Amélia, tão dedicado às causas da saúde.
Eu gostaria de registrar, sobretudo, que, nesta
tarde, ao mesmo tempo em que estava havendo o debate aqui, nós havíamos iniciado antes uma reunião no
gabinete do Senador Waldemir Moka, onde estavam
presentes a Senadora Lídice da Mata, a Senadora Ana
Amélia, eu próprio, os dirigentes da Anvisa e, inclusive, o Presidente Dirceu Barbano, uma reunião com
todas as pessoas que estão interessadas na apreciação, pela Anvisa, do remédio para um tipo de câncer,
o mieloma múltiplo.
Felizmente, a reunião teve um desfecho muito
positivo. Houve a decisão, por parte da empresa que
produz aquele medicamento, de que vai, novamente,
solicitar a atenção da Anvisa, e aguardamos que isso
possa beneficiar tantas pessoas – inclusive algumas
nós conhecemos – que contraíram esse tipo grave de
câncer.
Portanto, meus parabéns pela dedicação a ambos
os assuntos, Senadora Ana Amélia. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira
usar a palavra, nós declaramos encerrada a discussão.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Eu quero apenas, Presidente Renan Calheiros, no encerramento da discussão, agradecer, muito sensibilizada, as manifestações
de todos os colegas aqui, homens e mulheres que, na
verdade, tomam esta iniciativa como uma iniciativa coletiva. A Senadora Ana Amélia é apenas uma portadora de uma ação legislativa que representa o Senado
Federal. Agradecer também a V. Exª por ter incluído a
matéria na pauta de hoje, para celebrar o protagonismo do Senado no Outubro Rosa.
Cada palavra de cada Senador ou Senadora aqui,
para mim, é o gesto mais importante deste mandato
com o qual eu tenho a honra de representar o Rio
Grande do Sul.
Quero agradecer os Senadores da minha Bancada – Senador Pedro Simon e Senador Paulo Paim.
Mas eu preciso também agradecer às mulheres
que estão aqui, que V. Exª já registrou: Maria Teresa
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Falcão, Presidente da Liga de Combate ao Câncer, Vera
Lúcia Bezerra da Silva, Renata Luz, Maria Conceição
Mafra, Larissa Bezerra, Ana Paula Soares, Thiago Turbay, que representa a Presidente da Femama, Maira
Caleffi, que tanto trabalhou nessa matéria. Agradecer a
todos os internautas que nos ajudaram nessa missão.
Agradecer, especialmente – ele foi referido aqui –, o
Dr. Paulo Hoff, que teve uma atuação muito importante para revelar, do ponto de vista médico, especialista
que é em oncologia, a relevância da quimioterapia oral
no tratamento dos portadores de câncer.
Nós estamos realizando aqui uma sessão que teve
a colaboração da Câmara dos Deputados. De novo,
quero renovar o agradecimento ao Senador Waldemir
Moka, que foi o Relator original aqui na Comissão de
Assuntos Sociais e, hoje, como Presidente da própria
Comissão de Assuntos Sociais, por ter feito a relatoria
final nesta tarde, que é uma conquista desta Casa. E
quero compartilhar com todos os Senadores e Senadoras esta vitória conseguida, que mostra que, quando
a gente quer, a gente consegue.
O trabalho, como disse o Senador Randolfe Rodrigues, é um trabalho de derrubar barreiras, o que é
natural do processo legislativo e do processo democrático. Mas isso só foi possível graças ao apoio integral
dos Presidentes das Comissões nesta Casa e também
na Câmara dos Deputados.
Muito obrigada a todas as Srªs Senadoras e a
todos os Srs. Senadores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos à
Senadora Ana Amélia pela oportunidade, mais uma
vez, que concede ao Senado de votarmos hoje esta
importantíssima matéria.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.232, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 352,
de 2011 (nº 3.998/2012, naquela Casa), da Senadora
Ana Amélia, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para incluir tratamentos entre
as coberturas obrigatórias.
Sala das Sessões, em de de 2013. – Senadora
Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a discussão, passa-se
à votação do requerimento da Senadora Ana Amélia,
que pede a votação em globo do substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 352.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Votação do substitutivo da Câmara em primeiro
turno, em turno único, melhor dizendo.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados. (Palmas.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mais uma vez, com os cumprimentos à Senadora Ana Amélia.
Os pacientes passarão a ter acesso, em casa,
de acordo com o projeto que o Senado aprova neste
momento, a medicamentos que têm 54 indicações contra vários tipos de câncer. Desta forma, os pacientes
de diferentes tipos de câncer, como próstata, mama,
colorretal, leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago
e pele, poderão ser beneficiados.
Como se sabe, hoje, cerca de 40% dos tratamentos oncológicos empregam medicamentos de uso
domiciliar em substituição ao regime de internação
hospitalar ambulatorial.
Senador Alvaro Dias, Senador Ricardo Ferraço
e Senador Walter Pinheiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma
homenagem final à Senadora Ana Amélia, dizendo que,
embora oficialmente isso não seja possível, extraoficialmente nós passamos a denominar esta lei de Lei
Ana Amélia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito bem indicada, Senador
Alvaro Dias.
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimentando, evidentemente, a Senadora Ana
Amélia pela oportunidade que ela nos dá em relação
ao elevado alcance social deste projeto que acaba de
ser aprovado, eu queria solicitar a V. Exª que não perdêssemos a oportunidade, nesta tarde, de avaliarmos a
indicação também do Embaixador Ruy Carlos Pereira,
um processo já pronto para ser deliberado pelo Plenário.
Fizemos uma sabatina com o Embaixador Ruy
Carlos Pereira, que foi indicado pela Presidência para
chefiar a Missão Diplomática da Venezuela.
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Apelo a V. Exª para que nós possamos aproveitar
o quórum elevado e apreciarmos a indicação desse extraordinário Embaixador do corpo diplomático brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão
de encaminhamento do Senador Ricardo Ferraço e
vamos combinar com o Plenário.
Neste momento, nós poderemos fazer pelo menos duas votações nominais. Se não houver objeção
da Casa, nós vamos fazer o encaminhamento proposto por V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Eu queria
apenas me somar às ponderações feitas pelo Senador
Ricardo Ferraço.
Como um Senador de Roraima, mais do que
ninguém eu tenho interesse em que o Embaixador
assuma logo, até porque é muito importante para as
nossas relações com um país ao qual estamos colados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª também o reforço, o apoio à proposta de encaminhamento
do Senador Ricardo Ferraço.
Eu queria comunicar à Casa que nós, hoje, tivemos a oportunidade de participar da cerimônia de
sanção da Lei que criou o Programa Mais Médicos.
Nós também já votamos, no Congresso Nacional, 75% dos royalties do petróleo para a educação e
25%, para a saúde.
Hoje mesmo, nós fizemos a terceira sessão de
discussão do Orçamento Impositivo, já aprovado na
Câmara dos Deputados. O Orçamento Impositivo, como
todos sabem, vai ajudar no desenho do financiamento
da saúde, que é uma das coisas mais cobradas pela
sociedade brasileira.
E vamos votar, também – nós estamos concluindo
a tramitação –, mais recursos para o financiamento da
saúde, quando apreciaremos a proposta Saúde+10,
que foi apresentada e está em tramitação no Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 15 da pauta:
MENSAGEM Nº 68, DE 2013
Mensagem nº 68, de 2013 (nº 309/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. RUY CARLOS PEREIRA,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
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plomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Bolivariana da Venezuela.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de
Relações Exteriores, que teve como Relator
o Senador Luiz Henrique. (Parecer nº 1.189,
de 2013–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, nós
declaramos encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Nós estamos apreciando o nome do Sr. Ruy
Carlos Pereira, que está sendo indicado para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Venezuela.
Senador Walter Pinheiro, com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não há nenhum óbice a essa indicação, acho importante dizer.
Mas eu queria chamar a atenção de V. Exª para
o item anterior, o Item 11, porque nós fizemos na CCJ,
Sr. Presidente, a pedido inclusive do Senador Vital do
Rêgo no sentido de juntar...
Nós temos diversos projetos que tratam do plano
nacional de viação, e o que peço a V. Exª é a possibilidade da tramitação conjunta, para que nós possamos,
de uma vez por todas, resolver essas pendências, já
que existe uma dezena de projetos.
Se V. Exª pudesse acatar o nosso pleito seria importante, porque tentaríamos resolver esse problema,
já que, eu diria a V. Exª, é de baixa capacidade a resolução desses projetos, uma modificação no sistema
viário nacional. Não temos acuidade, ou seja, um parecer que olhe os problemas em cada um e tente dar um
parecer no todo. Eu até brinquei com o Senador Vital
do Rêgo e disse a ele que todo cascalho que havia na
CCJ ele remetesse, para que pudéssemos trabalhar.
Então eu pediria a V. Exª que desse o mesmo trato a essa matéria. Nós nos debruçaríamos sobre ela
para ver exatamente onde não há colisão, o que efetivamente já foi acatado em diversas questões, tanto no
que diz respeito ao PAC quanto a outras modificações,
e daríamos uma resposta definitiva, tirando completamente mais de uma dezena de projetos, alguns deles
até, Sr. Presidente, completamente inviáveis, outros já
atendidos e outros com processo em curso.
Então, que V. Exª pudesse promover o que chamaríamos de uma verdadeira reaglutinação, para que nós
pudéssemos apresentar o parecer sobre essa matéria.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto encaminhamos e proferimos a votação,
permita-me fazer o registro de quão extraordinária foi
a sabatina, na Comissão de Relações Exteriores, do
Embaixador Ruy Carlos Pereira.
Semanalmente, cumprindo prerrogativa regimental e até constitucional, nós sabatinamos os embaixadores que vão chefiar as nossas missões diplomáticas.
E ao longo dos últimos meses foram muitos os embaixadores que passaram pela Comissão, apresentando suas diretrizes, seus desafios. Mas a sabatina do
Embaixador Ruy Carlos Pereira foi especial, porque
para além do conteúdo, para além da sua capacidade
intelectual e cultural, todos nós ficamos contagiados,
na Comissão, pela disposição, pela emoção, pelo
entusiasmo do Embaixador Ruy Carlos Pereira por
chefiar a missão diplomática do nosso País na Venezuela, trazendo a necessidade de construirmos uma
pauta que possa trabalhar as agendas comuns entre
o Parlamento brasileiro e o Parlamento da Venezuela,
considerando os pontos comuns e as convergências
que nós precisamos construir e evoluir na fronteira.
De modo que merece registro, e eu o faço em
razão da excepcional sabatina do Embaixador Ruy
Carlos Pereira, um dos melhores quadros do Itamaraty, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de encerrarmos a votação
e proclamarmos o resultado, era importante dizermos
que o Senador Walter Pinheiro propôs, por ocasião do
Item 11º da pauta, que nós apreciássemos um requerimento que pede a tramitação conjunta da matéria
com outras matérias correlatas.
Se não houver objeção da Casa, nós vamos, em
seguida, apreciar o requerimento do Senador Walter
Pinheiro.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, primeiro, encaminhar favoravelmente, apesar de o
voto ser secreto. Registrar a nossa expectativa positiva
pela competência do Embaixador Ruy Carlos Pereira, que foi designado para a República da Venezuela.
Nós somos vizinhos, somos parceiros da Venezuela,
entendemos o momento de dificuldade em que vive a
Venezuela, daí o papel importantíssimo do Embaixador Ruy neste trabalho.
Nós acompanhamos a sabatina do Embaixador,
temos plena confiança no seu trabalho e estaremos
acompanhando este trabalho, inclusive em parceria,
para que nós possamos ter, cada vez mais, uma integração, o respeito e a participação do Brasil e da Vene-
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zuela principalmente da região da Amazônia ocidental.
Portanto, nós vamos votar “sim”.
E eu quero também, Sr. Presidente, aplaudir,
como tantos fizeram aqui, registrar o meu apoio entusiasta ao projeto de lei da Senadora Ana Amélia,
que procura tratamento de câncer para aqueles que
estão em planos de saúde. É um projeto, sem dúvida
nenhuma, importantíssimo, um passo de justiça social
que dá o Senado. E eu quero, votando favoravelmente,
também aplaudir e enaltecer o trabalho da Senadora
Ana Amélia nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando
que os colegas ainda estão votando, eu gostaria de fazer o registro do lançamento de uma revista lá no meu
Estado, a Revista Bzzz, uma revista de variedades, mas
que também traz informações sérias, importantes, que
contribuem para fortalecer a imprensa do meu Estado.
A responsável por essa obra, uma revista muito
bem encartada, com material de primeira, com profissionais, jornalistas do Estado, que compõem seu corpo profissional, mas também de outros Estados... A
responsável por essa magnífica publicação, que está
no seu quarto número, uma publicação mensal, é a
Jornalista Eliana Lima, do meu Estado, uma jornalista
famosa, conhecida de todos, conhecida nacionalmente,
que tem relevantes serviços prestados à imprensa do
meu Estado, como grande jornalista que é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem espírito
inovador e trouxe essa contribuição que veio para ficar.
Essa revista não circula só no Rio Grande do
Norte. Ela também pode ser adquirida em Brasília, no
Rio de Janeiro, em São Paulo, mas é uma revista concebida e produzida genuinamente no nosso Estado.
Portanto, quero registrar no plenário desta Casa a
nossa congratulação à iniciativa pioneira desta grande
profissional que é a Jornalista Eliana Lima pela publicação da revista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Braga, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi
para falar pela ordem, primeiro para, apoiando as palavras do Senador Romero Jucá, parabenizar, tenho
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certeza, mesmo antes da abertura do nosso painel, a
indicação do novo Embaixador na Venezuela, o nosso
Dr. Ruy Carlos Pereira.
O fato, Sr. Presidente, é que acabamos de sair
de uma reunião de Líderes da Câmara e Líderes do
Senado com o Governo. Um importante acordo foi
firmado com as Lideranças Partidárias da Câmara e
com o Governo em torno da Proposta de Emenda à
Constituição do Orçamento Impositivo. Chegamos a um
entendimento para que possamos debater e aprovar
no Senado – com a anuência, com a concordância,
portanto, dos Líderes da Câmara –, uma mudança no
texto, levando as emendas impositivas do Orçamento para 1,2%, sendo 50% delas destinadas à saúde,
como foi a emenda apresentada pelo Líder Eunício e
por demais Senadores na CCJ.
Cinquenta por cento serão destinados à saúde
para investimentos, inclusive custeio, à exceção de pessoal e encargos sociais, bem como os 15% da receita
corrente líquida para saúde pública até 2018, dando
um passo importante para o financiamento da saúde.
São R$50 bilhões a mais para saúde.
Esse entendimento será, Sr. Presidente, materializado numa proposta de emenda. O texto está sendo
finalizado e tenho certeza de que diversos Senadores
apoiarão essa emenda para que possamos, no dia de
amanhã, com a participação do Senador Vital do Rêgo,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na
parte da manhã, já deliberar sobre essas emendas, para
que, no atendimento da aprovação do orçamento no
calendário especial pelo Plenário desta Casa, talvez
amanhã mesmo, à tarde, V. Exª receba o processado
para que nós possamos votar no plenário desta Casa.
Acho que esta é uma informação importante para
o País e para o Senado da República de que houve,
finalmente, um entendimento entre Governo, lideranças
partidárias da Câmara e lideranças do Senado, para
que possamos encaminhar esta matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero cumprimentar o Senador
Eduardo Braga por esse acordo, que é um acordo estratégico, inteligente e insubstituível. É aquela máxima:
o processo legislativo sempre aprimora, aperfeiçoa as
matérias que estão em tramitação.
Na tramitação do orçamento impositivo, com
esse acordo, nós vamos destinar 50% do orçamento
impositivo para a saúde e resolver definitivamente,
pelo menos dar um passo definitivo com relação ao
financiamento da saúde como um todo.
Nunca é demais lembrar que nós já votamos a
destinação de 25% dos royalties do petróleo para a
saúde.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana, Senador
Waldemir Moka e Senador Inácio Arruda.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era
apenas para cumprimentar todos os colegas. Estamos
fazendo aqui mais uma indicação de um diplomata
para representar o Brasil num país com o qual o Brasil
mantém relações, mas não é qualquer indicação. Essa
uma indicação que mereceu, como disse na época o
Senador Ferraço, talvez uma das melhores sabatinas
que já fizemos na Comissão de Relações Exteriores.
Não é sem razão. O diplomata Ruy Pereira – aliás
alguns colegas poderiam ficar atentos – é um craque
em articulação de eleição. Ele coordenou a eleição do
José Graziano para a FAO e foi coordenador também
da eleição do Embaixador Azevedo para a Organização Mundial do Comércio. É um dos quadros que
conhecem profundamente as questões que estão na
ordem do dia na América Latina e está indo para um
posto estratégico, que é nos representar, representar o
Brasil na Venezuela, país que nos dá a quarta melhor
receita na relação comercial e tem um papel estratégico na América do Sul.
Então queria só cumprimentar o Embaixador Rui
Pereira. Estou certo de que vamos ter muitos avanços
na relação Brasil e Venezuela com a sua indicação
como Embaixador do Brasil naquele País.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamentavelmente, a minha fala é para trazer uma mensagem
de pesar mesmo.
Eu fui ontem, Sr. Presidente, ao sepultamento de
um amigo muito querido, uma grande liderança que é
o Deputado Federal Homero Pereira. Fui até Cuiabá.
Fui prestar a minha última homenagem a esse amigo
muito querido e que muito contribuiu, sobretudo para
a agricultura e para a pecuária do nosso País. Ele era
Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, hoje
substituído pelo Deputado Luiz Carlos Hainze que também lá esteve, juntamente comigo, para que a gente
pudesse prestar essa homenagem. Encontrei lá os
Senadores do Mato Grosso, Senador Pedro Taques,
Osvaldo Sobrinho, até o Senador Jayme Campos e
fomos, é claro, também recepcionados de uma forma
muito amiga, muito solidária pelo Senador Blairo Maggi.
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Eu quero, em nome da esposa do Homero, D.
Irene, dizer do meu sentimento pessoal, mas, mais
do que isso, do sentimento de todos os seus colegas
que, tenho certeza, foram Deputados Federais com
esse extraordinário companheiro que foi e que sempre
será Homero Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Quero também
cumprimentar os nossos colegas que estão atuando
na discussão e no debate sobre o orçamento impositivo, na busca da solução mais ajustada, mais correta
para o Congresso Nacional. Mas quero fazer uma referência especial, Sr. Presidente, sobre a indicação do
Embaixador Ruy Carlos para a Venezuela.
Eu tenho a opinião de que se trata de uma indicação destacada, feliz da nossa Presidenta da República e do Itamaraty para um posto muito importante do
Brasil, é um novo país dentro do Mercosul já há muito
relacionado com o Brasil, mas novo no Mercosul, é um
dos articuladores com o Brasil na Unasul, na Celac.
Então, acho que o nosso papel ali é muito especial e, portanto, a indicação teria que ser de alguém
que tivesse uma atuação destacada como o Embaixador Ruy Carlos, cuja atuação nós acompanhamos
em Montevidéu, mas não só em Montevidéu, a sua
atuação e a sua articulação no trabalho que o Brasil
realizou para conquistar a vaga na OMC, que não foi
um trabalho de um ou de dois, mas entre estes estava
Ruy Carlos com o seu trabalho eficiente diuturno para
poder garantir ali a nossa vitória.
Quero fazer esse destaque da escolha da Presidente da República em relação ao Embaixador Ruy
Carlos Pereira para a Venezuela.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Sem revisão do orador.) – Sr, Presidente, quero
me associar às palavras do Senador Waldemir Moka.
Acabo de receber a notícia do Deputado Homero
Pereira, Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, com grande pesar.
Durante a tramitação do Código Florestal o Senador Jorge Viana e eu, que fomos Relatores, tivemos
oportunidade de ter um diálogo intenso, produtivo, eficiente, com aquele que representava naquele processo
legislativo, o setor rural, o setor agropecuário.
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Portanto, é com muito pesar que evoco a figura
extraordinária do Deputado Homero Pereira.
Mas peço a palavra, Sr. Presidente, também para
solicitar a V. Exª que reinclua na pauta das sessões
plenárias do Senado o Projeto de Emenda Constitucional nº 35, de 2011, com o qual procuro viabilizar um
processo de agilização da aprovação congressual dos
atos internacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós comunicamos à Casa que
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já realizamos a quinta sessão de discussão dessa proposta e vamos pautá-la, Senador Luiz Henrique, para
os próximos dias. Logo mais, eu, exatamente, darei a V.
Exª o dia em que essa matéria será incluída na pauta
na próxima semana.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM: 63; NÃO: 5.
Nenhuma abstenção
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Ruy Carlos Pereira para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Bolivariana da Venezuela.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
Nós vamos realizar a última votação nominal do
dia, apreciando a Mensagem nº 79.
MENSAGEM Nº 79, DE 2013
Mensagem nº 79, de 2013 (nº 341/2013 na
origem), pela qual a Presidente da República
submete à apreciação do Senado a indicação
do Sr. FLAVIO MAREGA, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
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das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto
à República do Iêmen.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve como
Relator o Senador Armando Monteiro. (Parecer nº
1.190, de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria que registrasse o meu voto
nas votações anteriores. O meu voto foi “sim”, Sr. Presidente, com o meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a manifestação do Senador Magno Malta.
Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para comunicar que nós – Senador Lindbergh, Senador Inácio Arruda e eu – estivemos há pouco com o
Ministro Mercadante para arrumarmos uma solução
para o problema da Universidade Gama Filho, que
está praticamente com suas portas quase fechando.
Pedimos a intervenção do Ministério porque são
16.500 alunos, hoje, que ficariam realmente desamparados.
Então, nós estamos travando algumas estratégias
até no campo jurídico para que isso não aconteça. Eu
queria deixar registrado o empenho, em nome dos Senadores, que estamos fazendo para que não aconteça
isso com a Universidade Gama Filho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, muito
obrigado. Eu quero aqui também deixar registrado o
meu pesar e o luto em que o Estado de Mato Grosso se
encontra desde o dia de domingo, quando nós perdemos o grande companheiro Homero Pereira, que lutou
bravamente, lutou de forma incansável contra um câncer que, desde o mês de fevereiro, março, o acometeu.
Homero foi uma pessoa muito importante para o
nosso Estado, importante para a agricultura brasileira
também, já que ele iniciou a sua atividade como Parlamentar vindo direto da roça, de cima de um trator, para
ser deputado estadual, para defender os agricultores
do Estado de Mato Grosso e o agronegócio.
Posteriormente, ele foi nosso Presidente da Federação da Agricultura no Estado; também foi secretário
de Agricultura, no período em que eu fui Governador;
Deputado Federal e Presidente da Frente Parlamentar.
Então, um grande Parlamentar, um grande homem que
deixa a sua esposa, a D. Irene, a sua filha, Joice, e o
seu filho, Homero Junior, que darão sequência naquilo que Homero vinha fazendo não só na vida privada.
Tenho certeza de que outros ocuparão o lugar dele
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na política e darão sequência ao grande trabalho que
ele vinha fazendo.
Então, Presidente, eu quero deixar registrado o
nosso pesar, e que fique nos Anais desta Casa não
só a minha fala, como a do Senador Moka, a do Senador Senador Luiz Henrique e as de tantos outros
que aqui já se manifestaram a respeito desse assunto,
como os Senadores do Estado de Mato Grosso, Pedro
Taques e também Osvaldo Sobrinho, Senador Jayme
Campos, que esteve conosco lá juntamente com Deputados estaduais, Federais e o Deputado Heinze, que
esteve conosco também no velório do nosso querido
Homero Pereira.
Então, fica meu registro, meu lamento e meu pesar pelo seu passamento, mas tenho certeza de que a
luta do Deputado Homero continuará, e nós estamos
na trincheira para isso.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Blairo
Maggi e prorrogamos de ofício a sessão para concluirmos a nossa Ordem do Dia.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Petecão...
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Presidente,
apenas para consignar na votação anterior – eu estava
em audiência – o voto favorável à indicação do Embaixador e para recomendar à Mesa... A sonorização
do plenário está muito baixa. Quem fica nesta parte
do plenário tem muita dificuldade de ter uma audição
clara, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do Senador Cássio Cunha Lima.
Agradecemos a V. Exª.
Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, é no sentido de pedir, mais uma vez, a contribuição da Mesa.
Nós votamos aqui, na semana passada, na semana retrasada, salvo engano, o projeto que trata do
adicional de fronteira. Lá na nossa região, tive uma
reunião com os agentes da Polícia Federal. Esse projeto precisa ser regulamentado – é baixar um decreto,
para que possa entrar em vigor.
Nós entendemos que esse projeto é de fundamental importância, principalmente para nós que estamos
lá naquela região de fronteira. Hoje esse adicional é
um incentivo muito grande, para que possamos atrair
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uma mão de obra melhor de agentes, ali, para aquela
região – não só agentes da Polícia Federal, mas também agentes da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal
da Receita Federal.
Então, estou pedindo aqui o apoio da Mesa Diretora, para que possamos sensibilizar o Governo para
tomar as medidas cabíveis, para que ele possa entrar
em vigor o mais rápido possível.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, obrigada. Quero aqui aproveitar este momento para fazer um apelo aos
nossos colegas, Senadores e Senadoras. A Comissão de
Direitos Humanos fará amanhã, às 8h30 da manhã, um
esforço concentrado, para que possamos limpar a pauta.
Estamos com muitos projetos terminativos, de
interesse dos nossos colegas, Senadores e Senadoras. Há projetos de autoria de praticamente todos os
Senadores que compõem a nossa Comissão.
Então, peço aqui o empenho, para que amanhã
possamos fazer esse esforço concentrado. Será às
8h30 da manhã, na sala 7, Ala Alexandre Costa.
Então, solicito aqui...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Às 8h30 da manhã, Senador Mozarildo. Às 8h30 da
manhã, na sala 7, na Ala Alexandre Costa.
É um esforço concentrado, Sr. Presidente, da
Comissão de Direitos Humanos, para que possamos
realmente limpar a nossa pauta e colocar os projetos
terminativos, para que possam caminhar com os pareceres da Comissão de Direitos Humanos.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Queríamos também aproveitar a oportunidade
para comunicar à Casa que nós estamos ultimando a
preparação para a definitiva regulamentação do trabalho escravo. Quando nós votamos essa matéria na
Comissão de Constituição e Justiça, ficou estabelecido que, em 30 dias, uma comissão iria regulamentar
o que seria trabalho escravo. Essa matéria já está praticamente pronta para votação.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero
apenas me associar ao pedido do Senador Petecão a
respeito da necessidade da regulamentação do proje-
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to aprovado, já convolado em lei, que cria o adicional
de fronteira.
Mato Grosso tem 750km de fronteira seca com
a Bolívia, e os servidores públicos federais precisam
desse adicional.
Cumprimento o Senador Petecão por trazer esse
tema, que é importante para o serviço público nacional.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nos agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem
revisão da oradora.) – Eu queria pedir a V. Exª o apoio para
votação do Requerimento nº 1.223, Senador, que está na
pauta de hoje, que é para desapensamento de um projeto do Senador Luiz Henrique que tem grande impacto na
questão federativa também. Então, se puder ser votado
esse requerimento, seria oportuno, caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, eu queria
só tentar combinar com o Plenário um procedimento. É
que, numa sessão da semana anterior, ficou estabelecido
com os Líderes partidários que nós não votaríamos, até
fazermos um acordo, os projetos de desapensamento.
Não é o caso do requerimento de V. Exª, mas alguns requerimentos atrasam a tramitação dos projetos. Eu peço
a V. Exª para que nós possamos, em conversa com os
Líderes partidários, acertar o dia para a inclusão desse
requerimento na pauta. Eu pessoalmente terei muita satisfação de encaminhar uma solução para apreciarmos
rapidamente o requerimento que V. Exª sugere.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Casualmente, esse requerimento foi apresentado na
quinta-feira à noite, antes da comunicação dessa decisão
acordada entre os Líderes a respeito dos requerimentos
para desapensamento. De qualquer modo, entendo as
razões das Lideranças e acho oportuno também para
maior celeridade na tramitação dessas matérias.
De qualquer modo, renovo a relevância disso, porque é um projeto do Senador Luiz Henrique, o Projeto nº
335, a que me coube a relatoria. Ele está na CCJ, e eu
vou, então, providenciar conversar com os Líderes para
verificarmos as condições de um entendimento e de uma
aprovação rápida desse desapensamento, Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Ana Amélia.
Quem sabe amanhã mesmo nós possamos já
apreciar esses requerimentos.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 63; NÃO, 5.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Flávio Marega para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto à República do Iêmen.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 11:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1/2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1/2008 (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
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Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós combinamos sobre o item
11, a pedido do Senador Walter Pinheiro, não havendo
objeção da Casa, de votar o requerimento de sua autoria, que pede que tramitem conjuntamente as matérias correlatas ao Plano Nacional de Viação, que, com
a aprovação do requerimento, passa a ser apreciado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Walter
Pinheiro.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos votar, como combinado com os Líderes partidários, os requerimentos
que não são de desapensamento.
Eu sugiro que nós possamos votar esses requerimentos em globo, Senador Mário Couto, se não houver, evidentemente, objeção da Casa.
São exatamente o item 19 e o item 20.
São os seguintes os itens
Item 19:
REQUERIMENTO
Nº 1.168, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.168, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 554, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (determinação do
prazo para prisão em flagrante).
Item 20:
REQUERIMENTO
Nº 1.208, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.208, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre os Projetos de
Lei da Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que
tramitam em conjunto, além das comissões
constantes dos despachos, seja ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (cria a área de proteção ambiental
da Serra da Canastra).
Votação dos requerimentos.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do item 19.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
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E, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
E sobre o item 20, as matérias retornam ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos e seguem,
posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora, nós só temos as votações nominais de PEC. Como não há acordo para
avançarmos nessas votações, nós vamos encerrar a
Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.161, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução administrativa expedida pelo Tribunal
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº.
9.495/AM, que redefine o número de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Wellington Dias, favorável, com voto
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio
Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio Arruda, José Pimentel, Luiz Henrique, Romero
Jucá e Pedro Taques.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 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.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
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.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde e dá outras providências (desobriga as entidades filantrópicas da
área de saúde de constituir pessoa jurídica
independente para operar plano privado de
assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rober-
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to Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
13
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.
14
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.
16
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
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nha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
17
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).
18
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves,
como primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Ilustre Presidente Renan Calheiros, Srªs e
Srs. Senadores, há cerca de um ano e meio, no início
do ano passado, lembro-me, Senador Pedro Taques,
de que vim a esta tribuna dar as boas-vindas ao Governo Federal e, em especial, à Senhora Presidente
da República ao mundo das privatizações. Foi no momento em que se anunciou a privatização de três aeroportos brasileiros.
Pois bem, devo hoje, Srªs e Srs. Senadores, dar
as boas-vindas à Presidente da República ao mundo
das privatizações, agora, no setor do petróleo. E talvez
não seria favor algum o Governo do PT poder orgulhar-se de dizer que fez a maior privatização de toda a história brasileira. Mas o fez, Sr. Presidente, com atraso,
com enorme atraso, que custou muito caro ao Brasil.
Mas merece aqui uma rápida consideração a capacidade que tem o atual Governo de comemorar fatos
que ele próprio cria. Em qualquer lugar do mundo, Se-
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nador Petecão, seria muito curioso alguém comemorar
com extremo ufanismo uma vitória de um leilão com
apenas um participante e sequer com um centavo a
mais ou, no nosso caso, uma gota a mais de óleo. Algo
absolutamente inusitado que só o espaço institucional
da 16ª cadeia de rádio e televisão convocada no espaço de dois anos e nove meses aceitaria.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, a joia da coroa,
o bilhete premiado, como alguns governistas se referiam ao pré-sal, hoje pertence, em parte, a empresas
privadas. Não contesto isso; era o caminho natural.
Mas eu tenho que saudar desta tribuna a conversão
tão rápida do PT às privatizações.
Mas devo dizer das oportunidades perdidas, Srªs
e Srs. Senadores. Sabe muito bem o Senador Requião,
que estuda e conhece profundamente o assunto, e mesmo tendo algumas divergências de posição, acho que
concordamos com o essencial: a má condução desse
processo e as perdas extraordinárias que teve o Brasil.
A grande verdade é que, de 2007 até o ano de
2012, quando foi feita a 11ª rodada de concessões, o
Brasil ficou paralisado, Senador Flexa. Foram R$300
bilhões de investimentos da indústria de petróleo sem
que R$1,00 sequer viesse para o Brasil, porque o Governo Federal se preocupou por um viés absolutamente
ideológico, a meu ver, mudar o sistema de concessões,
que vinha dando certo, para o sistema de partilha de
resultados, para mim, ainda duvidoso.
Exatamente nesse período de cinco anos foi que
avançou, por exemplo, nos Estados Unidos, a tecnologia
para a exploração de gás de xisto, ou, neste mesmo
período, outras bacias petrolíferas foram identificadas
na costa da África e no Golfo do México, obviamente
tirando do Brasil aquele bilhete premiado daqueles cinco
anos em que éramos, efetivamente, a mais importante
opção de investimentos. O resultado mais claro disso
foi a não presença, a ausência nesse leilão de algumas das mais importantes petroleiras de todo o mundo.
É importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós avaliarmos aqui o exato momento em que o
Governo do PT realiza esse leilão, se é que assim ele
pode ser chamado. Ele é realizado no momento em
que a Petrobras registra perdas de 34% no seu valor
de mercado; em que o seu endividamento, ilustre Líder
Mário Couto, saltou de R$49 bilhões, desde 2007, para
simplesmente R$176 bilhões. Mais do que triplicou o
endividamento da Petrobras. Segundo a Merrill Lynch, é hoje a empresa não financeira que tem o maior
endividamento dentre todas as empresas do universo.
E a Petrobras, a nossa Petrobras teve o constrangimento de ver comemorados os seus 60 anos
com o rebaixamento de sua nota de crédito feita pela
agência Moody’s.
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Esses são apenas alguns exemplos da forma
equivocada, a meu ver, com que o Governo do PT
conduziu o processo de privatização da Petrobras.
Mas existem outras questões que aqui precisam ser
resgatadas porque contra a história e contra os fatos,
Sr. Presidente, ninguém briga.
Foi em 1997, com a Lei do Petróleo – o Senador
Dornelles se lembra muito porque atuou muito também
na sua discussão e elaboração –, que nós tivemos os
mais vigorosos avanços e investimentos em participação do setor privado no setor de petróleo nacional.
E, principalmente, foi o período em que nós saímos de uma participação no PIB de algo em torno de
2% do setor de petróleo para alguma coisa em torno
de 12%, exatamente após a Lei do Petróleo de 1997,
que contou com objeção e oposição profunda daqueles que hoje estão no Governo Federal, quando vimos
nossa produção de petróleo saltar de 870 mil barris
diários para perto de 2 milhões.
Foi nesse período que as participações governamentais de apenas R$200 milhões elevaram-se, dez
anos depois, para cerca de R$15 bilhões. E esse modelo, fundado, construído e elaborado no governo do
PSDB, permitiu o crescimento dos investimentos em
exploração e produção de US$4 bilhões para US$25
bilhões – cerca de cinco vezes mais – apenas no ano
de 2010.
Faço apenas esse registro, porque a propaganda oficial que certamente está vindo aí nos levará à
conclusão de que foi o Governo do PT que descobriu
o pré-sal. Nada disso. Ele foi descoberto a partir dos
investimentos e da administração profissional da Petrobras a partir do ano de 1997 e a partir da nova Lei
de Petróleo, que possibilitou a parceria com inúmeros
investidores estrangeiros.
Portanto, Sr. Presidente, nós temos que comemorar, sim, uma nova etapa na exploração de petróleo nacional. Gostaria, como muitos brasileiros, de ter
visto um leilão; um leilão que ocorreria muito provavelmente se nós tivéssemos aí, novamente, o modelo de
concessões. No modelo de concessões – e me refiro,
Senador Dornelles, apenas em relação à 11ª rodada,
agora, feita em maio deste ano –, sobre os bônus de
assinatura, o ágio superou 620%, com 64 empresas
inscritas.
Isso, por si só, é uma demonstração muito clara
de que, ao invés de uma grande e ufanista comemoração a que assistimos hoje – a meu ver, com mais
uma abusiva convocação de cadeia de rádio e televisão
pela Senhora Presidente da República, desvirtuando
aquilo que prevê a Constituição Federal –, nós temos
é que lamentar o tempo perdido, a incapacidade que
tivemos de garantir credibilidade às ações do Gover-
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no e, obviamente, de estimular que novos parceiros
pudessem vir.
Com muito prazer, eu dou um aparte ao ilustre
Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP –
RJ) – Sr. Senador Aécio Neves, eu gostaria de dizer
a V. Exª que eu considerava que, com as condições
estabelecidas pelo Governo para fazer o leilão de Libra, pelo modelo de partilha, que nenhum consórcio
seria constituído e que ninguém faria qualquer tipo de
lance. Eu fiquei surpreso! Apareceu um consórcio e
fez o lance mínimo, motivo de festa e salvação para
um modelo arcaico, ultrapassado e estatizante, que é
o modelo de partilha. Mas acho que o resultado desse
leilão é uma indicação muito importante para o Governo
de esse ter sido o primeiro e último a ser feito dentro
desse regime de partilha. O Governo deve ter coragem
de reconhecer que a adoção do regime de partilha foi
o maior erro de política energética feito neste século
e foi um atraso enorme para o desenvolvimento do
País. O Governo deve pensar que, nos próximos leilões, deve abandonar o sistema de partilha e adotar
o sistema de concessão, que trouxe excelentes resultados para o crescimento da produção de petróleo no
Brasil. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Agradeço a V. Exª. Concordo plenamente com
a observação que traz o experiente Senador Dornelles.
Cada vez, para mim, Senador Dornelles, fica
mais claro o objetivo fundamental desse leilão, feito às
pressas, sem que houvesse espaço e tempo de convencimento de outros atores importantes do setor do
petróleo. O grande vencedor desse leilão, a meu ver,
ilustre Senador Agripino, a quem ouvirei, com prazer,
em seguida, foi o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, que não poderá apresentar os índices de inflação
próximos ao centro da meta; ao contrário, continuarão
margeando o teto da meta como, aliás, vem ocorrendo
em todo o Governo da Presidente Dilma e ocorrerá até
final de seu Governo; que não poderá apresentar um
crescimento minimamente razoável e digno para uma
economia pujante como a brasileira. No período da
atual Presidente, se as expectativas do próprio Banco
Central se confirmarem, vamos crescer menos de um
terço do que crescerá, em média, a América do Sul.
Talvez possam poupar o Governo e o próprio Ministro
da Fazenda, com esse leilão, de mais uma necessidade
de enormes maquiagens ou alquimias fiscais para disfarçar o não cumprimento de nosso superávit primário.
Quem ganha com isso é apenas o Ministério
da Fazenda e o Ministro Guido Mantega que, com os
R$15 bilhões de bônus de assinatura que receberá,
permitirá que não tenhamos, novamente, um tão triste
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resultado em nossas contas fiscais. Essa, a meu ver,
foi a prioridade, mas quem perde com isso é o Brasil,
os brasileiros e as futuras gerações
Ouço, com prazer, o Senador Agripino Maia, e,
em seguida, meu Líder, Aloysio Nunes.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Aécio, eu gostaria de dar algumas modestas contribuições ao rico pronunciamento de V. Exª. Em
primeiro lugar, deixar claro ao Brasil que o pré-sal foi
descoberto graças à quebra do monopólio do petróleo, que foi feita pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que instituiu o regime de concessões, que
possibilitou, com a quebra do monopólio, investimentos maciços de capital privado, nacional e internacional, e que produziu, em curto e médio prazo, a meta
atingida de um milhão de barris de petróleo por dia.
Então, esse mérito – é preciso que o Brasil todo saiba – vem do governo passado também. O pré-sal foi
descoberto por conta da quebra do monopólio, do regime de concessões, e se descobriu o pré-sal. Muito
bem. O Governo atual resolveu trocar o que deu certo
por uma aventura. A concessão deu certo, não há dúvida nenhuma. É o aproveitamento do capital privado,
nacional e internacional, para investimentos pesados,
porque investimento para gerar petróleo é investimento
pesado. E aí é onde entra a minha preocupação. Qual
é a conquista que o Governo exibe? Qual é o troféu
que o Governo exibe? Exibe, com muito ufanismo, a
conquista de não ter sido deserto o leilão. É do que
ele está se ufanando, ele ter tido um participante do
leilão. Um! Quando as concessões normalmente poderiam ter 10, 15, 20, 30 participantes, esse a duras
penas. A Petrobras sendo obrigada a participar com
40%. Porque ninguém me diz que não, mas a Shell e
a Total, que são empresas holandesa e francesa, só
participaram do risco na medida em que a Petrobras
apresentasse um risco igual ao deles. Aí eles meteram
a colher deles. Foi uma espécie de coisa obrigada e
foi o preço que o Brasil pagou para usar o regime de
partilha. Para que regime de partilha? Senador Aécio,
todo mundo sabe que o Brasil, em matéria de investimento, é uma Nação capenga. Quando é para fazer
transposição do São Francisco, Ferrovia Norte-Sul,
rodovia A, B, C, modernização de porto e aeroporto,
o Governo é capenga, é ruim de percentual do PIB
para investimento e é lerdo na execução de obras. O
que aconteceu? Vamos falar português claro. Esse investimento do pré-sal é um dos maiores investimentos
pelos próximos anos, no mundo inteiro. Agora, a cargo
de quem está esse investimento? Quarenta por cento
da Petrobras, uma empresa que está descapitalizada,
com as ações desvalorizadas, porque foi usada politicamente para conter a inflação. E entregaram a ela, que é
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uma estatal brasileira, a responsabilidade de carregar
40% do investimento do pré-sal, que é um dos maiores investimentos do mundo. O Brasil, que é um país
péssimo de investimento, por um modelo equivocado,
obriga a Petrobras a fazer 40% desse investimento.
Vai dar em quê? Queira Deus que eu esteja errado,
vai dar em frustração, porque eles insistem em não
apostar no que já deu certo. Ainda bem que fizeram o
prosseguimento da política econômica de Fernando
Henrique, com o tripé, e que produziu aquilo que Lula
conseguiu colher. Mas eles começam a enveredar cada
vez que passam por caminhos errados, equivocados, e
a nossa obrigação é bater forte nisso porque o nosso
País, o deles e o nosso, é o Brasil, e nós queremos
é que o Brasil dê certo, mas, do jeito que vai, não vai
dar certo. Cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento
oportuno que faz.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Agradeço a V. Exª, que conhece profundamente o
assunto. Faço apenas um rápido registro, enfatizando
o que disse V. Exª em relação à Petrobras.
A própria Agência Nacional de Petróleo já prevê
que o próximo leilão de partilha do pré-sal ocorrerá a
partir daqui a três anos. E ocorrerá muito além se continuar o atual modelo. Por quê? Porque a Petrobras não
terá condições, sei lá, sequer de participar com os 40%
devidos desse leilão de agora. Como poderá pensar
em participar daqui a dois anos, se fosse necessário
e estratégico para o Brasil fazer outros leilões? Eu não
sei se daqui a dez anos o petróleo terá, relativamente,
a mesma importância que tem hoje porque já não tem
a mesma que tinha há dez anos.
Então, é uma questão extremamente grave, uma
grande aventura ideológica, que traz riscos profundos
à Petrobras, que paga o preço, Senador Agripino, pela
má condução da política econômica, que levou ao recrudescimento da inflação. E, obviamente, a partir de
uma ação do Governo junto à Petrobras e a partir do
controle do preço da gasolina, a empresa perde valor
de mercado, perde competitividade, e agora é sangrada pela necessidade de fazer investimentos para os
quais ela não se preparou ou o Governo não deixou
que se preparasse.
Senador e ilustre Líder Aloysio Nunes, é com
muita alegria que o ouço.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Aécio Neves, eu ontem tive oportunidade de, de bate pronto, ainda sem os
dados que vieram a lume depois de transcorridas algumas horas após o leilão, para fazer um pronunciamento
com a profundidade e a riqueza de dados que V. Exª
hoje oferece ao Senado, na sua condição de Presidente
do PSDB e de Senador. Mas o que chamou a minha
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atenção, Sr. Presidente, foi o fato de a Presidente ter
comemorado um fracasso – e eu creio que a expressão, a metáfora é absolutamente apropriada, um furo
n’água. Porque leilão, V. Exª sabe, seja um leilão de
um campo de petróleo, seja um daqueles leilões nas
humildes quermesses das cidades do interior, onde se
arremata um frango, uma perna de leitoa, pressupõe
disputa, pressupõe competição. Esse foi o anti-leilão.
Previa-se a participação de 40 empresas. No final, apenas um consórcio. E o resultado da falta de competição
foi que nós tivemos esse consórcio vencedor formado
a fórceps, às pressas, na marra, obrigando a Petrobras
a assumir uma participação maior do que aquela que
ela terá já dificuldade em assumir, dos 30% legais, e
arrematado o maior campo de petróleo já descoberto
no Brasil pelo preço mínimo. Eu não sei quais serão
as mudanças no modelo, mas, seguramente, meu caro
Aécio Neves, o próximo leilão ocorrerá sob o comando
de um novo governo. Mudará o modelo? Não sei. Mas
mudará o governo, com certeza.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Agradeço a V. Exª. O que eu posso dizer é que, num
governo do Partido de V. Exª, a Petrobras será novamente privilegiada pela meritocracia no seu comando.
Não se subordinará a interesses circunstanciais de
governo e nem entrará nessa disputa ideológica que
tanto mal vem fazendo ao País. Nós precisamos reestatizar a Petrobras, entregar novamente a Petrobras
aos brasileiros e aos seus interesses.
Ouço, com alegria, o ilustre Líder Mário Couto.
Em seguida, o Senador Flexa.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Aécio Neves, primeiro, quero lhe dizer que
foi, na verdade, um desastre o que aconteceu nessas
concessões da Petrobras. E uma vergonha, meu querido
Líder Aécio Neves. A Presidenta Dilma teve a coragem
de falar, em rede nacional, ao País inteiro, como se estivesse comemorando algo importante para a Nação
com o desastre que aconteceu. Outrora, o PT criticava
Fernando Henrique Cardoso por fazer privatizações.
Mas o Presidente Fernando Henrique Cardoso nunca
colocou o Exército na rua. Nunca! E fazia tempo que
o Brasil não via essa cena. Força Nacional e Exército
Brasileiro na rua, meu caro Líder Aécio Neves, para
conter a vontade popular. Para conter a vontade popular! A dívida da Petrobras – V. Exª aí falou na dívida
líquida –; a dívida bruta da Petrobras é de R$249 milhões, uma empresa praticamente falida, Presidente.
Sabe por quê, meu caro Líder? Porque, para conter a
inflação, a Presidenta Dilma compra gasolina cara lá
fora e vende barata aqui dentro. Porque perdeu o fio da
meada de conter a inflação brasileira; endivida e mata
a Petrobras para que a inflação não corroa o País e a
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renda dos brasileiros. Para quem viu, Senador Aécio,
a fala da Presidenta na televisão, com certeza, se for
brasileiro nato, se for brasileiro de coração, deve ter
ficado envergonhado da fala da Presidenta. E eu sou
mais duro: do cinismo com que falou a Presidenta do
Brasil, principalmente. Quando se jaz a confiabilidade
da população brasileira, recorre ao Exército para poder
fazer um leilão e uma concessão. Meus parabéns pelo
seu pronunciamento na tarde de hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Agradeço mais uma vez a contribuição de V.
Exª e lembro que o Partido ao qual V. Exª pertence, o
nosso PSDB, inclusive em razão de outro eleitoreiro
pronunciamento que foge à liturgia que o cargo presidencial recomenda, o PSDB recorreu à Justiça Eleitoral e apresentou aqui no Congresso uma proposta
que foi aceita pelo Relator Raupp, a qual vamos reapresentar no retorno daquela minirreforma política
apresentada pelo Senador Jucá, que cria regras mais
rígidas, já que aquelas estabelecidas na Constituição
para a convocação de cadeia de rádio e televisão têm
sido permanentemente afrontadas pelo atual Governo.
Agradeço a proposição de V. Exª e agradeço
também o aparte que ouço agora do ilustre Senador
Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Aécio Neves, V. Exª ocupa a tribuna neste início de noite de hoje não só como Senador, mas
como Presidente do PSDB também. E V. Exª faz um
pronunciamento da maior importância à Nação brasileira. O que nós vimos, de ontem para hoje, é o Governo
festejar uma vitória de Pirro. O Governo esperava que
houvesse uma disputa entre pelo menos 40 empresas que se diziam interessadas em extrair o petróleo
do pré– sal, e o que nós vimos, lamentavelmente, foi
apenas um consórcio dando o piso mínimo para ficar
com o direito de explorar. A Petrobras, com as dificuldades todas por que passa, sem recursos para novos
investimentos, há seis anos não se faziam leilões para
exploração de petróleo... O aumento dessa produção
ocorreu nos governos do PSDB. Nesses dez anos de
Governo do PT, a Petrobras só fez perder valor de mercado, só isso o que fez, teve uma administração que a
deixou totalmente cambaleante. A atual administração
tenta corrigir, mas, lamentavelmente, não consegue. O
Ministro Guido Mantega anuncia como sendo alvissareira a notícia de que vão entrar 15 bilhões de recursos
no Tesouro e que não entrará dinheiro público! Como
não vai entrar dinheiro público? Lógico que vai, só a
Petrobras vai ter que pôr 6 bilhões, ou a Petrobras já
não é mais uma empresa pública? Aí é preciso que
ele diga que ele quer privatizar a Petrobras, porque aí,
sim, não vai entrar dinheiro público na operação. Mas,
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Senador Aécio, quero festejar o pronunciamento de V.
Exª para alertar a Nação brasileira, mostrar a todos
os brasileiros o que este Governo do PT fez ao longo
desses dez anos. Qualquer indicador que se tenha vai
mostrar que é tão pequeno... A Presidenta não tem
nada para mostrar à Nação, que ela está indo agora
inaugurar creche, porque ela não tem o que fazer, não
tem o que mostrar à Nação. Outro dia eu desafiei: “Mostre-me uma grande obra estruturante, uma sequer do
Governo do PT. Eu quero uma”. Ninguém me mostra,
não existe. Então, agora, além de inaugurar conjunto
de setecentas, mil casas, como ela foi ao Pará inaugurar um conjunto de mil e duzentas casas, vai agora
inaugurar duas creches, uma virtual e outra presencial. Quero parabenizar V. Exª, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Agradeço a V. Exª. Seria correto, Senador Flexa,
até se justificada fosse essa convocação de mais uma
cadeia dessas, uma sexta cadeia de rádio e televisão,
que ela, de público, pudesse agradecer ao Presidente
Fernando Henrique ou ao PSDB, por terem aprovado a
Lei do Petróleo, de 1997, que possibilitou a descoberta
do pré-sal – essa foi a herança bendita do governo do
PSDB. Ou, talvez, ter aproveitado o pronunciamento
para explicar por que, em nenhum dos anos de governo
do PT, a meta de exploração de petróleo será cumprida; ou explicar – e V. Exª se lembrará bem disso aqui
– mais aquela grande e competente jogada marqueteira de 2006 da nossa autossuficiência do petróleo,
conduzida pelo ex-Presidente da República, que não
se confirmou. Hoje, o próprio Governo Federal admite a possibilidade dessa autossuficiência para, quem
sabe, o final desta década. Portanto, o descompasso
entre aquilo que se diz e aquilo que se faz será, certamente, no momento certo, cobrado pelos brasileiros.
Ouço, com muita alegria, o ilustre Governador e
Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB –
PB) – Senador e Presidente Aécio Neves, cumprimento-o pela oportunidade do pronunciamento e, de forma
modesta, vou tentar incorporar alguns outros aspectos
que ainda não foram abordados no pronunciamento de
V. Exª. Lembro dos pequenos investidores, dos brasileiros que, com o seu Fundo de Garantia, ou mesmo
dos funcionários da Petrobras que, estimulados no
passado para adquirir ações da empresa, acreditaram
nas promessas do Governo, tiraram a sua poupança
pessoal, o seu próprio Fundo de Garantia, investiram
na Petrobras. E, hoje, o resultado estamos vendo com
o despencar constante das ações na Bolsa de Valores
pela gestão temerária que a companhia vem recebendo,
descapitalizada que está e sendo chamada...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... para contribuir com a realização do superávit primário. Não vamos esquecer que a contabilidade
criativa do Governo Federal, já no ano anterior, não
conseguiu fazer aquilo que é basilar numa gestão fiscal
minimamente responsável, que é o superávit primário.
Fizeram uma química contábil para cobrir o déficit primário de R$20 bilhões no exercício findo. Agora, com
a realização do leilão, um leilão monocrático onde não
houve disputa – já foi destacado aqui –, os R$15 bilhões
arrecadados servirão para, mais uma vez, falsear o
superávit primário de um País que caminha para uma
situação de extrema gravidade fiscal pela irresponsabilidade da gestão que ora o Brasil possui nessa área.
Portanto, fica a minha modesta colaboração ao
sempre oportuno, brilhante e competente, com a visão
de Brasil moderno que tem V. Exª, de um País que precisa avançar rumo ao seu desenvolvimento, em defesa dos pequenos investidores que estão acumulando
prejuízos por terem acreditado nas promessas falsas
do Governo de investir na Petrobras, que tem uma gestão, repito, temerária e também de mais uma química
que se faz para se cumprir o mais básico dever fiscal
que é o superávit primário. Não sabemos como o Brasil poderá sobreviver por muito mais tempo com uma
gestão tão desastrada como a que temos na atualidade, e o preço a ser pago no futuro será extremamente
alto. Talvez seja V. Exª o responsável para equalizar o
País num futuro muito breve.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Agradeço a V. Exª. Apenas registro que esse
meu pronunciamento é quase que um libelo em defesa
da Petrobras e do resgate da Petrobras e, na verdade,
sua entrega, como disse, aos verdadeiros donos que
são os brasileiros.
Portanto, dou a palavra agora, para um complemento, ao Senador Francisco Dornelles e, em seguida,
ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP
– RJ) – Senador Aécio Neves, faço votos – e o faço
do fundo do coração – que o Ministério da Fazenda
não adote, em relação à Libra, o mesmo caminho que
tem adotado em outras situações, ou seja, o Ministério
entra no mercado tomando dinheiro emprestado, pagando selic, passa o dinheiro para a Petrobras e, com
o dinheiro que recebe do Governo, ela paga o próprio
Governo. Espero que isso não ocorra em relação ao
bônus de assinatura.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – É um alerta extremamente importante e absolutamente justificável, porque essa transferência, a
meu ver, abusiva de recursos do Tesouro para bancos
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estatais e para empresas estatais é algo extremamente
preocupante e esse alerta deve ser...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – ...permanentemente feito por todos nós.
Vejo aqui que o Presidente já cobra pelo final do
meu tempo, mas dou a palavra, com satisfação, ao ilustre Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, encerro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Prezado Senador Aécio Neves, noto que V. Exª
tem uma postura crítica em relação às decisões tomadas pela Presidenta Dilma. Quero, em primeiro lugar,
fazer um agradecimento pessoal a V. Exª e aproveito
para fazer a todos os Senadores, pois V. Exª, como
os demais 80 Senadores, colegas nossos, assinaram
a carta que sugeri seja encaminhada à Presidenta
Dilma – espero entregá-la amanhã, pessoalmente –
com respeito à perspectiva de uma renda básica de
cidadania, de como criar um grupo de trabalho que vá
estudar as etapas na direção...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) –...daquilo que foi aprovado por todos os membros do Congresso Nacional, sancionada há quase 10
anos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas
pondero que os resultados colocados pela Presidenta
Dilma no pronunciamento de ontem justificam que ela,
como Presidente da Nação brasileira, tenha colocado os
resultados tão significativos desse leilão. Ela ressaltou:
“Nos próximos 35 anos Libra pagará US$270 bilhões
em royalties, US$736 bilhões a título de excedente em
óleo sobre o regime de partilha; US$15 bilhões pagos
com bônus de assinatura do contrato; mais de US$1
trilhão, e, por força de lei, esses recursos serão aplicados sobretudo em educação, 75%; 25% em saúde
e 85% de toda a renda a ser produzida no campo de
Libra vai pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras.
Ainda hoje, na cerimônia, no Palácio do Planalto, do
Programa Mais Médicos, disse a Presidenta Dilma que
o fato de haver uma parceria com empresas privadas
como a Shell, a Total e empresas chinesas, a CNOOC
e CNPC, que são empresas estatais da China, significa
que há um respeito à parceria com essas empresas,
mas isso está longe de ser uma abertura de privatização total. É apenas uma parceria onde os parceiros
terão uma participação...
(Interrupção do som)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...de contribuição relativamente modesta,
mas extremamente importante do ponto de vista da
tecnologia e de tudo aquilo que pode advir dessa parceria com empresas de outros países da Europa e da
Ásia. Mas acho importante que tenhamos este debate
aqui no Senado Federal. Avalio que poderemos ter no
Brasil um avanço extraordinário de crescimento econômico graças ao petróleo do pré-sal. O Presidente
Lula costumava dizer: “Parece que Deus é brasileiro,
veio morar no Brasil e ajudou a Petrobras a encontrar
petróleo no fundo do Oceano Atlântico, na camada
pré-sal. Mas, certamente, isso também se deveu aos
esforços de todos aqueles que trabalham na Petrobras
desde o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e dos anteriores. Nesse sentido, V. Exª tem
razão. É preciso reconhecer todos aqueles que contribuíram para que a Petrobras tivesse um desenvolvimento tecnológico que permitiu essas descobertas
no campo de Libra e outros.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Agradeço, ilustre Senador Eduardo Suplicy. Compreendo aqui as suas posições em relação à Petrobras,
ao seu corpo técnico, aos investimentos que fez no
passado e que nos trouxeram até aqui. Há, hoje, uma
absoluta convergência entre nós.
Concordo, inclusive, na asserção final de V. Exª
de que “Deus é brasileiro”. Eu, assim como o Senador
Dornelles, devotos de São Francisco de Assis, acreditamos muito nisso. Mas, em relação à Petrobras, Deus
está um pouco em falta, Senador Eduardo Suplicy.
Nós precisamos rapidamente do seu retorno para que
recuperemos os 34% do valor que a empresa perdeu
apenas a partir de 2007, que a transformou na hoje
empresa não financeira mais endividada do mundo, que
viu o seu endividamento passar de 49 bilhões para 176
bilhões. Essas, sim, seriam talvez razões suficientes e
justificáveis para que a Presidente da República convocasse uma cadeia de rádio e televisão e justificasse
aquilo que o Senador Cássio chamou aqui, adequadamente, de gestão temerária da Petrobras.
Eu não precisaria aqui usar tons oposicionistas,
mas reitero aquilo que disse inicialmente, até porque
não sei se V. Exª já estava em plenário me dando a
honra de ouvir o meu tão despretensioso pronunciamento, mas a Petrobras viu serem comemorados os
seus 60 anos de existência tendo a sua nota de crédito
rebaixada pela agência Moody’s.
Trago aqui considerações nas quais acredito,
Senador Eduardo Suplicy. Reconheço as posições de
V. Exª, das quais divirjo, até porque acredito que, no
modelo anterior ou no modelo existente não utilizado
para esse leilão, um modelo de concessões, nós po-
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deríamos ter, no mínimo, a mesma rentabilidade, mas
certamente com outros parceiros e, quem sabe, com
ágio no bônus de assinatura que nós não tivemos até
aqui, já que se trata de uma reserva absolutamente
especial.
Então, Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, este é um debate que vai ainda permanecer,
seja no Senado, seja em fóruns mais especializados.
Mas faço aqui votos de que o Governo possa rever esta
prática, o sistema utilizado até aqui, que teve como prioridade, na minha avaliação, sim, garantir recursos para
o cumprimento do superávit primário, já que as outras
metas estabelecidas pelo Governo, seja a inflação na
meta ou, principalmente, um crescimento mais robusto
do PIB, não irão, mais uma vez, acontecer neste ano.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
agradeço a participação de todos que me apartearam
e que lustraram este meu pronunciamento.
Eu acredito que o Governo, como disse o Senador
e Líder Aloysio Nunes, comemorou, com o ufanismo
de sempre, um enorme fracasso.
Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Pela ordem, Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no decorrer da Ordem do Dia, eu estava tratando
de assunto relacionado com a Comissão de Agricultura
junto ao Ministério da Agricultura. Por essa razão, não
participei das votações nominais.
Por isso, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V.
Exª que, se aqui estivesse, votaria favoravelmente ao
que ficou decidido.
Essa é a minha justificativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Mesa registrará a as suas
colocações, Senador.
Há requerimentos sobre a mesa para votação.
O Senador Ricardo Ferraço apresentou o Requerimento nº 1.218, de 2013, solicitando, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da
Casa no período de 28 de outubro a 1º de novembro
do corrente, para participar de visitas às empresas
vinculadas ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), na França.
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Nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações
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Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na
forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Em votação o Requerimento nº
1.218, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Senadora Vanessa Grazziotin
apresentou o Requerimento nº 1.221, de 2013, 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 22 de novembro de 2013,
para participar das Reuniões da Conferência das Partes
da Convenção– Quadro da Organização das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima – COP 19 –, na cidade de Varsóvia, na Polônia, conforme indicação da
Presidência do Senado Federal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Seguindo nossa lista de oradores...
Pela ordem, Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, para uma breve comunicação.
Agradeço a V. Exª
Eu queria fazer referência, Sr. Presidente, a uma
audiência que mantive hoje com o Ministro dos Transportes, o nosso eminente ex– Senador César Borges,
para tratar de uma das mais antigas reivindicações do
meu Estado, a pavimentação da BR-110, que corta
uma parte expressiva do sertão do meu Estado, particularmente o Sertão de Itaparica e o Sertão Central,
na ligação entre as cidades de Petrolândia e Ibimirim.
Essa estrada se encontra numa situação deplorável que reclama, há muito tempo, uma intervenção
do Governo Federal.
Eu queria registrar a sensibilidade do Sr. Ministro
e as providências que ele já recomendou que fossem
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adotadas em duas frentes. Primeiro, uma medida de
caráter emergencial, que se destina à recuperação da
estrada, envolvendo serviços de terraplanagem e de
colocar, assim, nessa via, nas condições em que está,
uma recuperação. E, finalmente, a recomendação para
que seja incluído no edital que será publicado brevemente e que vai contemplar todo o trecho da BR-110,
desde o Estado da Bahia até o interior do meu Estado.
Eu quero fazer esse registro, por entender que
é absolutamente importante para essa região de Pernambuco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Muito bem, Senador Armando
Monteiro.
Na sequência dos oradores inscritos, nós temos:
Pedro Simon, que não se encontra; Rodrigo Rollemberg, que não se encontra; Pedro Taques, que não se
encontra; Humberto Costa, que não se encontra; Ana
Amélia, também não; Paulo Bauer, também não.
Em permuta com o Senador Cícero Lucena, Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Enquanto o Senador se encaminha, vamos a
mais uma votação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Senadora Ana Amélia apresentou o Requerimento nº 1.225, de 2013, por meio
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, nos dias 14 e 15 de novembro de 2013, para
participar da Audiência Parlamentar Anual da União
Interparlamentar das Nações Unidas, na cidade de
Nova Iorque, nos Estados Unidos, conforme indicação
da Presidência do Senado Federal.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
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Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O requerimento que acaba de
ser lido será encaminhado à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.237, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento, para que tenha tramitação autônoma, do
Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, que estabelece normas gerais sobre plano,
orçamento, controle e contabilidade pública voltadas
para a responsabilidade no processo orçamentário e
na gestão financeira e patrimonial, altera dispositivos
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
fim de fortalecer a gestão fiscal responsável e dá outras
providências, que se encontra tramitando em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nos 150/2005; 90,
180, 298, 414 e 540/2007; 66, 72, 265 e 482/2008;
12, 128, 175, 229, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450
e 507/2009; 21, 75, 538 e 719/2011; 113, 135, 376 e
382/2012, todos complementares, haja vista o projeto
versar sobre matéria diversa dos demais projetos a ele
apensados, pois, ainda que trate da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu escopo é distinto das proposições
apensadas.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O requerimento que acaba de
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Acir Gurgacz, em primeiro
lugar, eu quero fazer um apelo ao Presidente da Câmara, Henrique Alves, para que atenda o pedido das
Lideranças e coloque o projeto, aprovado à unanimidade pelo Senado da República, de direito de resposta
em pauta, coloque em votação.
Eu tenho notícias de que há uma grande pressão
dos grandes meios de comunicação, das televisões
para que o projeto não vá ao plenário e não seja votado. Esse projeto é importantíssimo para a democratização da comunicação no Brasil e é, de certa forma,
um antídoto contra qualquer tipo de censura, uma vez
que o direito de resposta, estabelecendo o contraditório, acaba com essa história de censurar a imprensa,
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mas coloca a imprensa no devido lugar em relação à
sua responsabilidade.
Eu quero, apesar de o Governo já ter festejado o
resultado do leilão de Libra, continuar o debate sobre
o leilão, e não como um oposicionista, mas como um
brasileiro que quer evitar um desastre.
O meu pronunciamento de hoje se suporta num
trabalho do Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, o Sr. Paulo César Ribeiro Lima.
Eu passo, sem mais delongas, a esse texto, a
essas críticas e à análise econômica do famoso leilão,
que não houve. É como, Senador Humberto Costa, a
viúva Porcina, que foi sem nunca ter sido.
Na verdade, não houve leilão, pois não houve
concorrência. Ninguém quis oferecer mais excedente em óleo para a União e, ainda assim,
correr o risco de perder a disputa. A Petrobras
para arrefecer os “nacionalistas” aumentou a
participação de 30% para 40%, os chineses, a
Total e Shell acharam melhor dividir o grande
tesouro de Libra e ficar, cada um, com 20%,
sem correr risco. Afinal, 20% de um tesouro
é, também, um tesouro.
Ficou bom para todo mundo, menos para o
povo brasileiro, pois 41,65% não é o excedente em óleo mínimo para a União. Com o
petróleo a US$60 por barril e produção média
dos poços de 4 mil barris por dia, o excedente
em óleo da União é de apenas 9,93%; com o
petróleo a US$80 por barril, o excedente será
de 15,2%. Ou seja, o risco é todo do Estado
brasileiro; os contratados sempre ganham.
Em 2009, o Campo de Marlim pagou uma
participação especial de 30,7%. Se o Campo
de Marlim operasse nos termos do edital do
regime de partilha de Libra, o excedente em
óleo seria de 9,93%. O regime de concessão pagaria três vezes mais que o regime de
partilha de Libra. Ressalte-se, contudo, que
os royalties do regime de partilha (15%) são
maiores que na concessão (10%). No entanto,
no cômputo geral, o regime de partilha pode
pagar menos para o Estado brasileiro que o
regime de concessão, em função do desempenho de poços e de preços.
Na verdade, tecnicamente, o edital de Libra é
muito ruim. [É ruim mesmo.]
A Noruega já arrecada duas vezes mais que
o Brasil no regime de concessão e, provavelmente, vai continuar arrecadando duas vezes
mais que no regime de partilha.
O grande derrotado no leilão de Libra é a educação e a saúde, pois agora fica difícil saber
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quanto essas áreas vão receber. Os recursos
para educação e saúde vão depender muito
da produção média dos poços e do preço do
petróleo no mercado internacional.
O regime de concessão era ruim – eu, pessoalmente, sempre achei que a União devia
explorar diretamente o petróleo brasileiro. E
não me venham com essa conversa de falta
de recursos para um país que pretende ser
– e é realmente – o sexto Produto Interno do
mundo, tendo ultrapassado a Inglaterra.
O regime de concessão era muito ruim em
termos de arrecadação estatal, mas era, pelo
menos, consistente tecnicamente.
Libra certamente pagaria uma participação
especial próxima de 40% da receita líquida,
pois vão ser produzidos, no mínimo, oito bilhões de barris no período do contrato, o que
gerará uma produção média da ordem de um
milhão de barris/dia. No regime de partilha, o
percentual do Estado pode variar de 9,93% a
45,56%, o que representa [logicamente, Senador Suplicy] uma média de 27,8%. Esse percentual é muito menor do que o percentual da
participação especial no regime de concessão.
O propalado percentual de 75% de receita líquida para o Estado é irreal, basta analisar o
balanço da Petrobras em relação ao Imposto
de Renda e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, a famosa CSLL.
No ano de 2012, a Petrobras pagou R$15,6
bilhões em royalties; R$15,9 bilhões de participação especial e R$4,85 bilhões em Imposto
de Renda e em CSLL.
Se os 75% de Libra fossem verdade, o campo
de Lula, que vai gerar uma participação especial próxima de 40%, sem nenhum risco para
a União, pois não depende da produção média dos poços e do preço do petróleo, deverá
gerar mais de 75%, já que a Petrobras tem
uma participação bem maior que em Libra e
a participação especial garantida.
Em síntese, Lula deve gerar mais arrecadação
para o Estado brasileiro que Libra.
Dá para acreditar nisso?
Essa é a constatação do nosso técnico, da Câmara Federal, Paulo César Ribeiro Lima, Consultor
Legislativo.
Se o regime de concessão é muito ruim – e é
ruim, porque nós devíamos estar explorando
isso diretamente –, o edital de Libra consegue
ser ainda pior; só que o regime de concessão
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foi concebido pela direita e o regime de partilha,
pela esquerda. A verdadeira esquerda deveria
defender o monopólio executivo da União ou a
contratação da Petrobras como prestadora de
serviços em Libra. Só assim teríamos receitas
estratégicas para as áreas sociais.
Em 2012, a receita operacional líquida da Petrobras com a produção de petróleo e gás natural foi da ordem de R$150 bilhões e o pagamento de royalties, participação especial e
Imposto de Renda, CSLL, foi de 36,5 bilhões.
Assim, o retorno por barril para o Estado brasileiro, em 2012, foi de 24,2%. Na Noruega,
Senador Sérgio Souza, esse retorno é, em
média, de 80%.
Haja Imposto de Renda e CSLL para elevar o
retorno do barril do Estado brasileiro de 24,2%
para uma participação governamental de 75%.
Eu peço à Mesa que incorpore ao meu pronunciamento uma tabela que o nosso Paulo César Ribeiro
junta a esse processo e que, evidentemente, eu não
vou ler no plenário.
Acrescentando aos dados dessa tabela, sempre
é bom lembrar que o ICMS, a Cide e o PIS/Cofins são
pagos pela sociedade brasileira. A Petrobras simplesmente repassa para os preços. Ela é simplesmente
uma repassadora, Senador Suplicy, desses recursos,
desses tributos.
Na verdade, o Imposto de Renda e a CSLL
não são pagos por campo. No balanço, as
empresas utilizam todos os artifícios contábeis imagináveis e inimagináveis para pagar
menos tributos. Daí a famosa frase de que
são tão somente os assalariados que pagam
corretamente o Imposto de renda.
Os “vencedores” do leilão de Libra vão usar artifícios contábeis semelhantes aos da Vale, por
exemplo, que tem uma lucratividade enorme
no setor mineral e paga baixíssimos valores
de Imposto de Renda e CSLL. A participação
governamental teórica é acima de 32% na
Vale e, na prática, é abaixo de 8%, ou seja,
quatro vezes menor. O lucro líquido e o custo dos produtos vendidos da Vale, mostrados
[numa tabela que eu quero que seja incorporada também ao meu pronunciamento e publicada nos Anais da Casa] não têm nada a ver
com a rentabilidade nas jazidas de minério de
ferro em produção. Balanço e demonstração
de resultado são, sem sombra de dúvida, um
mundo rigorosamente à parte.
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Mas, no papel e no discurso, é fácil. Aceitam tudo.
Quem quiser acreditar em Papai Noel que acredite nos
dados colocados pela nossa Magda Chambriard e pela
nossa Graça Foster e repetidos, em comunicação nacional, pela nossa Presidente da República.
Eu insisto nesse processo, porque nós temos
ainda ações tramitando em juízo. Não conseguimos as
liminares. Parece-me lógico que não tenhamos conseguido porque colocamos as ações em juízo em cima do
leilão. Mas nós podemos voltar atrás nesse processo.
Nós podemos evitar que se assinem os contratos de
Libra e que o Estado brasileiro assuma diretamente a
exploração desse petróleo.
Eu não vou entrar na linha do discurso do Presidente do PSDB, Aécio Neves. Não, não vou. Eu
quero que o petróleo seja brasileiro, que a Petrobras
seja renacionalizada, mas nós nos encontramos, Senador Aécio, na crítica. A concessão é melhor do que
essa participação bolada pela Magda Chambriard e a
Agência Nacional de Petróleo. Não tem pé nem cabeça esse leilão.
Como demonstra o Paulo César Ribeiro Lima,
nós, nos preços de 60 e 80, vamos ter é um fracasso
absoluto na rentabilidade que, provavelmente, no que
se refere a royalty, podia começar daqui a dez anos.
Mas os preços de petróleo tendem a cair. Os Estados
Unidos estão tentando derrubar a luta do Iraque, estão comprometendo do petróleo da Líbia. Todo o jogo
norte-americano é um jogo contra a Opep para derrubar o preço. E daí o desastre será definitivo.
Eu trabalho muito na internet e no Twitter. Cerca
de 50 seguidores meus saíram da minha twitline porque fiz algumas críticas ao leilão de Libra. Muito pouco,
Senador Wellington, para os mais de 34 mil e poucos
que me seguem. Entendam que a função de um Senador não é louvar e laurear o que está errado, mas
fazer com consciência crítica para correção dos erros.
E, afinal, o que resta desse leilão de Libra são os R$15
bilhões, que não serão exatamente R$15 bilhões com
os R$6 bilhões da Petrobras; são R$9 bilhões para o
superávit primário.
Não tem sentido esta aventura. Muito mal assessorada a Presidente da República. E não seria eu,
depois de 72 anos de vida e uma militância política de
décadas que ia me calar em fazer a crítica corretiva
deste engano em que a Presidente da República está
colocando a política de petróleo do Brasil.
Eu concedo um aparte ao primeiro aparteante
que solicitou, Senador Randolfe Rodrigues, e, em seguida, ao Senador Aécio Neves.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Requião, o bom também de
um debate, o importante em um debate é nós manter-
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mos a posição quando temos convicção dela. Desde
o início deste, eu fiquei convencido da minha posição,
primeiro por acreditar nela e, segundo, pelas minhas
companhias. Estivemos juntos, eu, V. Exª e o Senador
Simon, quando da ação que impetramos na Justiça
Federal contra esse leilão. E estivemos juntos na crítica. Mas também fiquei feliz – confesso que fiquei feliz
– nos últimos momentos, na sexta-feira, em termos
manifestações que coincidem com a nossa na crítica
ao leilão. No jornal O Estado de S. Paulo, da última
sexta-feira, li, do Sr. José Serra, a seguinte crítica: “É
absurdo Libra ficar com o governo chinês.” E continua:
O ex-governador de São Paulo, José Serra,
disse ontem considerar um “absurdo” a possibilidade de a exploração do campo de Libra
ficar nas mãos da China. Empresas estatais
daquele país devem participar do leilão, marcado para segunda-feira.
Para Serra, é preferível que as atividades do
campo ficassem com a Petrobras. O ideal, para
ele, era que o leilão trouxesse grupos globais
“competitivos” com o governo brasileiro […]
Vejam, há, inclusive, uma inversão de valores,
porque na campanha presidencial… Eu estava revendo os vídeos do segundo turno da Presidente Dilma
dizendo claramente e assegurando que as nossas
reservas do pré-sal não seriam leiloadas, não seriam
privatizadas, inclusive aludindo e dizendo que seria o
candidato Serra o responsável pela privatização. E eu
vejo a declaração, no jornal O Estado de S. Paulo de
sexta-feira, de José Serra, dizendo que era preferível
– diante da posição que nós estamos defendendo seria preferível – que a Petrobras fizesse a exploração.
E que é o correto. É a posição que defendemos. Nós
temos uma posição clara. Nós somos contrários tanto ao modelo de concessão que foi defendido aqui…
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então o que vimos foi a reversão da
posição da Presidente Dilma e a conversão do Serra
a uma posição mais nacionalista.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Perfeitamente. Nós somos contrários
tanto ao modelo da concessão quanto ao modelo da
partilha. O modelo da partilha que foi executado... Essa
história da partilha é a privatização envergonhada, é
a privatização com medo de dizer que é privatização,
mas é privatização também. E é privatização aos interesses estatais chineses. Veja, no final, o que resultou:
um consórcio das empresas Shell, Total e da empresa
chinesa. Agora, o que vai acontecer com esse consórcio? O consórcio para a exploração de Libra, o consórcio com a Shell, a Total e com a empresa chinesa
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irá ao mercado financeiro para obter recursos para a
exploração de Libra, para depois obter a certificação
do petróleo existente. Ou seja, eles irão ao mercado
financeiro para fazer algo, Requião, que nosso querido
Hildo Sauer chama de “cumprir o papel de office boy
da Petrobras”, que fará parte do consórcio, na verdade,
para avalizar a exploração do consórcio internacional.
Para isso, para ser office boy, seria melhor, como diz
o Serra, convertido agora, como você diz, deixar que a
nossa Petrobras, com a tecnologia que tem, com o aval
que tem, com a certificação que tem no mercado financeiro internacional, fizesse diretamente a exploração.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Quando li as declarações do meu amigo José Serra, tive a impressão de que ele tinha sido
objeto de um estalo parecido com o do Padre Vieira.
Ele tinha sido, da noite para o dia, convertido para uma
posição mais nacionalista. Mas, de qualquer forma, fazer um leilão para uma privatização que teve origem
nos contratos de risco, ou seja, procurar o que já foi
achado é absolutamente incompreensível. E a impressão que fica é de que nossa Presidente Dilma, a Srª
Graça Foster e a nossa Magda Chambriard vestiram
a burca para fazer uma privatização encabulada e mal
sucedida, seguramente.
Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Eu cumprimento V. Exª, Senador Roberto Requião,
por trazer, com a inteligência de sempre, luz a um debate tão relevante para o Brasil, permitindo-me cumprimentar antes o ilustre Senador Randolfe, que me
antecedeu em seu aparte, agradecendo, em nome de
meu companheiro José Serra, as homenagens feitas,
numa demonstração de que nem tudo está perdido e
o Brasil encontrará em nós muita convergência sobre
as questões que realmente interessam aos verdadeiros brasileiros. O Senador Requião, aqui externa a sua
posição. Temos divergências em relação a qual deveria
ser o melhor instrumento para a exploração do pré-sal,
mas temos coincidido as nossas idéias ou temos tido
convergência de opiniões no essencial. E algo salta aos
olhos neste momento. Além do equívoco, a meu ver,
na nossa avaliação, do estabelecimento desse novo
sistema de partilha para a exploração do pré-sal, temos
certamente uma grande convergência em relação à má
gestão da Petrobras. A Petrobras, extremamente aparelhada pelo Governo, perdeu, como tive oportunidade
de dizer agora há pouco, mais de 30% do seu valor
de mercado. Não somos sequer a maior petroleira da
América do Sul; a colombiana já nos passou. Seu endividamento mais que triplicou a partir do ano de 2007,
transformando-a na mais endividada empresa não financeira do mundo. E o resultado é o seu rebaixamento
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por parte de agências internacionais. Isso é apenas
um arcabouço, é apenas a moldura para demonstrar
que, infelizmente, a boa gestão, o olhar claro no futuro
e os interesses efetivos das próximas gerações não
são prioridades do atual Governo. Eu concordava com
V. Exª, antes que subisse à tribuna, que a prioridade
absoluta para que esse leilão fosse feito dessa forma,
com um resultado que considero pífio, foi exatamente
permitir que o Ministro Guido Mantega tivesse mais
R$15 bilhões para disfarçar também, mais uma vez, o
não cumprimento das metas fiscais estabelecidas no
início do ano. Na verdade, é mais uma vez a Petrobras
ajudando o Governo a corrigir a má gestão da política
econômica. Cumprimento V. Exª, que – repito – traz
mais uma vez luz a um debate de tamanha relevância.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Aécio, o problema da Petrobras,
de endividamento, decorre mais dos grandes investimentos que ela fez. Pessoalmente acredito que, a partir
do próximo ano, esse endividamento se dissolva com
os sucessos das pesquisas das novas frentes abertas.
Fundamental é defender o monopólio do petróleo para
o Brasil. Pouco me importa se é de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Públicas e privadas,
as empresas foram criadas para resolver problemas
da administração, problemas da vida do homem sobre
a terra, produzir mercadorias e serviços.
Eu acredito, no entanto, que o monopólio é bom
para o Brasil, ainda é bom para o Brasil agora...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ...até porque a Petrobras terceiriza
muitos dos seus serviços.
O Brasil podia contratar a Petrobras, impedir os
lucros exagerados aumentando royalties e aumentando a tributação e nós teremos, aí sim, dinheiro para
educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para
investimento. Eu acho que nós estamos meio sem
direção. E os ventos não ajudam os navios que não
conhecem o seu rumo. Nós estamos meio perdidos
nesse processo todo.
E outra coisa que precisa acabar – pessoalmente tenho autoridade para dizer isso, porque critico O
Globo, os jornais – é achar que tudo que eles dizem
significa um erro contra o País. Não existe, como dizia Gramsci, o canalha absoluto. Ninguém se acredita
um canalha, As pessoas procedem conforme as suas
circunstâncias. E eu acho que nesse momento a crítica de direita e de esquerda ao leilão de Libra é uma
crítica necessária e apropriada.
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Senador Suplicy, com o máximo prazer lhe concedo um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Fiz questão, Senador Roberto Requião, de
ouvir a sua avaliação baseada num dos consultores do
Congresso Nacional. Acho que é importante que possam, inclusive o Governo e pessoas como a Presidenta
da Agência Nacional do Petróleo, a Presidenta Graça
Foster, voltar aqui ao Senado Federal para examinar
as críticas de V. Exª, do Senador Aécio Neves, de todos
que aqui formularam críticas. Quando a Presidenta Dilma falou que, pelos resultados do leilão, 85% de toda a
renda a ser produzida no campo de Libra vai pertencer
ao Estado brasileiro e à Petrobras e que isso é bem
diferente da privatização que ela pretendeu, foi uma
parceria com essas empresas como a Total e a Shell
e as duas empresas estatais chinesas, que ali estarão
contribuindo com tecnologia e obviamente com mais
recursos. Mas, em certo momento, V. Exª mencionou
que da mesma maneira que a Companhia Vale do Rio
Doce nem sempre paga o imposto de renda devido,
essas empresas também não o fariam. Mas permita
V. Exª que eu observe o seguinte: se a Petrobras terá
uma interação de tal ordem nesse empreendimento em
Libra, ela certamente saberá com profundidade qual
é a rentabilidade que não apenas ela, mas as empresas parceiras irão realizar. Então não será tão fácil que
essas outras empresas parceiras deixem de registrar
devidamente qual o seu rendimento e qual o Imposto
de Renda que devam pagar. Apenas queria fazer essa
observação, dado que me parece que a Petrobras e
a própria Receita Federal terão condições de avaliar
muito bem quais os rendimentos e qual o imposto devido a ser pago por essas empresas.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Suplicy, o Fernando Henrique
colocou 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova
York. Hoje, 52% da Petrobras é privada.
(Soa a campainha.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – E, por outro lado, esses nossos sócios
chineses, a Total e a Shell... A Shell ainda tem a tecnologia de águas profundas; a Total nunca participou,
até onde eu sei, desse tipo de exploração. Mas eles
são meros financiadores. A tecnologia é da Petrobras.
A Petrobras podia ser contratada diretamente
pela União. E uma União que tem uma reserva cambial
de US$370 bilhões não tem problema para financiar
o início do processo e levantar recursos para explorar o petróleo nas suas águas, com benefício enorme
para o Brasil.
Essas empresas são meras empresas que estão
aportando recursos. Não têm, em relação à Petrobras,
que aportar um milímetro de tecnologia que a Petrobras
já não tenha. Portanto, esse negócio feito com esse
estranho contrato de participação...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... não tem realmente nem pé nem
cabeça.
Eu quero entregar à Mesa o trabalho do Paulo
César Ribeiro e as suas tabelas, para que seja anexado e dê sentido ao pronunciamento que eu fiz, complementado dessa forma.
Por favor, entregue à Mesa.
Obrigado pelo tempo, Presidente, Nós temos
que levar para frente esse debate. Vamos acabar com
essa história de que a nossa Presidente não pode ser
questionada, de que tudo está certo e de que foi uma
grande vitória.
Não houve vitória alguma, e nós podemos evitar o
fracasso ainda discutindo isso no Congresso Nacional
e impedindo a assinatura dos contratos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Roberto Requião,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Roberto Requião, V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
Antes de convidar o Líder Wellington Dias para
usar da palavra como Líder inscrito, passamos à leitura
de alguns expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Senador Sérgio Souza apresentou
o Requerimento nº 1.226, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no
período de 15 a 22 de novembro de 2013, para participar das Reuniões da Conferência das Partes da
Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 19, na cidade
de Varsóvia, na Polônia, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº
1.228, de 2013, do Senador Antonio Carlos Valadares,
que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, a fim de
verificar, in loco, o andamento das obras dos estádios,
aeroportos e demais ações de preparação para a realização dos eventos esportivos nas cidades-sede da
Copa do Mundo de 2014, nos termos do Requerimento
nº 36/2013/CDR, aprovado em 11 de setembro de 2013.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº
1.229, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que requer
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 11 a 13 de novembro de 2013, a fim de
participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Sessão
Preparatória Especial e da XXVIII Sessão Ordinária
do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu,
no Uruguai.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Senador Sérgio Petecão apresentou o Requerimento nº 1.227/2013 por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos
dias 14 e 15 de novembro de 2013 para participar da
Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar das Nações Unidas, na cidade de Nova York, nos
Estados Unidos, conforme indicação da Presidência
do Senado.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Em votação o Requerimento nº
1.238, de 2013, de autoria do Senador Inácio Arruda,
que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, para participar como
integrante da Comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, da 68ª Assembleia
Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados
Unidos, no período de 26 de novembro a 3 de dezembro de 2013, conforme indicação da Presidência.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO
Nº 1.238, DE 2013 – SF
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com
o art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos desta Casa, de 26 de novembro a
3 de dezembro, por ter sido designado, pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, integrante
da Comitiva que participará da 68ª Assembleia Geral
das Nações Unidas em Nova York, no período de 27
de novembro a 2 de dezembro deste.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País, no período de 26 de novembro a 3 de
dezembro deste, para participar do supracitado evento.
Sala das Sess���������������������������������
ões, 22 de outubro de 2013. –����
Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) –Voltando à lista de oradores, convido a fazer uso da palavra o Senador Wellington Dias,
Líder do Partido dos Trabalhadores, representante do
Estado do Piauí.
V. Exª detém o tempo regimental.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero aqui tratar
também do tema do leilão de Libra. Antes, porém, devo
dizer que participei de atividades comemorativas ao
aniversário do Dia do Piauí, nos últimos dias 18 e 19,
na região de Parnaíba, com a presença do Governador
do Estado, o Governador Wilson, com o Presidente da
Assembleia, com Parlamentares Federais, Deputados
Estaduais, com a presença do Prefeito Florentino Neto
e muitas pessoas na solenidade no Porto das Barcas.
Lá ocorria, inclusive, um evento de apresentação e de
pactuação da Rota das Emoções, com a presença de
lideranças do Sebrae, do Sistema S do Ceará, do Maranhão e do Estado do Piauí. Destaco assim o trabalho
do Sebrae, um trabalho importante naquela região.
Ainda visitei o Município de Milton Brandão. Ali
pude ver uma situação delicada da seca, inclusive
com redução da reserva do lençol freático, já secando alguns poços, com a prefeita, com o ex-prefeito,
com lideranças do meu Partido e de outros Partidos.
Foi possível, com a companhia da Prefeita Neuma, de
Pedro II, onde também estivemos, ver ali importantes
investimentos, inclusive algo que me chamou a atenção,
que é a situação de uma ação conjunta do Município,
com o Ministério Público, com o juizado, na política de
evitar acidentes de trânsito.
Ainda no Município de Brasileira, no Município de
Domingos Mourão, no Município de São João da Fronteira, onde também, da mesma forma, com as lideranças, tive oportunidade de, em todos eles, tratar sobre
algumas demandas e, ao mesmo tempo, buscar acompanhar projetos importantes para esses Municípios.
Sr. Presidente, quero aqui, nesta oportunidade,
tratar do leilão de Libra. Aqui, meu querido Randolfe,
quero dizer que respeito profundamente a posição do
PSOL, a posição do meu querido Senador Requião,
que há pouco fez a defesa de que tivéssemos 100%
dessa área sob exploração exclusiva da Petrobras,
respeito a posição que é ideológica e que considero,
nesse caso e nesse sentido, coerente com o que pregam seus Partidos.
Devo dizer, porém, que não tem coerência a
posição de alguns e destaco aqui a posição do meu
colega, hoje Senador, junto comigo Governador Aécio
e também na época que foi Governador José Serra,
porque historicamente a posição é de privatização total,
a posição era de privatização. Não é demais lembrar
um pouquinho de uma história que não é tão longa,
uma história recente.
A nossa Petrobras entrou na berlinda daquelas
empresas estatais, assim como Telebrás, a Embratel
e tantas outras do País na linha de foco das privatiza-
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ções. Chegaram até a trabalhar o nome de Petrobrax,
enfim, cujo objetivo era repassar essa importante estatal para o setor privado.
Graças à reação e à luta do povo brasileiro – e
aí também, modéstia parte, pela decisão feita no ano
de 2002 da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva – de
suspender esse processo, um processo que ia em direção aos bancos, como Banco do Nordeste, Banco da
Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Enfim,
porque era uma posição ideológica que naquele tempo
varria o mundo, na própria Inglaterra e em outras áreas.
Não é demais dizer como era o processo das
concessões.
As concessões de petróleo neste País era um
regime: regime de concessão, meu querido Sérgio,
onde a riqueza de petróleo, mesmo onde o Brasil tinha
pesquisa, tinha segurança, tinha certeza da existência
de petróleo, como na Bacia de Campos, para citar um
exemplo, era repassada em leilão ao setor privado.
A Petrobrás tinha que concorrer igualmente como
qualquer outra e ali, ganhando esse direito se pagava
um valor, normalmente muito baixo, como é pago hoje
esse bônus de assinatura, e a empresa ganhadora ou
o consórcio ganhador se tornava dono, dono dessa
riqueza, dono de toda a reserva de petróleo daquela
área. Gás e petróleo naquela área tinham dono. Não
importa se era americano, se era holandês, ou se era
japonês, ou chinês. Era dono. Pagava o que mais a partir
daí? Dez por cento de royalties e participação especial. Dez por cento de royalties e participação especial.
A extração de petróleo daquele poço, como se
diz no popular, ali 50 mil barris/dia, 40 mil barris/dia,
10% sob a forma de royalties em dinheiro independentemente do valor do petróleo. Ali, alguns dias depois,
era pago cinco, ou seja, o valor equivalente a cinco mil
barris, o valor correspondente aos 10% ou quatro mil
barris, correspondente a 10% quando fosse 40 mil .
Por que quero resgatar isso?
E, a partir daí, o País ganhador da concorrência
era o dono, através da empresa. Cito o exemplo da
nossa vizinha Argentina que praticamente leiloou toda
essa riqueza e, empresas americanas que ganharam,
retiraram toda essa riqueza, foram retirando, estocando
no seu País. As reservas americanas não são reservas
só de extração nos Estados Unidos da América, não.
São reservas extraídas de outros países como o Brasil, a Argentina e outros países onde eles ganhavam
concorrências de concessão semelhantes. E, a partir
daí, passavam a dominar inclusive esse mercado. Está
correto aqui, como foi dito pelo Senador Requião, o
que estão neste instante operando, inclusive usando
força que têm perante outros países, como Irã, Iraque
e tantos outros ali mais vinculados ao mundo árabe,
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onde existem grandes reservas – a maior reserva é a da
Arábia Saudita, com mais de 10 milhões de barris/dia.
No Brasil, agora, nós saímos há pouco tempo de
aproximadamente 300 mil barris/dia para 2,140 milhões
barris/dia. O que mudou, então? Mudou que nós estamos próximos daquela máxima que nós, brasileiros,
defendemos nos anos 50, 60 e 70: “O petróleo é nosso.” E o que está por trás dos muitos discursos enviesados que saem aqui? O que está por trás é o desejo
contrário de que a Petrobras tenha, no mínimo, 30%. A
empresa brasileira, qualquer que seja a concorrência,
tem o direito de ter, no mínimo, 30%, Senador Suplicy.
Ela tem que participar.
Aí, vejam, alguns dizem: “Mas a Petrobras não
vai aguentar.” Que história é essa? A Petrobras é uma
empresa sólida, ela é do Brasil, há um interesse estratégico do Brasil. O Brasil capitaliza e o Brasil, com
isso, passa a dar suporte para a empresa sustentar,
como vem sustentando todas as plataformas que vêm
sendo implantadas neste País.
E mais do que isso: o modelo é um modelo de
partilha, não é mais um modelo de concessão. O que
está em jogo em muitos dos discursos, das entrevistas, dos comentários de articulistas neste instante é
o fato de ter havido uma profunda mudança e de ser
o primeiro leilão de partilha. É o primeiro leilão com
essa profunda mudança.
Qual é a mudança? De forma resumida – meu
querido Deputado Assis Carvalho que nos honra aqui
com a sua presença, do nosso querido Piauí –, a grande mudança é que, até o dia anterior a ontem, nós
tínhamos um modelo em que, repito, a empresa que
ganhava o leilão era dona do petróleo e pagava 10%
de royalties; agora, não. A empresa ganha o leilão, e
o petróleo continua sendo brasileiro, é uma partilha.
O Brasil paga pelo serviço de extração dessa riqueza.
Da mesma forma que uma empresa de água resolve
pagar alguém para extrair água em um determinado
lugar; da mesma forma que uma empresa como o Banco do Brasil paga uma empresa para construir o prédio
da sua agência. Paga pelo serviço, paga pelo serviço.
Mais ainda! A empresa, conforme o resultado
do último leilão, já entrega ao Brasil o chamado óleo
excedente, aquilo que está além daquela parte que é
colocada como imposto, como os royalties, que agora
são 15%, não mais 10%, e a parte pertencente à própria Petrobras, que ficou com 40%; os 30% que são
o mínimo mais 10% colocados no lance apresentado
no leilão.
O que eu quero dizer com isso? E hoje a Presidenta Dilma, no momento em que sancionava a lei do
Mais Médicos e do Mais Saúde – aliás um outro momento histórico e emocionante –, inclusive em nome
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do povo brasileiro, pediu desculpas pela forma hostil
com que alguns médicos foram tratados ao adentrarem o Brasil, infelizmente. E ressaltou a importância
do profissional médico para todo Brasil, para os brasileiros, que são a nossa prioridade. Falou com carinho
e respeito ao receber esses homens e mulheres que
estão longe da família, muitas vezes tendo que deslocar as suas famílias para o Brasil, para aqui prestarem
serviços nos locais onde precisamos.
Pois bem, quero dizer que nessa nova modelagem
85% de toda a renda é do Brasil. Por que apostavam
que ninguém participaria do leilão? Porque quem participasse do leilão sabia que iria ganhar pelo serviço.
E vai ganhar e vai ter lucro. No passado, ficavam com
90%; agora, são 15%.
Quando somamos aqui os 41% do óleo excedente, quando somamos a participação do Governo brasileiro na Petrobras, que não é 100% – uma parte é de
acionistas privados, mas a parte do Brasil –, quando
somamos os impostos que são devidamente pagos,
aí ficam com essas outras empresas 15%.
Isso significa – esse é o ponto principal – mais
dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde.
Por quê? Porque aqui neste Congresso Nacional nós
tomamos outra decisão importantíssima: trocar petróleo, que é uma riqueza finita e em algum momento
vai se esgotar, não haverá mais gás, não haverá petróleo – Graças a Deus ainda vai passar longo tempo
–, estamos dizendo que essa riqueza vai ser trocada
– gás e petróleo – por uma que é infinita: educação,
conhecimento. Fazer com que uma geração inteira do
Brasil tenha condição de ter o ensino básico completo,
de ter ensino técnico, de ter ensino superior, poder ter
especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado.
É isso que queremos para o Brasil e foi esse o
compromisso que assumimos aqui juntos: 75% do que
vem para os governos para a educação; 25%, para a
saúde. Por isso que temos dinheiro para, se Deus quiser, amanhã ou na próxima semana, votarmos aqui o
aumento da participação de dinheiro da própria União,
que não tinha um valor definido e agora vai poder colocar 15% da sua receita corrente líquida.
É por isso, Sr. Presidente, que eu comemoro hoje
o sucesso do maior processo de licitação do mundo
para exploração de petróleo em águas profundas. A
licitação realizada nessa segunda-feira, no Rio de Janeiro, foi feita sob o regime de partilha, em que parte
do petróleo extraído fica com União, e essa parte dessa
riqueza não é pequena. Ou seja, diferentemente do que
alguns dizem por aí, nosso Governo não privatizou o
campo de Libra; pelo contrário, tiramos das garras do
processo, que era de privatização.
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Como bem frisou hoje, como eu disse, a Presidenta Dilma, 85% de toda a renda do campo de Libra vão
pertencer ao povo brasileiro, vão pertencer ao Brasil.
O consórcio vencedor, que vai explorar o campo
de Libra, localizado na Bacia de Santos, é formado pela
brasileira Petrobras, pela anglo-holandesa Shell Brasil,
pela francesa Total e pelas chinesas CNPC e CNOC.
Esse consórcio de empresas inaugura a primeira
rodada de licitação dentro de um modelo de partilha
de produção. Foi o vencedor porque ofereceu o percentual de 41,65% de óleo excedente direto para o
Governo brasileiro. Aliás, aqui faço uma pausa. Esse
óleo excedente ficará no Brasil. O Brasil tem a opção
de pagar o restante em dinheiro.
O Brasil, com esse controle de óleo, pode armazenar e vai fazer a industrialização no próprio Brasil.
Ou nós vendemos óleo bruto, ou nós vendemos gasolina, ou vendemos óleo diesel, ou vendemos, enfim,
aquilo que é resultado da industrialização do petróleo,
gerando emprego, gerando renda. Por isso, as refinarias que estão sendo feitas e outras que vamos fazer. E
espero que agora, com a descoberta de gás e petróleo
na bacia do Parnaíba, tenhamos também lá no meu
Estado, assim como comemoramos no Maranhão, no
Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro
e em outras regiões do Brasil.
A previsão é de que vai explorar reservas de óleo
que correspondem de 8 a 12 bilhões de barris e 120
bilhões de metros cúbicos de gás, num prazo de 35
anos. Nós estamos falando de uma riqueza, Sr. Presidente, que vai gerar mais de R$1,5 trilhão acumulado
ao longo desse período. A União, que é a sócia majoritária da Petrobras, terá um retorno de aproximadamente
80%, recursos que virão do pagamento do bônus de
assinatura do contrato de R$15 bilhões pelos royalties,
pelo percentual de óleo lucro, pelo imposto de renda
e contribuições equivalentes a 75% e pelo percentual
dos recursos que serão depositados no Fundo Social.
Dos recursos que virão para a União, de acordo com a lei aprovada aqui no Congresso Nacional e
assinada pela Presidenta Dilma Rousseff, 75% serão
investidos em educação e 25% em saúde. As previsões são de que, em 30 anos, o campo de Libra trará
como resultado para o Governo brasileiro um montante de cerca de R$1,5 trilhão. E isso, Sr. Presidente, é
algo realmente fantástico. Vamos sair de 2,14 milhões
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... de barris/dia, para somar a eles
mais 1,4 milhão de barris/dia, ou seja, nós vamos para
mais da metade do que temos hoje de acréscimo, 65%
exatamente.
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O pré-sal brasileiro foi descoberto pela nossa
Petrobras, Sr. Presidente. Aliás, uma outra história
que é importante. A própria Petrobras, lá atrás, a nossa Agência de Petróleo que fez a pesquisa, e mais
uma empresa estrangeira tinham esse lote de Libras.
Esse lote de Libra estava nas mãos da Petrobras, e ali
fizeram um furo. O furo veio até topar na camada de
sal, e desistiram. Voltou para o Brasil, e ali, pela inteligência dos brasileiros, através da Agência Nacional
do Petróleo, aprofundaram o furo e descobriram essa
riqueza. E pelo modelo anterior, como eu disse, 90%
dessa riqueza ficaria com outro país. E hoje ficam 85%
com o povo brasileiro. Portanto, abrindo enormes perspectivas para o segmento de gás e petróleo no Brasil.
Com a evolução das avaliações, evidenciou-se
que a região denominada pré-sal se configurava em
uma das maiores províncias petrolíferas mundiais.
Sr. Presidente, o leilão feito ontem foi um sucesso,
porque o projeto é grandioso e requer ampla capacidade técnica e financeira dos integrantes do consórcio.
Isso é o que não dizem.
Quantas empresas há no mundo com dinheiro
para desembolsar e pagar 15 bilhões? Quantas empresas há no mundo para colocar 10 bilhões para investir
em plataformas. É disso que se trata, Sr. Presidente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... da Agência Nacional do Petróleo – estou terminando – estima: não é qualquer empresa que
detém a tecnologia para a exploração de petróleo em
águas ultraprofundas. São de cinco a sete mil metros
de profundidade. E as empresas do consórcio estão
entre as dez maiores petrolíferas do mundo.
A Agência Nacional do Petróleo estima que, entre
2013 e 2016, serão investidos cerca de R$400 bilhões
no setor de petróleo e gás no País. Boa parte desse
valor vai ser demandada pela exploração de Libra,
com a compra de bens e serviços, como plataformas
e um conjunto de outros bens e serviços. São recursos que vão movimentar e consolidar a indústria naval
brasileira e outros setores correlatos fornecedores de
suprimentos.
Só nesse campo, o consórcio vencedor deverá
encomendar de 12 a 18 plataformas de petróleo e de
60 a 90 barcos de apoio. Isso, sem contar a geração
de empregos diretos e indiretos e a aquisição de equipamentos, como sondas...
(Interrupção do som.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... helicópteros (Fora do microfone.)
e demais suprimentos.
Temos de comemorar, pois quando a produção
estiver no seu auge, a expectativa é a de que o campo
de Libra produzirá 1,4 milhão de barris de óleo e gás
por dia. Hoje, a produção diária da Petrobras é de 2,14
milhões, como eu disse.
Como a União é sócia majoritária da Petrobras,
ainda receberá pela participação do lucro auferido
pela empresa.
A área de Libra garantirá ao Governo uma das
maiores participações governamentais do mundo. Falam muitas vezes, aqui, da Noruega. No caso da Noruega, é algo em torno de 70%; aqui, é mais de 80%.
Os recursos do Governo podem chegar a R$1,5 trilhão
durante o período de concessão, como eu já havia
destacado. Esse montante inclui bônus de assinatura,
royalties, impostos e contribuição social, entre outros.
O campo de Libra, portanto, é um marco na história
do petróleo no mundo.
Encerrando, Sr. Presidente, devo dizer aqui que
essa área não deverá produzir apenas esses...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... benefícios diretos, como a elevação
(Fora do microfone.) do saldo de nossa balança comercial... Tanto que tivemos que criar o Fundo Soberano para poder evitar que se tenha impacto na nossa
política cambial.
Eu quero, assim, Sr. Presidente, dizer o quanto
me alegro no dia de hoje, embora lamente profundamente que a história não seja contada como ela é. Por
que só uma empresa participou? Porque nenhuma,
isoladamente, tinha condição de participar; tinha de
ser um consórcio de empresas que estão entre as dez
maiores do mundo. Segundo, é dinheiro para educação, é dinheiro para saúde. Terceiro, 85% ficam com o
povo brasileiro. É isso que eu comemoro e agradeço a
Deus, parabenizando a Presidenta Dilma pela coragem
de fazer esse ato em favor do Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, o Senado
Sérgio Souza, Senador do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos aqueles que nos acompanham na noite de
hoje, é função de um Parlamentar legislar em favor do
seu Estado, em favor da sociedade brasileira, regulando
o convívio em sociedade, regulando os costumes. Nós
temos o sistema bicameral em que, na Câmara dos
Deputados, estão os representantes legítimos do povo,
eleitos proporcionalmente ao número de habitantes, de
eleitores de cada uma das unidades federativas, e, no
Senado Federal, com eleição majoritária, os Senadores
são representantes das unidades federativas, incluindo
aí também os Municípios, mas da Federação, Estado.
E eu sou o representante do Estado do Paraná. Além
de legislar em favor da sociedade brasileira, regulando
o convívio, também cabe a mim defender as causas
que interessam ao meu Estado.
E por vezes tenho subido à tribuna e tenho agido
neste Parlamento em defesa do meu Estado, o Estado
do Paraná. E, desde que cheguei ao Senado Federal,
quando vim aqui substituir a hoje Ministra-Chefe da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, como seu suplente, tenho
defendido a criação dos Tribunais Regionais Federais
no Paraná, com a Proposta de Emenda à Constituição,
PEC nº 544, número na Câmara dos Deputados, que
tramitava no Congresso Nacional há mais de 11 anos.
Juntamente com mais alguns Parlamentares, em
especial o Deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia;
do Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, nós nos
reunimos e formamos uma Frente Parlamentar pró-criação dos Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª,
8ª e 9ª Regiões, sendo a 6ª em Curitiba; a 7ª no Estado de Minas Gerais; a 8ª no Estado da Bahia, e a 9ª
no Estado do Amazonas, dada a necessidade de nós
difundirmos esses tribunais em face do preceito constitucional de que os tribunais devem respeitar o princípio da proporcionalidade de processos, o número de
processos, para dar celeridade à Justiça, e também à
territorialidade; e, por isso, um tribunal no Amazonas.
Bom, depois de quase dois anos ou de praticamente dois anos de extenso trabalho, conseguimos a
aprovação desta proposta de emenda à Constituição
na Câmara dos Deputados.
Em inúmeros atos públicos promovidos pela Frente Parlamentar, estiveram sempre presentes entidades do meu Estado, o Paraná, como a Federação da
Indústria do Estado do Paraná; a Federação da Agricultura do Paraná; a Ordem dos Advogados do Brasil,
secção Paraná, que conduz este processo há anos,
na pessoa do seu ex-Presidente, José Lucio Glomb,
do atual Presidente, Juliano Breda; na pessoa do ex-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, que abraçou
essa causa; na pessoa do atual Presidente da Apajufe,
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que é a Associação dos magistrados do Paraná, do
Bochenek; do ex-Presidente, o Anderson Furlan; Edson Ramon, Presidente da Associação Comercial do
Paraná; a Ocepar; o Movimento Pró-Paraná, na pessoa do Jonel Chede; o Grupo GRPCOM, na pessoa do
saudoso Cunha Pereira. Tanto lutamos por ter o tribunal
e conseguimos, ao final, a aprovação dessa proposta
de emenda à Constituição, em dois turnos, com voto
da ampla maioria, sim. Sabemos todos nós da dificuldade que é promover uma alteração na Constituição,
emendar a Constituição. Após um amplo debate nas
comissões no Senado, como a CCJ, e, na Câmara, em
comissão especial e também em comissão temática,
a matéria vai a plenário e precisa de três quintos, sim,
da sua composição.
Pois bem, após a aprovação, também houve um
amplo debate travado por essa frente parlamentar para
a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição, por vezes criticada, pois diziam que, após 11
anos, ela foi feita de forma sorrateira no Congresso
Nacional e algumas entidades teriam inclusive traído
alguns preceitos.
Mas, Sr. Presidente, eu volto a tratar deste assunto, que é a criação dos TRFs, motivado por reportagens
veiculadas na imprensa nacional na semana passada
em decorrência do levantamento divulgado no último
dia 15 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Primeiramente, merece registro o fato de que,
apesar do aumento da produtividade, em 2012, de
cada cem processos em tramitação nos Tribunais Regionais Federais do País, apenas cerca de 40 foram
solucionados no ano passado. O levantamento confirmou que os Tribunais Regionais Federais (TRFs) são
os tribunais que possuem proporcionalmente o maior
número de processos na fila em comparação com os
demais tribunais, como a Justiça Estadual, a do Trabalho, a Eleitoral ou a Militar, que ocupam a mesma
instância, a de segundo grau.
Os TRFs fecharam, no ano passado, com taxa
de congestionamento, segundo indicador que mede a
efetividade, de 61,7%. Essa taxa de congestionamento
dos TRFs está bem acima da média do Poder Judiciário em segundo grau, que é de 46,3%. E, nesse caso,
quanto mais baixa a taxa, melhor. A taxa, na Justiça
Estadual de Segundo Grau, foi de 45%; na Militar, de
27%; na do Trabalho, 26%, e na Eleitoral, 20%.
É importante, Sr. Presidente, entretanto, reconhecer o trabalho que tem sido feito pelos atuais Tribunais
Regionais Federais em exercício, que, mesmo tendo 11
milhões – 11 milhões – de processos em tramitação,
e, a grande maioria desses 11 milhões de processos
são de natureza previdenciária, são revisões de aposentadoria ou aposentadorias em discussão, ou seja,
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não existe mais nenhum tribunal cidadão do que os
Tribunais Regionais Federais.
Onze milhões de processos em tramitação: são
a Corte de Segundo Grau com o maior número de
sentenças proferidas por Magistrados. Mesmo assim,
4.565 ante a média geral de 1.500. Cada magistrado
de segundo grau dos Tribunais Regionais Federais
proferiram, em média, 4.565 sentenças, enquanto os
demais tribunais, em média, chegaram a 1.507. O número de casos solucionados também é o mais alto.
Devemos enaltecer a postura e a eficiência desses
tribunais. É em torno de 4.524 contra 1.403, em média,
dos demais tribunais.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Senador Sérgio, quero cumprimentá-lo pela fala
e pela luta em relação à criação dos novos Tribunais
Regionais Federais. Eu faço coro a V. Exª no tocante
ao mérito. Precisamos, sim, de novos Tribunais Regionais Federais. Veja que o meu Estado, que, com muita
honra, aqui eu represento, juntamente com o Senador
e Presidente Osvaldo Sobrinho, com o Senador Blairo
Maggi e o Senador Jayme Campos, o Estado de Mato
Grosso faz parte da 1ª Região. Como V. Exª bem sabe,
o Distrito Federal é a sede e mais 14 Estados da Federação. Todos os Estados do Norte, todos os do Centro-Oeste, menos o Mato Grosso do Sul; do Sudeste,
Minas Gerais; do Nordeste, Bahia, Maranhão e Piauí
fazem parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Imagine um cidadão que é preso lá em Cruzeiro do
Sul, no Acre, ou em Boca do Acre, no Amazonas. Esse
cidadão, para impetrar um mandado de segurança ou
um habeas corpus, teria que vir a Brasília. Isso ofende
o direito fundamental à ampla defesa, ao contraditório
na sua inteireza. Concordo inteiramente no tocante ao
mérito. Precisamos, sim. E eu tive a oportunidade de
analisar o estudo que V. Exª fez junto com a Frente
Parlamentar. Quero parabenizá-lo por isso. No entanto,
todavia, contudo, sempre existe uma adversativa, não
é? Muito bem. O veículo utilizado para a criação desses
Tribunais Regionais – aqui está a nossa contrariedade,
o nosso dissenso. Muito bem. Alguns defendem que
seria possível uma proposta de emenda à Constituição
que alterasse o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – como V. Exª e outros. Inclusive afamados
juristas defendem isso. Eu entendo de forma diferente,
de forma adversa: que não poderia ser possível uma
proposta de emenda à Constituição alterando o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, uma vez que,
como o próprio nome está a dizer, é um ato transitório.
Ele não pode ficar sendo regenerado como uma unha,
como um cabelo. Eu defendo que necessariamente a
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Constituição determina que, para criação de novos
Tribunais Regionais Federais, faz-se necessária uma
proposta legislativa de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça. Porque, aí, nós estaríamos preservando o
chamado autogoverno dos tribunais, que é uma decorrência da independência do Poder Judiciário – o
art. 2º da Constituição. Eu concordo com o mérito.
Nós, aqui, votamos várias propostas de emenda. Uma
delas restou promulgada pelas Mesas da Câmara e
do Senado. E o Supremo Tribunal Federal, através do
seu Presidente, concedeu uma liminar dizendo que a
proposta de emenda à Constituição ofende a independência do Poder Judiciário; portanto, ofende uma cláusula pétrea. Já encerro. V. Exª tem razão: precisamos
de um Tribunal Regional Federal, de outros tribunais.
Agora, os fins não podem justificar os meios. Eu tenho certeza de que V. Exª está fazendo aqui a defesa
legítima da criação de um TRF no Estado do Paraná.
E se faz necessário, sim, um TRF não só no Estado
do Paraná. Agora, o nosso dissenso se faz através do
veículo, do instrumento da proposição legislativa. Eu
quero parabenizá-lo pela luta. É uma luta decente, é
uma luta legítima e é uma luta em homenagem ao
povo do seu Estado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador Pedro Taques. Realmente,
há uma divergência do entendimento quanto à iniciativa. Isso nós temos debatido há anos aqui no Senado Federal. Eu entendo que o Parlamento tem, sim, o
poder constituinte derivado e pode alterar dispositivo
da Constituição para essa finalidade. Alguns entendem
que não. Agora, o projeto à Emenda 73 da Constituição encontra-se suspensa por uma liminar, criticada
por mim quanto à forma que foi dada e por muitos juristas e Parlamentares, porque entendemos que foi em
momento inapropriado, ainda mais por aquele que era
declaradamente contra a criação desses tribunais, que
é o Presidente do Supremo. No entanto, aguardamos,
com todo respeito, o julgamento dessa ADIN, cuja liminar suspende a Emenda 73 pelo Supremo Tribunal
Federal, que tem a relatoria do Ministro Fux.
Mas, Sr. Presidente, voltando à linha de raciocínio sobre meu pronunciamento, dizia que o Brasil é
um dos países que têm o maior número de processos.
Grande parte deles tramita na Justiça Federa, que julga
as causas cidadãs, que julga os processos previdenciários, as revisões e aposentadorias dos cidadãos
brasileiros, que chegam perto de 90% dos processos
que tramitam na Justiça Federal. Lógico, julga outros
processos, como esse citado pelo Senador Pedro Taques, o caso de crime federal.
A Justiça Federal de Segundo Grau é uma das
mais eficientes, é uma das mais céleres. É aquela que
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mais julga. Dizia eu, com dados, que o magistrado da
Justiça Federal julga pelo menos três vezes mais do
que os demais magistrados de segundo grau no Brasil.
É uma comparação. Entretanto, ainda não é o suficiente para sequer impedir o crescimento do estoque de
processos para julgamento. Em quatro anos, o número
de processos em trâmite no Judiciário cresceu 10,6%
e chegou a 92 milhões de ações que tramitaram em
2012 – 92 milhões de ações! Ou seja, apesar da melhoria da produtividade dos magistrados e servidores,
ocorreu um aumento de processo.
De acordo com a pesquisa, divulgada pelo CNJ
(Conselho Nacional de Justiça), o estoque de casos
pendentes no julgamento, no início de 2012, era de
64 milhões de processos, somados aos 28 milhões de
casos que ingressaram ao longo do ano, chegando-se a um total de 92 milhões de processos tramitando somente em 2012, número 4,3% maior do que no
ano anterior.
Sr. Presidente, aqui é importante salientar que
a taxa de congestionamento da Justiça, que mede o
percentual de processos em tramitação que não foram
baixados durante o ano, apresentou uma leve queda
de 1 ponto percentual e ficou em 69,9%, ou seja, de
cada 100 processos que tramitaram, apenas 30 foram
baixados na Justiça. O patamar é semelhante ao registrado em 2009. No quadriênio, essa taxa cresceu
0,2 ponto percentual.
O índice de processos baixados por caso novo
mostra que, apesar dos esforços, os tribunais não estão conseguindo liquidar nem mesmo o quantitativo
de processos que ingressou no Judiciário no período,
dada a elevada procura pela Justiça.
Sob o argumento de diminuir o número de processos acumulados nos tribunais regionais federais,
um projeto foi promulgado pelo Congresso Nacional
criando mais quatro cortes, com sede em Curitiba, Belo
Horizonte, Salvador e Manaus, elevando de cinco para
nove os tribunais regionais federais no Brasil.
Sr. Presidente, para reverter exatamente este
quadro, trabalhei de forma intensa, junto com as Lideranças do meu Estado e também de outros Estados
e as Mesas do Congresso Nacional, para viabilizar a
aprovação dessa proposta de emenda constitucional.
E depois de muitas polêmicas, envolvendo sobretudo
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Joaquim Barbosa, foi promulgada, no dia 6 de junho,
a Emenda nº 73, criando os quatro novos tribunais.
De acordo com a emenda, Sr. Presidente, o Brasil
ganha em eficiência. O cidadão brasileiro ganha mais
tribunais, ganha celeridade na Justiça. Por vezes, nós
vimos, nos atos públicos, depoimentos de cidadãos
brasileiros dizendo que há décadas esperavam o julga-
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mento, em segundo grau, de uma causa sua, de uma
revisão de aposentadoria. E não é nenhuma demagogia dizer que, em muitos casos, fica para o espólio,
fica no inventário, porque o cidadão não consegue ver
o resultado julgado durante a sua vida.
Mas, Sr. Presidente, a verdade é que o Brasil de
2013 é muito diferente do Brasil de 1988.
Segundo a Ajufe, a Associação dos Magistrados
Federais – aqui, fazendo uma referência ao Dr. Nino
Toldo, um guerreiro dessa causa –, “a combinação de
um reduzido número de tribunais e desembargadores
com a elevada demanda processual é a principal responsável pelo atraso no julgamento dos processos no
âmbito dos TRFs”.
O Conselho da Justiça Federal aprovou, no fim
de junho, um anteprojeto que regulamenta como será
a estrutura dos novos tribunais, e o tema ainda precisa
ser debatido novamente no Congresso. Essa estrutura é encaminhada pelo Presidente do STJ, o Ministro
Felix Fischer.
Infelizmente, no dia 17/07, pouco mais de um mês
depois da promulgação da emenda, houve a suspensão por uma liminar do Supremo.
Sr. Presidente, para encerrar, eu gostaria de requerer a V. Exª que desse como lido integralmente o
meu pronunciamento.
Quero dizer da minha satisfação em ser Senador
pelo Estado do Paraná e poder defender as causas do
meu Estado. E não é só uma bandeira do meu Estado, é uma bandeira do povo do meu Estado, que vai
ajudar não só o meu Estado, mas o desafogamento
do Tribunal de Porto Alegre, a celeridade necessária
para o Mato Grosso do Sul...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – ... e também para Santa Catarina, que passarão
a pertencer ao Tribunal Regional Federal do Paraná, ou
seja, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
Isso é eficiência da Justiça, é respeito ao cidadão brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa-noite a todos.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Apontamentos do Senador Sérgio Souza sobre
os novos TRFs
Em 3 de abril deste ano, foi aprovada em segundo
turno, a proposta de emenda constitucional que cria
mais quatro Tribunais Regionais Federais (TRFs) no
país. A PEC 544 de 2002.
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Depois de mais de 10 anos tramitando no Congresso Nacional, a PEC 544, foi aprovada em 2º turno
com 371 votos a favor e 54 contra.
O dia 3 de abril passado foi um dia histórico na
minha concepção.
Um dia em que a Justiça do Brasil ganhou ferramentas concretas para melhor assistir a população
brasileira.
Tive a honra de participar intensamente deste
processo na condição de Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos TRFs no Senado Federal.
Respeito as posições contrárias, mas, tenho a
convicção de que o devido processo legislativo, que
aliás, ultrapassou 10 anos de duração, foi respeitado,
e a matéria foi aprovada por ampla maioria nas duas
Casas do Congresso, em dois turnos.
E, sendo assim, repudio, veementemente, quaisquer acusações que pretendem desabonar este processo. Insinuações de que houve qualquer tipo de ação
sorrateira não correspondem à realidade de um debate
que teve sua conclusão definida, em cada uma das Casas, em duas votações nominais e abertas, com registro eletrônico do voto de cada um dos parlamentares.
Votação transparente e qualificada, pois, a aprovação de Emenda Constitucional requer o quorum mínimo favorável de 3/5 dos votos de cada Casa.
Volto a tratar da questão do TRFs, motivado por
reportagens veiculadas na imprensa nacional, na semana passada, em decorrência do levantamento divulgado no último dia 15, pelo Conselho Nacional de
Justiça, o CNJ.
Primeiramente merece registro o fato de que,
apesar do aumento de produtividade em 2012, de cada
cem casos em tramitação nos TRFs do país, apenas
cerca de 40 foram solucionados no ano passado.
O levantamento confirmou que os TRFs, são os
tribunais que possuem, proporcionalmente, o maior
número de processos na fila em comparação aos demais tribunais (Justiça Estadual, do Trabalho, Eleitoral
e Militar Estadual) que ocupam a mesma instância, de
segundo grau.
Os TRFs fecharam o ano passado com taxa de
congestionamento (indicador que mede a efetividade)
em 61,7%, bem acima da média do Poder Judiciário no
segundo grau, que é de 46,3%. E, neste caso, quanto
mais baixa a taxa, melhor.
Essa taxa na Justiça Estadual de segundo grau
ficou em 45,2%. Em seguida, vem a Justiça Militar Estadual (com 27,8%), a do Trabalho (26,6%) e a Eleitoral (20,7%).
É importante, entretanto reconhecer, o trabalho
que tem sido feito pelos atuais TRFs em exercício, que
mesmo tendo 11 milhões de processos em tramitação,
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são a corte de segundo grau com o maior número de
sentenças proferidas por magistrado: 4.565, ante a média geral de 1.507. O número de casos solucionados
também é o mais alto: 4.524, contra 1.403 em média.
Entretanto ainda não é suficiente para sequer
impedir o crescimento do estoque de processos para
julgamento.
Em 4 anos o número de processos em trâmite
no Judiciário cresceu 10,6% e chegou a 92,2 milhões
de ações em tramitação em 2012.
Ou seja, apesar da melhoria da produtividade
de magistrados e servidores, ocorreu o aumento de
processos.
De acordo com a pesquisa, o estoque de casos
pendentes de julgamento no início de 2012 era de 64
milhões de processos. Somados aos 28,2 milhões de
casos que ingressaram ao longo do ano, chega-se ao
total de 92,2 milhões de processos em tramitação em
2012, número 4,3% maior que o do ano anterior.
O relatório indica que houve aumento nos números de processos baixados, sentenças e decisões
proferidas, chegando-se a patamares semelhantes à
demanda. No ano passado, o número de processos
baixados (solucionados) cresceu 7,5% e chegou a
27,8 milhões de processos, e o número de sentenças
ou decisões proferidas foi 4,7% maior (24,7 milhões).
No entanto, o crescimento de casos novos desde 2009 (14,8%) é superior ao de processos baixados
(10%) e de sentenças (4,7%). Com isso, o estoque de
casos pendentes vem crescendo ano a ano (aumento
de 2,6% em 2012 e de 8,9% no quadriênio).
A taxa de congestionamento – que mede o percentual de processos em tramitação que não foram
baixados durante o ano – apresentou leve queda de
1 ponto percentual e ficou em 69,9%, ou seja, de 100
processos que tramitaram, apenas 30 foram baixados
no período. O patamar é semelhante ao registrado
em 2009. No quadriênio, essa taxa cresceu 0,2 ponto
percentual.
O índice de processos baixados por caso novo
mostra que, apesar dos esforços, os tribunais não estão conseguindo liquidar nem mesmo o quantitativo
de processos que ingressou no Judiciário no período,
dada a elevada procura pela Justiça.
Em 2012, para cada 100 processos novos que
entraram, 98,5 dos que tramitavam foram baixados.
Em 2011 essa relação era de 99,4 para cada 100. A
diferença entre os processos que são baixados e os
novos é o que se acumula no Judiciário ano a ano. No
quadriênio, a queda no índice de baixados por caso
novo foi de 4,3 pontos percentuais.
Sob o argumento de diminuir o número de processos acumulados nos TRFs, um projeto foi promulgado
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pelo Congresso Nacional criando mais quatro cortes
(em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus),
elevando de cinco para nove tribunais.
Para reverter exatamente este quadro trabalhei
de forma intensa junto as Lideranças e as Mesas do
Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da
PEC 544.
Após a aprovação em 2º turno da matéria, depois de algumas polêmicas, envolvendo, sobretudo, o
Presidente do STF, que desde sempre se manifestou
contrariamente a matéria, cerca de 3 meses depois,
pela determinação do primeiro vice-presidente do
Congresso Nacional, o deputado federal André Vargas
(PT-PR), no dia 06/06/13 foi promulgada a Emenda
Constitucional 73, criando 4 novos tribunais regionais
federais: Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Paraná.
De acordo com a emenda, os tribunais a ser criados irão trabalhar da seguinte forma: aquele com sede
em Curitiba atenderá causas originárias do Paraná,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Já o tribunal de
Belo Horizonte atenderá todo o Estado de Minas Gerais.
O tribunal de Salvador ficará responsável por casos da
Bahia e Sergipe. Já o tribunal de Manaus cuidará dos
processos do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.
A verdade é que o Brasil de 2013 é muito distinto
daquele de 1988.
Segundo a Ajufe, “a combinação de um reduzido
número de tribunais e desembargadores com a elevada demanda processual é a principal responsável
pelo atraso do julgamento dos processos no âmbito
dos TRFs”.
O Conselho da Justiça Federal aprovou no fim
de junho anteprojeto que regulamenta como será a
estrutura dos novos tribunais e o tema ainda precisa
ser debatido novamente no Congresso.
Infelizmente, no dia 17/07, pouco mais de um
mês depois da Promulgação da Emenda, o Ministro
Joaquim Barbosa, Presidente do STF, concedeu liminar
suspendendo a criação dos TRFs, atendendo a pedido
da Associação Nacional dos Procuradores Federais,
que ingressou no Supremo com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade questionando a medida.
O argumento da associação de procuradores é
o de que a apresentação de projetos para a criação
de tribunais é atribuição exclusiva do Judiciário e não
do Congresso, como ocorreu neste caso.
A liminar concedida pelo Ministro Presidente do
STF Joaquim Barbosa valerá até o julgamento da ação
pelo plenário, infelizmente ainda sem data definida.
No dia 31/07 o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) entrou com pedido para
que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) revogue decisão do presidente da corte, Joaquim Barbosa,
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que suspendeu a criação de quatro tribunais regionais
federais no país.
No pedido ao Supremo, a OAB rebate argumentos de Barbosa de que o Judiciário não foi ouvido. “O
CNJ (órgão do Poder Judiciário) [...] conhecia e se
manifestou previamente sobre a proposta que resultou na promulgação da emenda constitucional e, recentemente, o Conselho da Justiça Federal aprovou
anteprojeto de lei sobre o tema”. Segundo a OAB é
imperiosa, assim, a cassação da liminar concedida
pelo ministro presidente.
O Conselho Federal da entidade alega também
que a Anpaf não tem legitimidade para pedir a suspensão dos tribunais. Isso porque, segundo a OAB, a
Anpaf não é a única entidade que agrega procuradores federais, como prevê o entendimento do tribunal
para aceitar ações.
No dia seguinte a concessão da liminar, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou
nota na qual afirma ver com “estranheza” a rapidez da
decisão de Barbosa.
“Causa estranheza e perplexidade que a medida
liminar tenha sido concedida com tanta rapidez, considerando-se que não havia urgência na apreciação da
matéria”, diz a nota assinada por Nino Toldo.
Enfim, somo-me, humildemente, àqueles que
consideram a EMC 73 constitucional e legítima, sem
qualquer vício de iniciativa.
Entendo que a emenda que criou os novos TRFs
foi uma alteração constitucional decorrente do exercício do Poder Constituinte Derivado Reformador e não
de simples atividade legislativa ordinária. Trata-se de
reformar a própria Constituição e não apenas se aprovar uma lei comum.
O Poder Constituinte Derivado Reformador é o
único poder legitimado a alterar a Constituição e está,
apenas e tão somente, limitado às cláusulas pétreas
constantes do artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição
Federal (voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos poderes e os direitos e garantias individuais), nenhuma das quais foi afetada pela Emenda
Constitucional que criou os novos TRFs.
Não houve ofensa à separação dos poderes, mas,
muito pelo contrário, referida emenda visou justamente
reforçar a independência entre os poderes na medida que tem por objetivo fortalecer o poder Judiciário,
ampliando a estrutura já existente, permitindo que a
Justiça Federal de segundo grau possa ter uma estrutura mínima compatível com o grau de importância
das matérias que julga e da quantidade de processos
em seu acervo.
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É a Justiça Federal quem concede aos idosos,
carentes, inválidos e trabalhadores os benefícios previdenciários negados indevidamente pelo INSS. É a
Justiça Federal que julga os casos de improbidade
administrativa (desvios de recursos públicos, o enriquecimento ilícito, etc) cometidos por agentes públicos
federais (deputados federais, senadores, delegados,
policiais, etc.), bem como é ela quem julga os crimes
de tráfico internacional de drogas, os crimes políticos,
as ações praticadas por organizações criminosas, os
crimes ambientais, de tráfico de mulheres, de pornografia infantil, pedofilia, de lavagem de dinheiro, de
corrupção praticados por agentes federais, desvios
de verbas federais por prefeitos, etc.
Atualmente os recursos contra as decisões dos
juízes federais de todo o país são encaminhados a apenas cinco tribunais regionais federais, sendo que estes
“estão com um grau de congestionamento gigantesco,
mais de três vezes superior aos demais segmentos
do judiciário, com um índice de congestionamento de
mais de 66%.
Tal situação decorre da atual estrutura deficitária
da Justiça Federal que possui apenas 5 TRFs, diferente
dos demais ramos do judiciário, como o eleitoral, que
possui 27 TREs, o trabalhista, com 24 TRTs, e a justiça estadual, com 27 TJs.
De qualquer maneira, cabe ao Plenário do Supremo decidir sobre a matéria, e assim, concluo este
pronunciamento apelando ao Ministro relator, Luiz Fux,
que possa com a maior brevidade possível, submeter
ao pleno do STF matéria de tanta importância para a
justiça do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Defiro do pedido de V. Exª.
Com a palavra o Senador Randolfe, do PSOL.
Porém, antes, eu gostaria de fazer a leitura, rapidamente, do expediente do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Encerrou-se, ontem, o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei da Câmara n° 34, de 2013 (n° 2.776/2008,
na Casa de origem, do Deputado Neilton Mulim),
que torna obrigatória a prestação de assistência
odontológica a pacientes em regime de internação
hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e,
ainda, aos atendidos em regime domiciliar na modalidade home care.
A Presidência comunica que ao Projeto foram
apresentadas as Emendas n°s 1 e 2–CAS, de redação.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda n° 3, de
Plenário.
É a seguinte a Emenda:
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EMENDA
Nº 3 – PLEN
Dê-se ao § 3º do art. 2º ao PLC nº 34, de 2013,
a seguinte redação:
“Art. 2º ............................................................
§ 3º A obrigatoriedade de que trata o caput
deste artigo alcança apenas os pacientes que,
conforme avaliação, apresentam algum problema de saúde bucal.”
Justificação
A modificação se deve para garantir a assistência
odontológica em ambiente hospitalar da forma como
está previsto no art. 1º do PLC nº 34, de 2013. Além
disso, a atual Política Nacional de Atenção Hospitalar
do Sistema Único de Saúde visa garantir o atendimento
hospitalar integral aos usuários, baseado em equipes
multiprofissionais e que realizem ações como a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento e a reabilitação. – Senador Welligton Dias.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Há, sobre a mesa requerimento do Senador Mário Couto, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2013, além da
Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.239, DE 2013 – SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12, combinado com os incisos IV e VII, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos sobre
o PLC nº 34/2013, que “Torna obrigatória a prestação
de assistência odontológica a pacientes em regime
de internação hospitalar, aos portadores de doenças
crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar
modalidade home care”.
Sala das sessões, 4 de setembro de 2013. – Senador Márcio Couto.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Também gostaria de comunicar às Srªs e aos Srs. Senadores que a sessão
solene do Congresso Nacional convocada para o dia
4 de novembro do corrente, segunda-feira, no Plenário
do Senado Federal, destinada a homenagear o Mo-
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vimento Novembro Azul e a Sociedade Brasileira de
Urologia, ocorrerá às 17 horas.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra o Senador
Randolfe, pela Liderança.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, senhores que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos assistem pela TV Senado, meus
senhores e minhas senhoras, na última semana, o
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, deu
a mim razões de orgulho. E me permita aqui quebrar o
sigilo do voto – sigilo esse que já deveria ter sido quebrado há muito tempo por esta Casa – que proferi em
S. Exª para Procurador-Geral da República.
Aliás, S. Exª o Dr. Rodrigo Janot tem dado razões
para ter orgulho do voto que dei a ele para Procurador-Geral da República, e a medida tomada por S. Exª na
semana passada foi uma dessas razões.
O Sr. Procurador-Geral da República, no caso
envolvendo um argentino acusado de crimes contra a
humanidade, acusado de crime de tortura, de quem
era pedida a extradição pelo governo argentino, se
manifestou ao Supremo Tribunal Federal dizendo que
crimes como a tortura e a morte são imprescritíveis.
O caráter dessa decisão, Sr. Presidente, torna
decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que
foi contrária à ação de descumprimento de preceito
fundamental movida pela Ordem dos Advogados do
Brasil em 2010 contra a Lei nº 6.683, de 1979, essa
ação movida pela OAB e que foi derrotada pelo STF
ressuscita o debate em relação à inconstitucionalidade da Lei 6.683, de 1979, ressuscita o debate sobre a
inconstitucionalidade da Lei da Anistia.
Sobre este tema já vim aqui à tribuna e, só para
reportar novamente aos fatos: a Lei da Anistia é de
1979, e, como o próprio número da Lei já a descreve,
Lei nº 6683/79, ela é tida e dita pelos seus defensores como – abre aspas – “um acordo feito pelos estentores, nos momentos do encerramento do período
autoritário, entre os algozes da ditadura e entre as vítimas da ditadura”. Então, a anistia teria sido, no dizer
destes, que são, na verdade, os algozes da ditadura,
o acordo possível.
Na verdade, a Lei da Anistia, a Lei nº 6683/79,
foi a imposição feita pela ditadura naquele momento.
Nunca é demais lembrar – e eu já destaquei aqui desta tribuna –, a Lei nº 6683/79 foi imposta pelo partido
do governo na época, pela Arena, por 207 votos a favor contra 201. Não era a anistia que era reivindicada
nas ruas; não era a anistia que a sociedade brasileira
exigia; não era a anistia ampla, geral e irrestrita, não
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era a anistia que defendia Teotônio Vilela – que leva,
inclusive, o nome de uma das alas aqui do Senado
Federal; não era a anistia defendida por Teotônio Villela; e não era a anistia defendida, naquele momento,
pela sociedade brasileira. A anistia que foi aprovada no
Congresso Nacional foi a anistia imposta pela ditadura.
E para que serviu aquele projeto de lei aprovado naquele momento, que se transformou na Lei nº
6683/79? Ora, ele serviu, naquele momento, única e
exclusivamente, para quem tinha cometido crimes na
ditadura. A ditadura sabia que o momento da abertura estava chegando; que os seus momentos estavam
chegando ao fim.
Já no Governo do Presidente Geisel, proclamava-se que era chegado o momento da abertura
lenta, gradual e segura. E, por conta disso, sabia-se
que as atrocidades praticadas nos porões da ditadura, sabia-se que as atrocidades praticadas durante o
regime autoritário, sabia-se que, em algum momento,
aqueles que as praticaram iriam pagar por isso. Por
conta disso, esses que praticaram crimes tinham que
ser resguardados pela lei. Foi por isso que foi aprovado aquele projeto naquele momento. Foi por isso que
não houve nenhum preso político libertado por aquele
projeto. Não, não houve. Os presos políticos que foram libertados ou foram pelo transcurso da pena, pela
evolução da pena, pela progressão da pena, ou foram
pela própria liberalização do regime. Os exilados que
voltaram foram, esses sim, pelo resultado da anistia.
A lei aprovada serviu, sim, como salvo-conduto para
aqueles que mataram e torturaram durante o regime.
Terminada a ditadura, o Brasil não teve a sua
catarse coletiva, não teve o encontro com a sua consciência. Lembremos sempre – eu já disse isso desta
tribuna várias vezes –, nós somos talvez um dos poucos, se não a única das democracias que fizemos a
transição de regimes autoritários para democracias
que não tivemos o nosso sentimento de encontro com
a verdade. A nossa catarse, o nosso encontro com o
nosso próprio ego, o nosso encontro de catarse coletiva necessária, nossos irmãos latino-americanos o
fizeram. Outros, de 84 países que tiveram processos
traumáticos, tiveram esse encontro; nós não tivemos.
Para isso nós tivemos, a muito custo, só 23 anos depois
da nossa Assembleia Nacional Constituinte, somente
27 anos após a eleição de um governo democrático,
somente 27 anos depois da eleição de um governo civil,
e somente 22 anos depois da eleição de um governo
democrático eleito pelo voto popular, somente tanto
tempo depois é que tivemos a instalação da nossa
Comissão Nacional da Verdade.
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E só tanto tempo depois é que tivemos o restabelecimento de um debate sobre a necessidade de
revermos esta Lei nº 6.683, de 1979.
Mas por que sua insistência, Randolfe, nesse
tema? É só para mexer nas chagas do passado? Não,
é primeiro para dialogar com o presente, é fundamentalmente para conversarmos com o futuro. Não é somente pelo o que aconteceu no passado nos porões
de uma ditadura; é também por isso. É também pelo o
que aconteceu no passado nos porões de uma ditadura, para que, primeiro, nunca mais aconteça, porque a
maior garantia que podemos ter para que não ocorra
de novo é que aqueles que cometeram atrocidades,
em um período de exceção, tenham a certeza de que,
se estiverem de novo sob um período de exceção, no
restabelecimento da democracia, pelos crimes que
eles cometerem sob o arbítrio eles pagarão, eles pagarão pelos crimes que cometeram durante o arbítrio.
Então, primeiro, é por isso. Segundo, porque se
cometem crimes e torturas também na democracia.
O caso mais clássico disso é o caso do ajudante de
pedreiro Amarildo, que assistimos ao drama, hoje,
pela televisão, assistimos, dia a dia, pela televisão. O
caso do Amarildo é o caso de um desaparecimento
forçado na democracia, de tortura na democracia, de
morte na democracia.
Por isso, crimes dessa natureza não podem prevalecer. Não pode existir em nosso ordenamento jurídico
uma lei que anistie torturador. Na nossa ordem jurídica,
nos números da nossa ordem jurídica, que já estão em
mais de doze mil e tantos, não pode haver uma lei sob
o número 6.683 que, no seu escopo, na interpretação
dela, na prática queira dizer: quem torturou e matou,
em um período da nossa história, está imune.
Por isso, em decorrência disso, é fantástico o
entendimento do Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral
da República. Ele subverte o entendimento anterior do
Supremo Tribunal Federal de 2010, porque, em 2010, a
Ordem dos Advogados do Brasil moveu uma ação de
descumprimento de preceito fundamental sobre essa
lei que aqui epigrafei.
Esta ação de descumprimento de preceito fundamental foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal
Federal, naquele momento, sob essa alegação: a alegação, naquele momento, foi de que a lei da anistia,
a 6.683, a que citei, teria sido resultado de um acordo
para a transição democrática. Naquele momento, três
dos sete Ministros da Corte, decidiram pela manutenção da legislação por considerá-la – quero citar aqui
– bilateral, fruto de um acordo político feito sob a ditadura em 1979, resultado de um amplo debate no País.
Ora, reitero, não foi fruto de um amplo debate.
Em uma ditadura, não existe amplo debate. Em uma
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ditadura, existe imposição de um lado. Não existia, em
1979, no País, um amplo debate. Existia uma posição,
a posição majoritária de um partido e a posição majoritária de quem mandava. Ainda estávamos sob a égide de um regime autoritário, e tivemos a imposição do
partido majoritário, que, por uma minoria de sete, oito
votos, fez impor a sua vontade no Parlamento. Então,
ela não foi bilateral e não foi fruto de um acordo político, com a devida vênia aos Ministros de então.
Ocorre que existem fatos novos que levam a um
novo entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal e que levam a um novo entendimento por parte
de S. Exª o Procurador-Geral da República – melhor
dizendo, que leva a um novo entendimento não, porque
sei que, desde o início, era esse o entendimento do Dr.
Rodrigo Janot. Então, há fatos novos. O Dr. Rodrigo
Janot leva o seu entendimento para a Corte Suprema,
e me parece que existem fatos novos que levam a um
novo entendimento, a um novo entendimento por parte
dos Ministros da Suprema Corte. São esses os fatos
novos: o primeiro é essa situação, essa decisão nova
do Ministério Público Federal – a decisão não é nova, a
concepção não é nova por parte do Dr. Rodrigo Janot,
porque conhecemos sua notória posição em defesa
dos direitos humanos, e não esperaria dele posição
diferente dessa. Mas a posição do Ministério Público
Federal, nesta questão, é já uma posição inédita.
O Ministério Público Federal, nesse pedido de
extradição referente a um policial argentino que é
buscado na Argentina por crimes de lesa-humanidade, argumenta claramente, nesse caso, à PGR que a
pretensão punitiva não está prescrita nem na Argentina e nem no Brasil, porque os crimes de tortura não
se prescrevem nem no Brasil e nem na Argentina,
porque são crimes contra a humanidade. O primeiro
aspecto é esse.
O segundo aspecto é um fato que é posterior a
2010, Sr. Presidente: a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, precisamente em dezembro de 2010, condenou o nosso País – e é uma lastima isso, é motivo
de vergonha para nós brasileiros –, mas o nosso País
tem uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela execução de 70 guerrilheiros do
Araguaia, entre 1972 e 1974. Essa sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos pede ainda que o
Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes
e ressalta ainda a sentença da Corte Interamericana
de Direitos Humanos que a lei da Anistia não pode ser
usada para impedir a investigação de crimes do período.
Ora, Sr. Presidente, há dois fatos novos que devem servir à lume e à reflexão e que eu peço que sirva à reflexão por parte do Supremo Tribunal Federal.
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Recebo também, com grata satisfação, com alegria e com jubilo, a notícia de que a minha querida
Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem que eu diria
que não navegou na boa raia, quando não teve uma
posição contra a aprovação da PEC 37 – mas águas
passadas não movem moinho –, mas Ordem que,
agora, navega na justa e adequada posição quando
se manifesta favorável a reapresentar uma nova arguição de descumprimento de preceito fundamental
ao Supremo Tribunal Federal. Faz bem a Ordem dos
Advogados do Brasil, e espero que assim proceda. E
espero que sirva para reanálise – já concluo, Sr. Presidente, – por parte dos Ministros do Supremo estes
dois fatos: o novo parecer, a nova posição, a posição
agora apresentada pela PGR – Procuradoria-Geral da
República, pelo Ministério Público Federal, nesse caso
aqui apresentado; e a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o nosso País,
uma condenação que pesa, que está sobre os nossos
ombros, uma sentença que diz, ainda, que quer que o
Brasil identifique e puna os responsáveis pelas mortes,
e que ressalta que a Lei nº 6.683 não pode ser usada
para impedir investigações sobre quem cometeu crimes durante o período da sangrenta ditadura que se
abateu sobre o nosso...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Já concluo, Sr. Presidente.
Este Parlamento também não pode em silêncio
ficar.
Existem dois projetos de revisão da Lei da Anistia:
um projeto na Câmara dos Deputados, o PL nº 573,
de 2011, de autoria da Deputada Luiza Erundina; e
outro projeto aqui, no Senado, o PLS nº 237, de 2013,
de minha autoria. Esses projetos pedem a revisão da
Lei da Anistia.
Há sobre os ombros do Brasil uma condenação
da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, motivo
de vergonha para todos nós. Mas ainda bem que, no
Brasil, nós temos alguns motivos de orgulho. E motivo
de orgulho é esse parecer do Procurador Rodrigo Janot.
Que nós possamos tirar chagas do nosso caminho, como essa lamentável Lei nº 6.683, que mantém
torturadores no caminho de nossa história!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho.Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo
seu pronunciamento à Nação.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, do
PT do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Senador Osvaldo, senhores
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é com muita alegria que ocupo a tribuna na noite
de hoje para trazer primeiro um relato do contentamento
que tivemos na última sexta-feira, em Rio Branco, com
palestra proferida pela Presidente da Agência Nacional
de Petróleo, a Srª Magda Chambriard, mostrando todo
o potencial de petróleo e gás no Brasil, nos diversos
campos que serão postos em licitação, na 12ª rodada
de licitação da ANP, e também já adiantando algumas
informações sobre o que seria a licitação do campo de
Libra, que aconteceu ontem e que tem gerado pronunciamentos das mais diferentes formas de concepção
em relação ao seu resultado.
Mas eu gostaria de dizer que a palestra da Srª
Magda Chambriard, que aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, com a presença do
Governador Tião Viana, autoridades do Estado, personalidades do mundo empresarial, foi uma palestra muito
enriquecedora, porque mostrou toda a potencialidade
que temos em relação à 12ª rodada de licitação, em
que nove blocos da bacia sedimentar do Acre serão
licitados. Serão quase 20 mil quilômetros quadrados
no Estado do Acre, uma parte do Amazonas, numa licitação que envolverá 160 mil quilômetros quadrados
em todo o Brasil. E isso é algo extremamente animador.
E volto a falar sobre a licitação que aconteceu
ontem, do campo de Libra, e também um pouco mais
a respeito da esperança que se abre para o povo do
Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Valter, Taumaturgo e também dos
dois Municípios amazonenses que serão atingidos
pelos nove blocos que serão licitados nos dias 28 e 29
de novembro, na 12ª rodada de licitação.
Mas antes, Sr. Presidente, gostaria de fazer um
relato também do meu contentamento em relação à
agenda que cumpri no Acre, nos últimos dias. Foram
muitas atividades, intensas atividades, e eu gostaria
de resumi-las naquilo que foi o acontecimento, para
mim, mais importante.
Aconteceu, na última sexta-feira, um anúncio do
Partido dos Trabalhadores com todos os dirigentes regionais. Foi depois de uma longa reunião do Diretório
Regional do Partido dos Trabalhadores.
A Executiva Nacional, sob a presidência do Presidente Leonardo de Brito, anunciou que o Partido dos
Trabalhadores se unificou, unificou todas as suas tendências, todas as forças que estão em disputa neste
momento de processo de eleição direta para me escolher como candidato do Partido ou pré-candidato do
Partido dos Trabalhadores ao Senado da República.
Esse assunto deu grande repercussão na imprensa acreana, nos sites locais. E alguns títulos que foram
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publicados nos jornais locais, eu faço questão de ler,
exatamente para mostrar qual foi o tamanho da repercussão dessa decisão do Partido dos Trabalhadores.
Nós sabíamos desde o início que, se o Partido
dos Trabalhadores estivesse unificado na defesa de
um nome para o Senado da mesma forma que está
unificado na defesa da reeleição do Governador Tião
Viana e na defesa da reeleição da Presidenta Dilma...
Eu sabia desde o início que se o Partido dos Trabalhadores se unificasse na defesa de um nome para o
Senado também esse nome passaria a ser considerado com muita potencialidade para iniciar a conversa
junto aos demais partidos da Frente Popular e também
a conversa com a sociedade, na busca do apoiamento necessário que uma candidatura majoritária exige.
O jornal O Rio Branco de sábado saiu com a seguinte manchete: “Anibal Diniz é lançado oficialmente
como pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores”. O jornal A Gazeta deu manchete de capa,
um título de capa e, na página 3, o título “PT oficializa
pré-candidatura de Anibal Diniz ao Senado”. O jornal
Página 20 deu uma matéria com o título “Nome de
Anibal unifica o PT na disputa ao Senado”. O jornal A
Tribuna deu uma matéria com o título “PT confirma a
pré-candidatura de Anibal Diniz para o Senado”.
Feito esse registro, Sr. Presidente, eu gostaria de
externar aqui o meu agradecimento a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, ao ex-Prefeito
Raimundo Angelim, que foi um dos prefeitos melhor
avaliados do Brasil e tinha todas as possibilidades de se
apresentar como candidato ao Senado, mas foi a essa
reunião do Partido dos Trabalhadores e participou da
coletiva para anunciar ao público a sua disposição em
me apoiar nessa trajetória. O mesmo eu digo em relação
ao Deputado Federal Sibá Machado, que é candidato
a Presidente do PT por uma das chapas. Ele também
se unificou com os demais concorrentes, como o Ermício Sena, que também é candidato a Presidente do
PT. Neste momento de disputa ferrenha dentro do PT,
eles se unificaram para anunciar a unidade do Partido
dos Trabalhadores em torno do meu nome.
Dessa forma, eu quero agradecer imensamente a
solidariedade de todos os companheiros e dizer que é
apenas um primeiro passo. Vamos começar uma longa
caminhada daqui até as definições e a oficialização do
processo de escolha e de registro. Isso significa que
vamos ter uma longa trajetória pela frente. Até lá, eu
quero seguir com a mesma disciplina, com a mesma
responsabilidade de conversar com todas as pessoas,
com todos os segmentos e tentar levar a discussão da
maneira mais elevada possível para que procuremos
construir um caminho de acerto e que eu possa cor-
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responder a essa confiança depositada pelos meus
companheiros do Partido dos Trabalhadores.
O que tenho a dizer neste momento é agradecer
a todos os meus companheiros pela confiança depositada e me comprometer no sentido de ser o mais
disciplinado e o mais aplicado possível, para que consigamos fazer uma boa trajetória daqui até o período
das definições.
Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de cumprimentar a Presidenta Dilma, a Presidente da Petrobras e o Ministério de Minas e Energia pelo excelente
resultado do primeiro leilão de uma das maiores descobertas do pré-sal, o campo de Libra.
Ao contrário do que esperavam os críticos e da
expectativa conservadora de alguns especialistas do
setor, o leilão acabou da maneira como foi planejado.
A atratividade do modelo de partilha está bem traduzida na vitória de um consórcio forte e estruturado para
explorar o campo de Libra.
O consórcio foi formado pela Petrobras, que ficou com a participação de 40%, a gigante Shell, do
Reino Unido e Holanda, com um percentual de 20%,
a empresa privada francesa Total, também com 20%,
e as estatais chinesas CNPC e CNOOC, com 10% de
participação cada uma.
Assim, para explorar o campo de Libra, onde a
expectativa é produzir entre 8 e 12 bilhões de barris
de petróleo de excelente qualidade nos próximos 35
anos, teremos a Petrobras com a sua experiência de
exploração em águas profundas, as duas empresas
chinesas com capacidade de investimento e duas das
maiores empresas privadas do setor, a Shell e a Total.
Quando Libra atingir o ponto máximo de sua produção, alcançará a marca de 1,4 milhão de barris de
petróleo por dia e 40 milhões de metros cúbicos de
gás natural, dos quais 25 milhões de metros cúbicos
diários serão ofertados ao mercado.
Esses números são muito expressivos. Hoje, por
exemplo, a produção total de petróleo do País, para
2013, está prevista em 2,1 milhões de barris por dia.
Com produção máxima atingida, Libra vai responder
por nada menos que 67% de toda a nossa produção
nacional.
Com esse do pré-sal brasileiro sob o modelo
de partilha, o Brasil inaugura um desenvolvimento de
parceria que não significa privatização. Esse modelo
estabelece regras que estimulam o investimento estrangeiro, necessário para que as grandes mudanças
possam ocorrer em tempo mais hábil, mas beneficia
fortemente e preserva o interesse nacional.
O resultado do leilão de Libra permitirá ao Brasil
e à Petrobras – e a isso damos destaque – serem detentores de 85% de toda a renda a ser produzida pelo
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campo de Libra. Ou seja, a maior parte da riqueza de
Libra ficará com o Brasil.
Além disso, nos próximos 35 anos, o País vai
dispor de recursos extremamente importantes para o
desenvolvimento do Brasil. O campo de Libra pagará
R$270 bilhões em royalties, valor que será pago pelas
empresas por conta da produção de óleo e gás. Outros
R$15 bilhões serão pagos como bônus de assinatura
do contrato, uma espécie de taxa que a empresa vencedora é obrigada a pagar para ter o direito de explorar
a área. Outros R$736 bilhões serão pagos à União a
título de excedente de óleo sob o regime de partilha.
A Presidenta Dilma Rousseff já afirmou que o
dinheiro dos royalties e metade do excedente em óleo
que integra o Fundo Social serão investidos em educação e saúde. O restante dos rendimentos do fundo,
que somam R$368 bilhões, será aplicado no combate
à pobreza e em projetos de cultura, esporte, ciência e
tecnologia, meio ambiente e também em projetos de
adaptação às mudanças climáticas.
E há mais. Além de toda a produção, teremos
ainda a geração de emprego e renda por meio da
construção das plataformas que serão utilizadas para
a exploração desse petróleo e o desenvolvimento tecnológico do nosso parque naval e de nossa indústria
fornecedora de bens e serviços.
Definitivamente, como afirmou a própria Presidente em seu pronunciamento à nação, o Brasil caminha
agora na direção de transformar uma riqueza finita,
que é o petróleo, no tesouro indestrutível da educação
de alta qualidade, do investimento e de qualidade de
vida para a população brasileira.
Temos hoje, no consórcio vencedor de Libra, o
equilíbrio entre cinco empresas, privadas e estatais,
de três continentes diferentes. São empresas que têm
forte tradição e grande capacidade, o que consolida
as perspectivas de desenvolvimento do pré-sal. São
empresas que estão entre as dez maiores companhias
de valor de mercado de energia no mundo. Por isso,
na avaliação acertada da Diretora-Geral da Agência
Nacional de Petróleo, Srª Magda Chambriard, sucesso
maior não podia ser esperado.
Era impossível de se imaginar que o Brasil conseguisse resultado tão satisfatório. Apesar de todas
as críticas apresentadas por aqueles que querem
mostrar ao Brasil que o Brasil não é viável, nós temos
hoje uma demonstração de que o Brasil fez a coisa
certa. Trabalhou um processo de leilão em regime de
partilha de maneira a fortalecer a presença do Estado
nacional na nossa estatal Petrobras como sendo uma
espécie de organizadora desse consórcio que estará
explorando, e vai ter uma participação direta de 40%
nesse consórcio. Ou seja, 75% pertencem ao Governo
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brasileiro e dos outros 25%, haverá uma participação
da Petrobras, que é a nossa estatal brasileira, que
tem o maior know-how do mundo em exploração de
águas profundas.
Essa participação da Petrobras dentro dos outros
25% eleva a participação do Governo brasileiro a 85%.
Então não podemos aceitar a afirmação de que o Governo brasileiro promoveu uma entrega dessa riqueza
nacional. Pelo contrário, 85% ficam completamente sob
o controle do Governo brasileiro.
Gostaria, para concluir, de dizer que também esperamos o mesmo sucesso na licitação que acontecerá
no Estado do Acre para os nove blocos que compõem
a bacia sedimentar do Acre. Vai atingir os Municípios
de Cruzeiro do Sul, Thaumaturgo, Porto Walter, Mâncio
Lima e Rodrigues Alves, do lado do Acre, e Município
de Ipixuna e outro Município do lado do Amazonas.
Quero destacar, nesta segunda parte do meu
pronunciamento, que, na última sexta-feira, a diretora
Magda Chambriard apresentou, no Estado do Acre, o
processo de retomada das licitações da Agência Nacional do Petróleo, as perspectivas de investimentos,
a 1ª rodada do pré-sal e a 12ª Rodada de Licitações.
A 12ª Rodada de Licitações contempla a exploração e produção de óleo e gás no Acre.
Na reunião de sexta-feira, a Diretora Magda
Chambriard afirmou que indícios de hidrocarbonetos nos mapas e nos estudos da ANP apontam que
o Acre tem evidências suficientes para uma licitação
bem-sucedida. Dos 160 mil km² que serão licitados na
12ª Rodada de Licitações, quase 20 mil km² estão nos
nove blocos da Bacia Sedimentar do Acre.
A 12ª Rodada de Licitações da ANP está marcada para os dias 28 e 29 de novembro.
Dos 240 blocos exploratórios terrestres com potencial para gás natural, nove estão localizados no
Estado Acre, exatamente na divisa com o Estado do
Amazonas. A área de 19,7 mil km² fica na Bacia do
Acre, que envolve os Municípios do Vale do Juruá –
Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Mâncio Lima – e os Municípios
amazonenses de Guajará e Ipixuna.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Quem vencer a licitação deverá iniciar a
exploração e terá um prazo de cinco anos para iniciar
essa produção de petróleo e gás, permitindo uma nova
etapa de desenvolvimento para a região.
Nós acreditamos plenamente no potencial do
Estado do Acre. E acreditamos plenamente em todos
os estudos desenvolvidos pela Agência Nacional do

Outubro de 2013

Petróleo que apontam para a grande potencialidade
existente naquela nossa bacia.
Do lado dessa Região do Vale do Juruá… Exatamente fazendo fronteira com o Vale do Juruá está
o Peru.
Eu pediria, Sr. Presidente, mais dois minutos
para concluir.
Exatamente fazendo fronteira com o Vale do Juruá, nós temos a exploração de petróleo e gás do lado
peruano. São pelo menos duas dezenas de campos
de exploração de gás e petróleo naquela região, com
uma grande quantidade e viabilidade da exploração
de petróleo e gás naquela bacia.
A extensão dessa bacia exatamente está no Vale
do Juruá, nesses Municípios a que nos referimos. E nós
precisamos dessa exploração para dar uma resposta à situação econômica da região, mas também dar
uma resposta à demanda por energia daquela região.
Nós precisamos fazer o Linhão que também será
licitado no mês de novembro – hoje obtive informação
da Aneel: no dia 14 de novembro haverá licitação para
a construção do Linhão que sairá de Rio Branco até
Feijó e de Feijó a Cruzeiro do Sul
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Nós esperamos, em um futuro próximo, pelo
menos até 2016 e 2017, que a gente tenha esse Linhão
construído até Cruzeiro do Sul e, quem sabe, tão logo
inicie-se a exploração de gás natural naquela região, a
gente possa, ao invés de ser apenas um comprador de
energia, quem sabe, o Estado do Acre, no futuro, seja
um fornecedor de energia para o sistema Eletrobras.
Essa é nossa esperança. As palavras da Srª Magda
Chambriard nos encheram de otimismo no sentido de
que isso é inteiramente possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Convido V. Exª para assumir a Presidência, tendo em vista que usarei da palavra logo em seguida.
Agradeço a V. Exª e o parabenizo por seu belo
pronunciamento.
O Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado,
brasileiros que nos ouvem neste momento, não me
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canso de falar a este Brasil para assinalar a robustez e
a crescente sofisticação da economia do Centro-Oeste
brasileiro. Não é necessário recorrer, Sr. Presidente,
a modelos econométricos complexos, basta visualizar os recordes seguintes da produção de grãos e os
sempre crescentes índices de produtividade, agrícola
e pecuária, e a prodigiosa expansão agroindustrial de
nosso Brasil.
Intensos e simultâneos nas décadas passadas, os
processos de abertura de novas fronteiras agrícolas e
de vertiginosa absorção de tecnologia pela agropecuária consolidaram, nas vastidões do Cerrado, uma economia rural de vanguarda. Esta, por sua vez, traciona
uma modernização econômica e uma transformação
social sem paralelo na história do País.
Essa dinâmica socioeconômica impulsiona também a consolidação progressiva de um setor de serviço
cada vez mais amplo e sofisticado, incluindo ensino
universitário, Medicina e saúde, suporte tecnológico
e um comércio vigoroso nessa região Centro-Oeste.
Porém, a esse panorama tão generoso e promissor contrapõe-se a brutal carência de infraestrutura logística e de transporte, responsável por gargalos que a
cada ano expõem ao Brasil e ao mundo a vergonhosa
situação dos atoleiros e as montanhas de grãos expostas no campo.
Compreendida e empreendida a partir da década
de 70 do século passado, a ocupação dos Cerrados e
da chamada “Pré-Amazônia” deu-se de forma absolutamente desordenada, a bordo de um processo em
que o governo autoritário tinha quase nada além do
bordão – aspas – “integrar para não entregar”.
Enfrentando toda sorte de percalços e desafios:
da anarquia fundiária reproduzida na superposição
de dois, três, quatro ou mais títulos de propriedade
em cima de uma mesma área, toda essa região praticamente, absolutamente, com falta de estradas; da
completa ausência de qualquer assistência médica
para encarar o flagelo de endemias tropicais, como a
malária e também a falta de escola para os filhos dos
agricultores que ali estavam, os colonos das frentes
pioneiras, oriundos, em grande parte, do Paraná, do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, que construíram
no Centro-Oeste uma vanguarda civilizatória.
Amalgamadas com o suor e a têmpera desses
novos bandeirantes, embalados pelos sonhos de fortuna florescentes nas antes ácidas e ásperas áreas,
agora restauradas em terras férteis de fartas colheitas, pelo advento do milagroso calcário, essas frentes
civilizatórias se reproduzem hoje, apesar dos desafios
de ontem e das tantas e múltiplas distorções de hoje,
neste Centro-Oeste que projeta o Brasil como um dos
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maiores produtores de proteínas e de alimentos para
o mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como disse, de início, não é necessário qualquer raciocínio econômico complicado para aferir e proclamar a projeção
extraordinária do Centro-Oeste como a mais vasta e
profícua área contínua de produção de proteínas do
Planeta.
Em contrapartida, nem todos os mais complicados e tortuosos raciocínios, sejam econômicos, sejam
políticos, sejam metafísicos, seriam capazes de justificar por que o Centro-Oeste, com todo esse exponencial vigor produtivo, tracionado por índices cada
vez maiores de produtividade, não merece, ao menos
para as autoridades econômicas do País, um banco
regional de desenvolvimento, uma instituição oficial
capaz de desempenhar o papel de agente indutor de
toda a sua expansão.
Por essa ótica distorcida e insensata, o Centro-Oeste não passa de uma “sub-região”, pois a Amazônia, com o Basa, o Nordeste, com o BNB, e o Sul, com
o BRDE, todas estas são formatações de instituições
que dispõem, logicamente com justiça e merecimento, de bancos regionais com capacidade e autonomia para fomentar o desenvolvimento regional. Seja
com recursos próprios ou com dotações do Tesouro e
também com recursos da União, especialmente com
recursos repassados pelo BNDES, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal.
Desde 2009, tramita, com exasperante morosidade, o Projeto de Lei nº 6.689, de autoria da lúcida
e combativa colega de Goiás, Senadora Lúcia Vânia,
propondo a criação do Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, com a atribuição original de administrar
o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o nosso FCO.
É a essa fundamental iniciativa da ilustre Senadora Lúcia Vânia que, modestamente, me associo aqui,
na esperança de que nos mobilizaremos, nesta Casa
e na Câmara Federal, para que se acelere a tramitação do PL 6.689.
Estivemos inclusive na semana passada, não só
a Bancada do meu Mato Grosso, mas Mato Grosso
do Sul e a de Goiás, conversando com o Sr. Ministro
da Economia deste País, e logicamente levando os
nossos reclames, levando as nossas preocupações,
levando a ele aquilo de que o Centro-Oeste precisa,
mecanismos necessários para incrementar e desenvolver as suas aspirações. Sentimos boa vontade por
parte do Ministro Mantega, mas evidentemente que a
caminhada está muito longe de ser concretizada porque
muita coisa, e muitas falas, muitos acertos precisam
ser feitos ao longo desse processo para que possa o
Centro-Oeste sentir, ver, essa aspiração, esse sonho,
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essa utopia, até então, realizada pela ação dos homens
que governam a Nação brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, verbalizo
desta tribuna, com modéstia, porém com muita convicção, a grande expectativa de Mato Grosso em torno da
criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Aliás, banco este que também foi preconizado,
defendido pelo Deputado Rodrigues Palma, quando
constituinte aqui nesta Casa e depois também como
Parlamentar, como Deputado Federal, sempre defendendo. Ele, como Presidente do PTB, também fazia
a mesma coisa, também o Senador Jayme Campos,
Senador Júlio Campos, todos eles, sempre brigando,
lutando ao longo de seus mandatos, para ver essa
iniciativa, logicamente, tornada a efeito.
Expectativa que certamente também contagia a
Bancada de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Distrito
Federal, pois, muito além de reparar uma distorção que
diminui o Centro-Oeste, especialmente ante a Amazônia e o Nordeste, a criação do banco regional assinalará, certamente, uma nova dinâmica no processo de
desenvolvimento da economia regional.
Além do que, Sr. Presidente, muito mais do que
indispensável um agente financeiro, um banco regional
tem a vocação essencial de pensar o desenvolvimento,
de estimular e financiar estudos estratégicos e pesquisas socioeconômicas capazes de definir cenários
confiáveis e paradigmas razoáveis para o crescimento
dessa região.
Portanto, os insumos e estímulos proporcionados pelo tão desejado e tão demoradamente esperado
Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste transcendem o decisivo papel de agente financeiro institucional,
caracterizando-o como uma usina geradora de ideias
capazes de compatibilizar o desenvolvimento e a sustentabilidade regional.
Como sou um otimista incorrigível, embora esteja entre os muitos que não vêem qualquer justificativa plausível para que nossa região não tenha o seu
banco, permito-me antever uma articulação orgânica,
produtiva, entre o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste e as instituições universitárias capazes de conferir à região o acervo de conhecimento, o estoque de
referências fundamentais para que as transformações
socioeconômicas se dêem de forma consistente e continuada, e não aos solavancos que alguns pretendem.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não aceitamos o argumento protelatório ou, melhor
dito, a vã tentativa de justificar a injustificável inexistência de um Banco Regional do Centro-Oeste com
o anêmico argumento de que os recursos de fundos,
como o FCO, são aplicados através de outras instituições financeiras. Isso não nos agrada.

Outubro de 2013

Igualmente, não é minimamente razoável a pretensão de promover o Banco Regional de Brasília (BRB)
a Banco de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
As opções e a escala da economia do Centro-Oeste, tanto quanto a multiplicidade de suas demandas
e a complexidade de suas carências em áreas estratégicas, como logística, transporte, energia, ciência e
tecnologia, pesquisa, e tantas outras, são, em grande
parte, absolutamente diferentes do panorama econômico do Distrito Federal.
Por isso mesmo, tentar alçar, ainda que informalmente, o BRB à condição de Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ou mesmo tentar fortalecer
sua posição de agente repassador de recursos dos
fundos constitucionais, constitui flagrante e artificial
manobra do Ministério da Fazenda e do Banco Central, em prejuízo dos legítimos interesses da região
que confere ao Brasil a sua condição de importante
exportador de proteínas.
Para concluir, Sr. Presidente, reafirmo aqui a observação inicial de que não pretendia, nessa defesa
da imperiosa necessidade da criação do Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste, proposto pela ilustre
Senadora Lúcia Vânia, me valer de muitos e convincentes números da economia regional.
Há momentos, e este é um deles, em que a simples e sensata argumentação em torno de uma realidade inquestionável, como é o caso da economia do
Centro-Oeste, torna-se muito política e moralmente
mais convincente do que os números reluzentes das
estatísticas.
Afinal, parece crível e, menos ainda, sensato, que
o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste siga
sendo, pelo menos até agora, um papel desacreditado
nessa improvável bolsa de valores que é o mercado
dos interesses não explícitos, ou, absolutamente e
astutamente, disfarçados.
Até quando, Sr. Presidente, ficará o Centro-Oeste
sem o seu agente fomentador e sem o seu banco que
possa gerir e que possa, evidentemente, proporcionar
o desenvolvimento dessa região? Até quando nós,
do Centro-Oeste, vamos continuar produzindo para o
Brasil, enfrentando todo tipo de dificuldades, e, às vezes, tendo que mendigar os meios necessários para
produzirmos?
A safra deste ano foi um desafio para o Brasil, Sr.
Presidente. Lá está o nosso milho ainda, a céu aberto,
sem poder ser transportado por questões diversas, não
uma só. Tudo isso nos leva a crer que nós precisamos
de uma consideração maior. Olhos melhores têm que
ser vistos para o Mato Grosso e para o Centro-Oeste.
E aqui quero incorporar a luta de todos aqueles
que me antecederam e incorporar também a luta dos
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que estão aqui hoje no Senado da República e na
Câmara Federal para que possamos então, juntos,
independentemente de sigla partidária, independentemente de qualquer coisa, lutar, brigar, buscar aquilo
que nos é de direito: o nosso Banco Regional para
que possamos fomentar o nosso desenvolvimento e
o nosso progresso.
Sr. Presidente, quero agradecer de coração a todos aqueles que me ouviram e dizer ao Centro-Oeste
brasileiro, que produz comida para o mundo, que mata a
fome de milhões de pessoas neste mundo, que exporta
carne bovina, que exporta carne suína, que exporta o
frango, que exporta grãos, dizer a todos eles que nós
queremos apenas – apenas! – condições para continuar a trabalhar. Queremos apenas que nos olhem como
produtores, como trabalhadores, como gente que, ver-
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dadeiramente, assumiu uma região para fazê-la fazer
progredir, crescer e matar a fome do mundo.
Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção; obrigado àqueles que nos ouviram. E aqui fica o nosso
reclamo; ficam aqui também as nossas utopias e as
nossas esperanças de que poderemos ver, no mais
curto prazo possível, as nossas vontades, os nossos
anseios realizados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 216, de 2013, do Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Memo. nº 216/2013/CMA
Brasília, 15 de outubro de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLC nº 126, de 2011.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou em decisão terminativa, na 36ª Reunião Extraordinária de 15-10-2013, o Projeto de Lei da Câmara
nº 126, de 2011, de autoria do Deputado Chico Lopes,
que “Acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de
23 de novembro de 1999, dispondo sobre nulidade de
cláusula contratual relativa a material escolar de uso
coletivo”, com a Emenda nº 1 – CMA.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 216,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 126,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 310, 311, 320 e 321, de 2013, do Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 244, de 2011;
e 96, de 2012; do Projeto de Lei da Câmara nº 16,
de 2013; e do Projeto de Lei do Senado nº 429, de
2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 310/13 – Presidência/CCJ
Brasília, 16 de outubro de 2013
Assunto: Decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, 2º do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
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esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº 2-CCJ, do
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2011, que “Acrescenta os arts. 15-A, 15-B e 15-C à Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais), possibilitando a garantia antecipada do crédito tributário e da execução fiscal”, de autoria do Senador Armando Monteiro.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, no exercício da Presidência.
Ofício nº 311/13-Presidência/CCJ
Brasília, 16 de outubro de 2013
Assunto: Decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nos 1-CCJ a 4-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2012, que “Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para aperfeiçoar a disciplina da empresa
individual de responsabilidade limitada e para permitir
a constituição de sociedade limitada unipessoal”, de
autoria do Senador Paulo Bauer.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, no exercício da Presidência.
Ofício nº 320/13 – Presidência/CCJ
Brasília, 16 de outubro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2013,
que “Altera os itens 1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em
igualdade de condições, proceder ao registro de nascimento do filho”, de autoria do Deputado Rubens Bueno.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, no exercício da Presidência.
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Ofício nº 321/2013 – Presidência/CCJ
Brasília, 16 de outubro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2012,
que “Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências, para sujeitar ex-dirigentes de entidades
desportivas profissionais às responsabilidades e sanções civis, especificadas na Lei”, de autoria do Senador Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
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Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs
310, 311, 320 e 321, de 2013, fica aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que as matérias
sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica que o
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 17/2013 será
republicado no Diário do Senado Federal de 23 de outubro do corrente e em avulsos, devido à incorreção
na publicação original.
É a seguinte a matéria que se republica:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A matéria retorna à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 434, DE 2013
Dispõe sobre a mediação.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei estabelece normas sobre a mediação.
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, escolhido ou aceito pelas partes, promove a comunicação
entre elas com o propósito de prevenir o conflito e de
buscar consenso na solução de controvérsias.
Art. 2º A mediação tem por princípios fundamentais:
I – oralidade;
II – informalidade;
III – autonomia da vontade das partes;
IV – consensualismo;
V – confidencialidade;
VI – igualdade das partes e de seu poder decisório.
Art. 3º Pode ser objeto de mediação toda matéria que verse sobre direitos disponíveis ou de direitos
indisponíveis que admitam transação.
§1º Os acordos que envolvam direitos indisponíveis somente terão validade após a oitiva do Ministério Público, quando devida, e posterior homologação
judicial.
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§2º O Ministério Público deverá se manifestar
sobre o termo de mediação no prazo máximo de quinze dias.
Art. 4º Esta Lei não se aplica aos conflitos que
versem sobre:
I – filiação, adoção, poder familiar e invalidade
de matrimônio;
II – interdição;
III – recuperação judicial e falência;
IV – medidas cautelares.
Art. 5º A mediação poderá versar sobre todo o
conflito ou parte dele.
CAPÍTULO II
Dos Mediadores
Art. 6º O mediador é o terceiro imparcial, devidamente capacitado, que conduz o processo de comunicação entre as partes, facilitando a resolução do
conflito e a busca do entendimento e do consenso.
§ 1º O mediador deve ser aceito por ambas as
partes.
§ 2º O Ministério Público deverá manifestar-se
sobre o termo de mediação no prazo máximo de quinze dias.
Art. 7º O mediador deve atuar em conformidade
com o Código de Ética que lhe seja aplicável e com
respeito aos deveres de imparcialidade, independência, aptidão, diligência e confidencialidade.
Art. 8º Os mediadores extrajudiciais poderão
exercer suas funções vinculados a instituições especializadas em mediação.
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Art. 9º Poderá haver a comediação quando, a
pedido das partes ou do mediador e em razão da natureza ou complexidade do conflito, for recomendável
a atuação conjunta de outros mediadores.
Art. 10. Aplicam-se aos mediadores as mesmas
hipóteses legais de impedimento e suspeição dos juízes, devendo o mediador revelar, antes da aceitação
da função, qualquer fato que comprometa sua imparcialidade em relação às partes e ao conflito.
Art. 11. O mediador fica impedido, pelo prazo de
dois anos, contados do término da última sessão de
mediação em que tenha atuado, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.
Art. 12. Os mediadores, quando no exercício de
suas funções ou em razão delas, ficam equiparados
aos servidores públicos para fins da legislação penal.
CAPÍTULO III
Dos Mediadores Judiciais
Art. 13. Os Tribunais manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a
atuar em mediação judicial.
Parágrafo único. A inscrição no cadastro de mediadores será requerida ao Tribunal em que o mediador pretenda atuar.
Art. 14. Poderá cadastrar-se como mediador judicial aquele que preencha, cumulativamente, os seguintes critérios:
I – ser graduado há pelo menos dois anos em
curso de ensino superior de instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação;
II – ser capacitado por escola ou entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pela Escola
Nacional de Mediação e Conciliação do Ministério da
Justiça como autorizada para a formação de mediadores.
Parágrafo único. Serão reconhecidas as capacitações que atendam aos parâmetros curriculares
mínimos estabelecidos, em conjunto, pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Ministério da Justiça.
Art. 15. O registro de mediadores conterá todos os
dados relevantes referentes à atuação do mediador, segundo critérios fixados pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 16. São causas que excluem o mediador judicial do cadastro:
I – solicitação do mediador judicial ao respectivo
Tribunal, independentemente de justificação;
II – dolo ou culpa na condução da mediação sob
sua responsabilidade;
III – violação de princípios previstos nesta Lei;
IV – atuação em procedimento de mediação mesmo sendo impedidos ou sob suspeição;
V – condenação em ação penal ou de improbidade administrativa por órgão judicial colegiado.
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§ 1º O procedimento disciplinar para a exclusão
do Cadastro de Mediadores será processado e julgado
perante o Tribunal em que houver ocorrido a infração,
assegurado o direito ao contraditório.
§ 2º O Tribunal deverá informar o nome dos mediadores que forem excluídos de seu cadastro ao
Conselho Nacional de Justiça, que encaminhará tal
informação para os demais Tribunais.
§ 3º O mediador que for excluído do cadastro de
um dos Tribunais não poderá solicitar nova inscrição
em qualquer parte do território nacional ou atuar como
comediador, salvo na hipótese do inciso I deste artigo.
Art. 17. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos Tribunais, assegurada a gratuidade
para as partes quando comprovada a hipossuficiência.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 18. Na mediação, a comunicação direcionada ao
mediador e aos demais interessados é confidencial, exceto:
I – por dispensa expressa de todas as partes;
II – quando a mediação envolver o Poder Público na qualidade de parte ou de terceiro interveniente,
ressalvadas as hipóteses de segredo de justiça;
III – na hipótese de o mediador receber informações acerca de um crime ou da iminência de um crime
e nos atos de improbidade e de infração administrativa.
§ 1º O mediador deve mencionar expressamente
às partes as exceções à confidencialidade, no início
da primeira sessão de mediação.
§ 2º Salvo acordo por escrito das partes em sentido
contrário, o mediador não poderá ser obrigado a depor
como testemunha em procedimentos judiciais sobre fatos
conhecidos em decorrência de sua atuação como mediador.
§ 3º O dever de confidencialidade se aplica às
partes, seus advogados ou defensores públicos, assessores técnicos e outras pessoas de confiança das
partes que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, exceto por expressa
disposição em contrário daquelas.
Art. 19. Para fins desta Lei, as partes interessadas
em submeter a solução de seus conflitos à mediação
devem firmar um termo inicial de mediação, por escrito,
após o surgimento do conflito, mesmo que a mediação
tenha sido prevista em cláusula contratual.
Art. 20. Constará, obrigatoriamente, do termo
inicial de mediação:
I – nome, profissão, estado civil e domicílio das
partes e, se houver, de seu advogado ou defensor
público;
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II – local onde ocorrerá a mediação;
III – nome, profissão e domicílio do mediador ou
dos mediadores e, ainda, se for o caso, a identificação
da entidade à qual as partes delegaram a indicação
de mediadores;
IV – a declaração da responsabilidade pelo pagamento das despesas com a mediação e fixação dos
honorários do mediador ou dos mediadores;
V – a matéria objeto da mediação.
Art. 21. Poderão as partes, facultativamente, incluir no termo inicial de mediação outras matérias que
reputem relevantes, inclusive os limites do dever de
confidencialidade aplicável a todos os envolvidos no
procedimento, signatários do termo inicial de mediação.
Art. 22. Se, no termo inicial de mediação, as partes
tiverem se comprometido expressamente a não iniciar,
em determinado prazo ou enquanto não se consumar
determinado fato, procedimento arbitral ou processo
judicial com relação ao conflito objeto da mediação, o
tribunal arbitral ou o Poder Judiciário dará efeito a esse
termo, suspendendo o curso da arbitragem ou da ação
pelo prazo previamente acordado.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao Poder Judiciário
ou à arbitragem for necessário para evitar o perecimento de direitos.
§ 2º Ficará interrompido o prazo prescricional a
partir da data da assinatura do termo de mediação.
Art. 23. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, salvo renúncia expressa por escrito daquelas.
Art. 24. O termo final de mediação conterá:
I – a qualificação das partes;
II – a qualificação dos procuradores e prepostos,
quando houver;
III – o resumo do conflito;
IV – a descrição dos direitos e das obrigações
das partes, a declaração de tentativa infrutífera ou a
descrição do consenso obtido pelas partes;
V – a data e o local onde foi proferido;
VI – a assinatura do mediador, das partes e,
quando houver, dos advogados ou defensores públicos.
Art. 25. O termo final de mediação tem natureza
de título executivo extrajudicial e, quando homologado
judicialmente, de título executivo judicial.
SEÇÃO II
Do Procedimento da Mediação Judicial
Art. 26. A petição inicial será distribuída simultaneamente ao juízo e ao mediador, interrompendo-se
os prazos de prescrição e decadência.
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Parágrafo único. Competem aos Tribunais a organização e a disciplina de funcionamento do órgão
que agregará os mediadores.
Art. 27. O mediador designará, no prazo máximo
de trinta dias, a sessão de mediação, dando ciência
às partes por qualquer meio de comunicação idôneo.
§ 1º O procedimento de mediação deve ser concluído em até sessenta dias, contados da primeira
sessão, salvo quando as partes, de comum acordo,
requererem sua prorrogação.
§ 2º Transcorridos sessenta dias sem a obtenção
de consenso e não havendo pedido de prorrogação
do prazo pelas partes, o mediador lavrará certidão,
que será encaminhada juntamente com a petição inicial ao juízo.
§ 3º Obtido consenso, a petição inicial, acompanhada do respectivo termo de mediação, será encaminhada pelo mediador ao juízo, que o homologará, desde
que requerida a homologação por ambas as partes.
Art. 28. Na hipótese de obtenção de consenso
na mediação, o Tribunal poderá isentar as partes do
pagamento de custas processuais.
Seção III
Do Procedimento da Mediação Extrajudicial
Art. 29. O convite para iniciar procedimento de
mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer
meio de comunicação.
Parágrafo único. Não havendo resposta no prazo
de trinta dias da data de recebimento, será considerado rejeitado o convite para participar de mediação.
Art. 30. Inicia-se a mediação com o comparecimento das partes e a assinatura do compromisso de
mediação.
Art. 31. O procedimento de mediação conclui-se
com a obtenção de consenso, por vontade de qualquer
das partes manifestada a qualquer momento ou pelo
mediador, quando este reputar inviável o consenso.
Art. 32. Comprovada a tentativa de mediação
extrajudicial prévia ao ajuizamento da ação, o juízo
poderá estabelecer a redução das custas processuais.
SEÇÃO IV
Da Mediação Pública
Art. 33. Os órgãos da Administração Pública direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como o Ministério Público e a
Defensoria Pública, poderão submeter os conflitos em
que são partes à mediação pública.
Parágrafo único. Para o exercício da mediação pública, poderão ser instituídos Conselhos de Mediação
no âmbito de cada entidade ou órgão público.
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Art. 34. Poderá haver mediação pública em conflitos envolvendo:
I – entes do Poder Público;
II – entes do Poder Público e o particular;
III – direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
Art. 35. A submissão do conflito à mediação pública ocorrerá, preferencialmente, antes da sua judicialização.
SEÇÃO V
Da mediação on-line
Art. 36. A mediação poderá ser utilizada como
meio de solução de conflitos via internet, nos casos
de comercializações de bens ou prestação de serviços via internet.
Art. 37. A mediação via internet terá o objetivo
de solucionar quaisquer conflitos de consumo no âmbito nacional.
Parágrafo único. Quando uma das partes estiver
domiciliada no Brasil, poderá haver acordo para aplicação das disposições desta Lei à resolução do conflito oriundo de transações internacionais celebradas
por meio da rede mundial de computadores ou por
outro meio de comunicação que permita a transação
à distância.
Capítulo V
Disposições Finais
Art. 38. Aplica-se esta Lei, no que couber, a outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais
como mediações comunitárias, escolares, penais, trabalhistas, fiscais, em serventias extrajudiciais e outras.
Art. 39. O Ministério da Justiça criará e manterá
banco de dados reunindo informações relativas à mediação, para fins de formulação, planejamento e avaliação de políticas públicas.
Art. 40. Esta Lei entra em vigor decorridos cento
e oitenta dias da data de sua publicação.
Justificação
Esta proposição resulta dos trabalhos da Comissão de Especialistas, instituída pela Portaria nº 2148,
de 29 de maio de 2013, do Ministério da Justiça, para
discutir o marco legal da mediação e conciliação no
Brasil, com o objetivo de avaliar, debater e elaborar
propostas para subsidiar os Ministérios e órgãos do
Governo Federal, visando ao aprimoramento e modernização da legislação sobre as formas não judiciais de
solução de conflitos.
Para fins de contextualização temática, saliente-se, de início, que a mediação é uma atividade técnica,
exercida por terceiro imparcial que, após ser escolhido
ou aceito por partes em disputa, auxilia na promoção
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do diálogo entre elas com o objetivo de se buscar o
consenso na solução do conflito.
A solução de conflitos por meio de procedimentos
autocompositivos – como a mediação e a conciliação
– é uma prática recente no Brasil.
Especialmente fora do âmbito do Poder Judiciário, essas técnicas – também chamadas de meios
alternativos de solução de conflitos ou MASC – têm
conquistado um espaço cada vez maior como formas
mais apropriadas do que o próprio Poder Judiciário na
administração e resolução de determinados litígios.
A realidade do Poder Judiciário é um dos fatores
que favorece a utilização dessas técnicas. O elevado
número de processos judiciais em estoque nos tribunais e a consequente morosidade resultam no baixo
índice de confiança e nas dificuldades de acesso que
a população possui em relação à Justiça.
Nesse sentido, as formas autocompositivas de
solução de conflitos podem contribuir para desafogar e
melhorar a qualidade da prestação judicial, uma vez que
os procedimentos de mediação e conciliação são, em
regra, sensivelmente mais rápidos. Dados estatísticos
apontam a duração média do processo judicial como
sendo de dez anos, enquanto que um procedimento
de mediação pode ser concluído em alguns meses.
Além do mais, esses dados estatísticos revelam índices de satisfação dos usuários superiores em relação
aos processos judiciais.
Ainda, os MASC podem ser utilizados tanto na
fase inicial, quanto em processos judiciais já em curso,
além daquelas hipóteses de mediação extrajudicial.
A elevada satisfação dos cidadãos que passam
por um procedimento de mediação, seja judicial, seja
extrajudicial, é explicada pela sensação de protagonismo que inspira as partes. Ao participarem da construção do melhor acordo possível entre elas, ambas saem
com a sensação de terem chegado a bom termo, em
oposição à solução do processo judicial, que declara
um lado perdedor e o outro vencedor.
Bem exemplificativo é o uso da mediação para
solução de conflitos envolvendo relações continuadas
– como os casos de família, vizinhança e relações de
consumo –, uma vez que, ao dialogarem e alcançarem
o consenso, as partes são capazes de reestabelecerem
os padrões harmônicos de convivência que possuíam
antes da deflagração da controvérsia.
No âmbito público, a mediação pode ser potencialmente aplicada. Seja na solução de conflitos
entre entes da Administração Pública, como já o faz
a Advocacia-Geral da União, por meio das Câmaras
de Conciliação da Administração Federal – CCAF –,
seja na administração de conflitos coletivos, fiscais e
previdenciários, a mediação é uma forma de reduzir o
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volume de ações judiciais que o Estado promove todo
ano. Atualmente, cerca de 51% de todos os processos judiciais têm como parte a Administração Pública.
O Governo Federal, inclusive, já trabalha com
a perspectiva de aumentar a utilização dos MASC. O
Ministério da Justiça possui, desde 2008, a política
pública “Justiça Comunitária”, que, além de promover
a educação em direitos dos cidadãos, realiza sessões
de mediação para resolver conflitos surgidos no seio
da comunidade.
Recentemente, o Ministério da Justiça, por meio
da Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ –, criou
a Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM
–, que promove cursos presenciais e à distância em
técnicas de mediação e conciliação para juízes, promotores, procuradores de justiça, defensores públicos,
advogados, servidores públicos, etc.
Com o objetivo de fortalecer e ampliar essas iniciativas, além de cobri-las de maior segurança jurídica,
foi que o Ministério da Justiça nomeou, pela Portaria
Ministerial nº 2.148, de 29 de maio de 2013, a Comissão de Especialistas para formular o presente marco
legal da Mediação.
As diretrizes da proposta agora apresentada
para a institucionalização da mediação têm o objetivo
de refletir, estimular e ampliar a prática já existente
no país. Valorizaram-se, em contraste com o rigor do
processo judicial, sempre que possível, a oralidade,
a informalidade, a autonomia da vontade das partes,
o consensualismo, a igualdade das partes e de seu
poder decisório. Aqui, o objetivo principal foi tornar a
mediação acessível a qualquer cidadão, evitando-se
a excessiva burocratização de seus procedimentos.
Nos termos propostos, qualquer cidadão pode ser
mediador, desde que devidamente capacitado. Contudo, o mediador fica impedido, pelo prazo de dois anos,
contados do término da última sessão de mediação
em que tenha atuado, de assessorar, representar ou
patrocinar qualquer das partes.
Para atuar em mediações judiciais, o mediador,
além de devidamente capacitado, deverá ainda ser
graduado há mais de dois anos em qualquer curso de
ensino superior e estar cadastrado no respectivo Tribunal onde for exercer sua atividade.
Quanto à mediação judicial, o Projeto de Lei estipula que deverá ser tentada a mediação antes do início do andamento dos processos judiciais, quando o
objeto litigioso permitir essa via alternativa de solução
de conflito. Conforme preconiza o texto, a mediação
deverá ter início em até trinta dias da propositura da

Outubro de 2013

ação e encerrar-se em até sessenta dias. Isso significa que processos que demorariam anos até uma decisão final do Poder Judiciário podem ser resolvidos
em três meses.
A lei pretende estimular o envolvimento dos interessados na busca de soluções para os seus problemas, de forma simples e informal, sempre que possível.
Optou-se por incluir-se no rol de matérias que podem
ser objeto de mediação aquelas que envolvam direitos
disponíveis e também as que envolvem indisponíveis
passíveis de transação, ainda que sob respaldo judicial.
Assim, abre-se espaço para que, por exemplo, um casal
com filhos menores, durante uma eventual separação,
resolva todas as questões de guarda e alimentos por
meio da mediação extrajudicial, em um acordo consensual, se assim o desejar. Porém, tal acordo, para ter
validade, precisa ser homologado judicialmente, com
a prévia oitiva do Ministério Público.
O Projeto de Lei inova ao incentivar a mediação
extrajudicial, de tal sorte que as partes que atravessarem uma mediação desse tipo, que seja infrutífera,
poderão receber descontos nas custas processuais se
eventualmente ingressarem com uma ação. Da mesma
forma, a presença de advogados na mediação extrajudicial é facultativa, mas eles poderão ser contratados
pela parte interessada se assim o desejar.
Outro ponto inédito é a regulamentação da mediação pública. Nos termos propostos, o Poder Público
poderá instituir conselhos de mediação em seus órgãos
e sujeitar a procedimentos autocompositivos qualquer
conflito entre entidades públicas, entre a Administração
Pública e o particular e conflitos que tratem de direitos
coletivos. Preferencialmente, os procedimentos consensuais serão tentados antes do ingresso de ação
judicial.
Por fim, a lei esclarece que poderá ser aplicada,
no que couber, a outras modalidades de mediação, tais
como mediação on-line, mediação comunitária, mediação penal, mediação fiscal, mediação trabalhista, etc.
Espera-se que, com a regulamentação da mediação no Brasil, possamos dar importante passo na
direção de um moderno sistema de resolução de conflitos, tanto na esfera privada, como na esfera pública e
judicial, que tenha como principal objetivo a promoção
do diálogo e do consenso.
Pelas razões alinhavadas, contamos com o apoio
dos nobres pares para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, – Senador José Pimentel.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 437, DE 2013
Dispõe sobre a obrigatoriedade de autenticação eletrônica do pagamento nos títulos,
faturas ou boletos ou de cobrança.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as instituições recebedoras de títulos, faturas e boletos de cobrança obrigadas a autenticar eletronicamente no documento de cobrança a
efetivação do pagamento.
§ 1º Consideram-se títulos, faturas e boletos de
cobrança todos os documentos de cobrança utilizados
como instrumento de pagamento de bens e serviços
em geral.
§ 2º Ficam desobrigados da autenticação os
pagamentos realizados pela Internet e por meio de
caixa eletrônico.
Art. 2º A inobservância das disposições previstas
nesta Lei importará, no que for cabível, a aplicação
das penalidades contidas no artigo 56 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 120 dias após a
data de sua publicação.
Justificação
O projeto ora proposto é fruto de importante sugestão enviada pelo Dr. Aristides Medeiros – advogado e desembargador federal aposentado. O projeto
visa garantir a todos os consumidores a autenticação
eletrônica em seus documentos de cobrança. É uma
maneira de se manter visível o pagamento, bem como
de se evitar a perda de papel anexo à quitação de faturas e boletos de cobrança.
Observe-se que o procedimento adotado por instituições financeiras e outras instituições de imprimir um
novo comprovante de pagamento expõe o consumidor
ao incômodo de ter de lidar com mais papéis, uma vez
que a autenticação não é realizada no próprio título de
cobrança, bem como ao risco de perda do comprovante
emitido. Além disso, várias instituições utilizam o papel
termossensível, que desbota facilmente com o passar
do tempo ou em contato com plástico, tornando mais
provável a perda das informações registradas.
Essa prática vem prejudicando demasiadamente
a muitos cidadãos. Inúmeras são as reclamações registradas em órgãos de defesa do consumidor quando
papéis são anexados e grampeados em boletos bancários como comprovação do pagamento.
O projeto que ora apresentamos vem justamente
determinar a obrigatoriedade de impressão da confirmação do pagamento na própria conta de cobrança
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por meio da autenticação eletrônica, a fim de evitar
prejuízos ao consumidor. Dessa forma, solicito o apoio
dos meus ilustres pares a essa iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O presente código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas
(Vide Lei nº 8.656, de 1993)
....................................................................................
Art. 56. As infrações das normas de defesa do
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao
órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou
serviço;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão
de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade;
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X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa,
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 438, DE 2013
(Do Senador Valdir Raupp)
Altera o art. 1º da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para proibir o uso de animais
em testes de produtos cosméticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O §3º do art. 1º da Lei 11.794, de 8 de
outubro de 2008, passa a ter a seguinte redação.
“Art. 1º.............................................................
........................................................................
§ 3º Não são consideradas como atividades
de pesquisa científica:
I – as práticas zootécnicas relacionadas à
agropecuária
II – os testes animais para a produção de cosméticos.” (NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem a finalidade de proibir o teste em animais para fins cosméticos.
A utilização de animais na ciência é uma prática
muito antiga. Essa técnica é tida como metodologia
padrão de investigação científica. O uso dos animais
tornou-se uma prática consolidada, já que sua prática
decorre de mais de 300 anos. Atualmente, no Brasil é
permitida a utilização de animais no ensino e na pesquisa, inclusive cosméticas, conforme disposto na Lei
nº 11.794, de 8 de outubro de 2008.
O banimento dos testes cosméticos em animais
já é existente em diversos países. A União Européia
(EU) proíbe a realização desse tipo de teste, inclusive
em relação aos cosméticos importados fora da EU.
A partir de junho do corrente ano a Índia não
aceita mais testes em cobaias animais para fins cos-
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méticos. No mesmo sentido, Israel e Canadá também
proibiram a realização desses testes.
No Brasil a Natura, uma das maiores indústria do
setor, segue as diretrizes da União Européia e desde
2003 não realiza testes em animais.
O site da Revista Exame publicou, no último dia
7 de outubro, matéria em que a organização Humane
Society International (HSI) protocolou petição, acompanhada de relatório técnico, no Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (CONCEA), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
alegando que esse tipo de teste é dispensável nos dias
de hoje, não se justificando a sua prática. Conforme a
organização a realização de testes em animais é antiética e podem ser substituídas por outras técnicas.
Ressaltamos que no mundo todo existe uma forte
campanha para terminar com o teste de cosméticos
em animais. No Brasil, pesquisa realizada em fevereiro de 2013 pelo IBOPE Inteligência revela que dois
terços dos brasileiros se opõem ao uso dos animais
para testes de toxidade de cosméticos.
Os cosméticos apresentam uma gama maior de
métodos que tornam possível, em muitos casos, evitar
o uso de animais. Nesse sentido, entendemos que os
testes de cosméticos em animais é uma prática desnecessária, ultrapassada e notoriamente duvidosa, já
que causa sofrimento considerável nos animais.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008
Art. 1o A criação e a utilização de animais em
atividades de ensino e pesquisa científica, em todo o
território nacional, obedece aos critérios estabelecidos nesta Lei.
§ 1o A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a:
I – estabelecimentos de ensino superior;
II – estabelecimentos de educação profissional
técnica de nível médio da área biomédica.
§ 2o São consideradas como atividades de pesquisa científica todas aquelas relacionadas com ciência
básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico,
produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou
quaisquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio.
§ 3o Não são consideradas como atividades de
pesquisa as práticas zootécnicas relacionadas à agropecuária.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão
terminativa).
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
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Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – As propostas de emenda à Constituição que acabam de ser lidas estão sujeitas às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
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As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o Piauí celebrou no dia 19 de outubro o 191º aniversário de sua adesão à independência
do Brasil. Uma data marcante não somente por ser a
primeira entre as três em que meu Estado levantou-se
pela causa da Independência, mas porque representa o interesse de homens livres em fazer a liberdade
como um princípio fundamental para o desenvolvimento
econômico amplo.
Simplício Dias da Silva, um dos personagens da
adesão do Piauí à causa da Independência, em 19 de
outubro de 1822, foi descrito pelo português de ascendência inglesa Henry Koster, como um homem de
caráter independente. Ele declinou de ser o governador da Província do Piauí por discordar das posturas
despóticas do Imperador Pedro I.
Então, o sentido de liberdade construído pelos
homens de Parnaíba é o aspecto que considero mais
fundamental para celebrarmos esse dia do Piauí.
Liberdade é um conceito fundamental que deve
nos nortear, seja a liberdade política, seja a liberdade
econômica. Sonhar e lutar politicamente por um país
melhor é tão importante quanto assegurar que as pessoas disponham de liberdade ampla para empreender
e construir suas trajetórias de sucesso econômico e
financeiro.
Hoje, passados 191 anos, estão presentes entre
nós piauienses praticamente os mesmos ideais de liberdade que moveram os pioneiros da Independência
do Piauí.
Quando falo em piauiense é importante lembrar
que não me refiro apenas aos que, como eu, tiveram
a honra de nascer no Piauí. Falo de mais de 300 mil
piauienses nascidos em outros Estados e mesmo em
outros países, que acreditaram em nossa terra e nela
estão construindo o futuro e fazendo suas histórias
de vida, contribuindo para que exista realmente pelo
esforço deles e de todos os piauienses um Piauí realmente novo.
Piauienses, como a gente costuma dizer, na linguagem do Poeta Da Costa e Silva, nascidos na terra
filha do Sol do Equador, ganham o mundo. Ganhar o
mundo é partir, é sair em busca de um sonho, de um
desejo. É tentar construir longe da terra natal aquilo
que lá não foi possível.
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A nenhum de nós é permitido o direito de impedir
que uma pessoa ganhe o mundo, se assim quiser. Porém, é nosso dever, como cidadãos e, principalmente
como integrantes do Congresso Nacional, trabalhar
para que uma pessoa só deixe sua terra natal em busca de sonhos movida pelo seu próprio interesse e não
tangida pelas condições econômicas desfavoráveis.
Infelizmente, temos que reconhecer que a maioria
dos que deixam o Piauí é movida não apenas pelo desejo legítimo de uma vida melhor, mas, principalmente
pelas condições econômicas desfavoráveis.
É claro que estamos vivendo hoje uma situação
bem mais favorável. O Estado tem uma economia que
segue crescendo até quando o conjunto da economia
brasileira tem crescimento negativo. Ocorre é que
podemos e devemos crescer a taxas ainda maiores,
para que possamos chegar mesmos aos indicadores
sociais e econômicos do resto do Brasil. Temos potencial para isso.
O Piauí exibe algumas das melhores vantagens
comparativas, com terras férteis, água de subsolo em
grande quantidade, capacidade para gerar energia
limpa com uso do vento, sol e biomassa, potencial
mineral em níquel, ferro, cobre, diamantes, fósforo,
mármore, calcário, argila, opala, gipsita, manganês,
titânio e outros minerais.
Precisamos avançar na melhoria da nossa infraestrutura de estradas e energia para atrair mais investimentos nas mais variadas áreas, desde a mineração,
até a logística, serviços e comércio, agronegócio, agricultura orgânica altamente produtiva, turismo ambiental e muito mais.
Quanto mais o Piauí investir, com recursos próprios ou não, em obras estruturantes, maior será sua
economia e maior a capacidade de reinversão das receitas próprias. Ou seja, significa que o Estado deve
concentrar suas energias e recursos financeiros em
obras que proporcionem elevada taxa de retorno econômico. Hoje, vejo pouco ou nenhum esforço neste sentido por parte dos que estão governando minha terra.
Precisamos olhar para o futuro, sem deixar de
louvar o passado e sempre atento ao presente. O presente é de trabalho, esperança e sonho das pessoas
simples, trabalhadoras, honradas que fazem um esforço
comum procurando construir um futuro melhor para si
e para o Estado. Junto-me aos que estão usando suas
energias para fazer no presente um amanhã melhor
para o Piauí.
Minha dedicação aqui é para assegurar que o pecuarista de Corrente tenha boa estrada, que o produtor
do cerrado em Bom Jesus, Uruçuí ou Baixa Grande do
Ribeiro, sinta-se representado e possa ter mais energia
para tocar seus investimentos. O meu trabalho é o de
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lutar para que haja condições para quem vai produzir
energia eólica no sertão ou no litoral, para garantir êxito
aos que querem fazer fruticultura irrigada em São João
do Piauí, Guadalupe, Parnaíba. Trabalho por crianças
e jovens que carecem de mais e melhor educação,
com acesso às tecnologias de informação, para que
um vasto mundo de oportunidades se abram para eles.
O Piauí para o qual luto é aquele onde haja progresso social e econômico de Luís Correia a Cristalândia; do semiárido ao cerrado, dos campos e várzeas
e chapadas até as margens do rio Parnaíba tomada
pela paisagem dos palmeirais de babaçu.
É um Piauí rico por natureza, com gente dedicada, trabalhadora e capaz. Um Piauí que acorda cedo e
dorme tarde, que se move por uma labuta diária para
que sonhos não se desperdicem, para termos, todos,
uma realidade melhor.
No aniversário dos 191 anos do Piauí, os 3 milhões e 118 mil piauienses morando em nossa terra
e os mais de 900 mil que ganharam o mundo podem,
sim, celebrar. As tristezas, os problemas, as dificuldades não nos devem jamais abater.
Obstáculos nos devem servir como estímulo, porque sabemos de nossa capacidade, de nossas virtudes,
de nossa inesgotável força de vontade para seguir em
frente e fazer mais e melhor por nós e por nossa terra.
Parabéns, portanto, a todos os que fazem o Piauí,
dentro e fora do Estado, nascidos ou não em nossa
terra filha do Sol do Equador.
Muito obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, foi
altamente positivo o resultado do leilão do campo de
Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, ocorrido ontem
no Rio de Janeiro. Não apenas se arrecadou bônus
significativo, de R$ 15 bilhões, como se conseguiu
criar um consórcio de peso, reunindo empresas de
grande porte e de incontestável eficiência, entre elas
a Petrobras, que terá 40% de suas cotas.
O grupo de empresas vencedor do leilão, como
diz o ministro Guido Mantega, é “equilibrado” e tem
capital para fazer a exploração do campo. O grupo representa uma parceria público-privada de empresas
de alto nível, habilitadas para explorar o petróleo no
tempo mais hábil possível. É justamente o que se pretendia com essa operação.
A medida da receptividade do mercado pode ser
dada pela alta das ações preferenciais da Petrobras,
que subiram 5,08% e contribuíram assim para uma alta
também do Ibovespa, da ordem de 1,26%.
Foi esse não só o primeiro leilão do pré-sal, mas
também o maior leilão do gênero que já se fez no Brasil.
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Serão investidos cerca de US$ 180 bilhões nos próximos 35 anos para a exploração do campo de Libra.
A maior parte desses investimentos se farão nos
primeiros dez anos, com a necessidade de compra,
entre outros equipamentos, de 12 a 18 plataformas.
Cada uma delas custa aproximadamente US$ 1 bilhão. O processo terá efeitos sobre toda a economia.
Esses investimentos movimentarão a cadeia produtiva ao redor do gás e petróleo. Em termos de desenvolvimento tecnológico, o Brasil receberá R$ 28
bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de
tecnologia altamente sofisticada. E o Brasil estará na
dianteira desse processo.
Constatamos dessa forma que, a partir do leilão,
o País registrará um grande avanço em termos de investimento, de evolução tecnológica e de exportações.
Esse quadro permitirá que em um horizonte de
sete anos, já em 2020, a Petrobras vai produzir 4 bilhões de barris de petróleo. por dia. Será possível não
só atender à demanda interna, como o Brasil contará
com um excedente exportável que alimentará nossa
balança comercial e favorecerá a obtenção de superávits. Cria-se assim um ciclo virtuoso que impulsionará
nosso desenvolvimento.
Com o índice de nacionalização obrigatório para
a exploração do petróleo de Libra, a indústria nacional vai se desenvolver. O setor de bens de capital, por
exemplo, receberá uma demanda forte que impulsionará a geração de emprego e renda.
Além dos R$ 15 bilhões que o País receberá agora, a título de bônus, do consórcio vencedor, haverá
outras receitas, muito mais significativas. Libra renderá
ao estado brasileiro nada menos do que R$ 270 bilhões
em royalties. É possível prever ainda R$ 736 bilhões
de ingressos pelo excedente em petróleo sob o regime
de partilha. Basta fazer as contas: a soma ultrapassa
R$ 1 trilhão. Registro, são dados oficiais.
Aprovamos, aqui no Congresso Nacional, projeto que já foi transformado em lei, determinando que
todo o dinheiro dos royalties e metade do excedente
em petróleo que integra o Fundo Social serão investidos exclusivamente em educação e em saúde. Desse
elevado montante, 75% irão para a educação e 25%
para a saúde.
Por tudo isso, o leilão do campo de Libra tem um
significado muito especial para o povo brasileiro. Nas
palavras da presidenta Dilma Rousseff, estaremos
transformando uma riqueza finita, que é o petróleo, em
um tesouro indestrutível, que é a educação de qualidade. Como disse a presidenta, “a batida do martelo
do leilão de Libra foi também a batida na porta de um
grande futuro que se abre para nós”.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.161, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, do Senador
Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução administrativa expedida pelo Tribunal
Superior Eleitoral nos autos da Petição nº.
9.495/AM, que redefine o número de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Parecer sob nº 1.144, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Wellington Dias, favorável, com voto
vencido dos Senadores Acir Gurgacz, Alfredo
Nascimento, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Rodrigues, Eduardo Braga, Inácio
Arruda,José Pimentel, Luis Henrique, Romero
Jucá e Pedro Taques.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 53, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.222, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2013 (nº
4.356/2012, na Casa de origem), de iniciativa
da Procuradoria-Geral da República, que dispõe
sobre a criação de cargos de membro, cargos
efetivos, cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Ministério Público do Trabalho.
Parecer favorável, sob nº 1.122, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
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diciário, 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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa
Casa, anualmente, para prestar contas de suas
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, com o voto
contrário do Senador Aloísio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
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rias 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução da programação
orçamentária que especifica.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece,
com voto vencido, em separado, do Senador
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon,
Cícero Lucena e Lúcia Vânia.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi),
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à
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saúde e dá outras providências (desobriga as
entidades filantrópicas da área de saúde de
constituir pessoa jurídica independente para
operar plano privado de assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 C
 omplementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 737,
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013Complementar, 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 Sociais, Relator ad hoc:
Senador Armando Monteiro
12
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
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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).
13
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).
14
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
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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
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei do
Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, a fim de
que tenham tramitação autônoma (abatimento de
dívidas relativas a programas de investimentos).
15
REQUERIMENTO
Nº 1223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei do
Senado nºs 392 e 2007; e 335, de 2011, a fim de
que tenham tramitação autônoma (abatimento de
dívidas relativas a programas de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 minutos.)
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