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SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – DECRETO LEGISLATIVO
Nº 388/2013..................................................
1.2 – RESOLUÇÃO
Nº 45/2013....................................................
1.3 – ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL
Nº 57/2013....................................................
1.4 – ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL
Nº 47/2013....................................................
2 – ATA DA 185ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 23 DE OUTUBRO DE 2013.......
2.1 – ABERTURA.........................................
2.2 – EXPEDIENTE......................................
2.2.1 – Ofícios de Ministros de Estado
Nº 169/2013, na origem, do Ministro de Estado da Cultura, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 918/2013, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira........................
Nº 97/2013, na origem, da Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 406/2013,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.......
Nº 627/2013, na origem, do Ministro de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 225/2013,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.............
Nº 414/2013, na origem, do Ministro de Estado da Integração Nacional, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 273/2013,
de autoria do Senador Vital do Rêgo......................
2.2.2 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 268/2013 (nº
828/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Latino
Americana de Combate à Miséria e à Violência – Projeto Sol Para Todos – Organização Não Governamental para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco...........
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Projeto de Decreto Legislativo nº 269/2013 (nº
846/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Rádio
Comunitária Poço Cerrado para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tangará,
Estado do Rio Grande do Norte.............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 270/2013 (nº
875/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Mato
Perso de Comunicação para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Flores da
Cunha, Estado do Rio Grande do Sul....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 271/2013 (nº
876/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Água Viva – Arca para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Bárbara do Sul, Estado do Rio Grande do Sul...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 272/2013 (nº
941/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação Civil Floripa É
10 para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina......
Projeto de Decreto Legislativo nº 273/2013
(nº 987/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tigre
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Novo
Oriente, Estado do Ceará.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 274/2013 (nº
999/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Cultural
Rádio Comunidade FM – Radiocom para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul..
Projeto de Decreto Legislativo nº 275/2013 (nº
1.000/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Crescer
e Florescer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará....
Projeto de Decreto Legislativo nº 276/2013
(nº 1.006/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
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Amigos da Cultura e Esporte de Aiuaba – Amicea
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Aiuaba, Estado do Ceará..................
Projeto de Decreto Legislativo nº 277/2013
(nº 1.010/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Lagoa de Montanhas para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Montanhas, Estado do Rio Grande do Norte.........
Projeto de Decreto Legislativo nº 278/2013 (nº
1.015/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação Comunitária
de Radiodifusão de Umburana, Gangorra e Vertentes
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jericó, Estado da Paraíba..........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 279/2013
(nº 1.039/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Assunção para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca,
Estado do Ceará.....................................................
2.2.3 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 268 a 279/2013, perante a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. As
matérias serão apreciadas terminativamente. .............
Publicação dos Pareceres nºs 66 a 69/2013CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, que concluem pelo arquivamento dos Ofícios nºs 2 e 14/2008, 37/2011 e
42/2013, respectivamente (vide item 3)................
2.2.4 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 440/2013, de autoria
do Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei nº 12.860,
de 11 de setembro de 2013, para estender a redução
a zero das alíquotas da contribuição social para o PIS/
Pasep e da Cofins às receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte no território
das regiões metropolitanas regularmente constituídas
e dos serviços definidos nos incisos XI a XIII do artigo
4º da Lei nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012...............
2.2.5 – Leitura de requerimentos
Nº 1.241/2043, de autoria do Senador Jader
Barbalho, solicitando informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia.....................................
Nº 1.242/2013, de autoria do Senador Luiz Henrique, solicitando licença para desempenho de missão
parlamentar em 14 e 15 de novembro próximo..........
2.2.6 – Fala da Presidência (Senador Paulo Paim)
Aprovação, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, de proposta de emenda à
Constituição que põe fim ao voto secreto...............
2.2.7 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Registro de audiência pública realizada na CI para
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debater projetos de infraestrutura importantes para
o desenvolvimento do País; e outro assunto..........
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Alegria pela
aprovação, na CCJ, de PEC que acaba com o voto secreto nas votações no âmbito do Poder Legislativo......
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Relato de reunião realizada com a bancada do Estado do
Rio Grande do Norte e com os presidentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal para discussão
de pauta legislativa de interesse dos municípios..........
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Anúncio
do envio de carta subscrita por todos os Senadores
à Presidência da República solicitando a constituição
de grupo de trabalho para discussão do Programa
Renda Básica de Cidadania. .................................
SENADOR FERNANDO COLLOR – Críticas
ao Governo do Estado de Alagoas pela incompetência administrativa para o atendimento das demandas públicas.....................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Alegria
pela reabertura da discussão da Lei da Anistia; e
outros assuntos......................................................
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO, como
Líder – Registro do transcurso dos 344 anos da Cidade de Manaus.....................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Preocupação com os impactos negativos que a excessiva
burocracia tributária causa à competitividade das
empresas instaladas no País; e outro assunto.......
SENADORA LÍDICE DA MATA – Apreensão
com o aumento da violência contra a juventude negra brasileira...........................................................
2.2.8 – Comunicação
Da Liderança do Bloco da Maioria no Senado
Federal, de substituição de membros na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (Ofício nº
290/2013). Designação do Senador Sérgio Petecão, como titular, e do Senador Ivo Cassol, como
suplente, para comporem a referida Comissão......
2.2.9 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ – Descontentamento com o posicionamento omissivo do Governo
Federal em relação à questão de demarcação de
terras indígenas......................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Inquietude com
o insuficiente efetivo da Polícia Rodoviária Federal
no Estado do Pará..................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2013, de
autoria 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. Aprovado com a
Emenda nº 1-PLEN, de redação, após leitura e re-

75297

75300

75302

75303

75305

75306

75309

75310

75312

75314

75314

75316

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

jeição do Requerimento nº 1.243/2013; e Parecer
nº 1.201/2013, proferido pelo Senador Benedito de
Lira, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, tendo usado da palavra os Senadores Flexa Ribeiro, Alfredo Nascimento, Vanessa
Grazziotin, Mário Couto, Eunício Oliveira, Cícero Lucena, Wellington Dias, Cássio Cunha Lima, Eduardo
Braga, Eduardo Suplicy, Pedro Taques, Jader Barbalho, Walter Pinheiro, Vital do Rêgo, Eduardo Lopes,
Casildo Maldaner, Sérgio Souza, Inácio Arruda, Ana
Amélia e Magno Malta (votação nominal)................
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2013 (Parecer nº 1.202/2013-CDIR).
Aprovada. À Câmara dos Deputados....................
2.3.2 – Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 53/2013 (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. Aprovado. À Sanção...........
2.3.3 – Item 8 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A/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. Não houve oradores na
quarta sessão de discussão em primeiro turno,
após leitura das Emendas nºs 6 a 8-PLEN...............
2.3.4 – Matérias não apreciadas e transferidas
para a próxima sessão deliberativa ordinária........
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Sobre comissão mista do Congresso Nacional
designada para ir à Rússia e interceder pela libertação
de ativista brasileira presa desde o dia 19 de setembro
último, durante uma manifestação do Greenpeace. A
Presidência do Senado Federal recebeu representantes de instituições ligadas ao Ensino Superior, sobre
a revalidação automática de diplomas obtidos por
estudantes no exterior, pós-graduação. Realização
de sessão, na próxima terça-feira, às 11 horas, para
comemorar os 25 anos da Constituição Federal........
2.4.2 – Discursos
SENADOR PAULO BAUER – Críticas à cobrança de taxas em terrenos de marinha...............
2.4.3 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 1.242/2013, de autoria do
Senador Luiz Henrique. Aprovado. ......................
2.4.4 – Medida Provisória recebida da Câmara dos Deputados
Nº 622/2013, que abre crédito extraordinário,
em favor de Encargos Financeiros da União, no
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valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para
viabilizar o pagamento de subvenção econômica às
unidades industriais produtoras de etanol combustível da Região Nordeste. (Ofício nº 2.504/2013, do
Presidente da Câmara dos Deputados)..............
2.4.5 – Comunicação da Presidência
Inclusão da Medida Provisória nº 622/2013
na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa
ordinária..................................................................
2.4.6 – Substitutivo recebido da Câmara
dos Deputados
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441/2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa), de
autoria do Senador Romero Jucá, que altera as Leis
nºs 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para diminuir o custo das campanhas eleitorais...........
2.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR INÁCIO ARRUDA, como Líder –
Reflexões acerca do leilão do pré-sal no Campo de
Libra; e outros assuntos..........................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Expectativa com os potenciais benefícios do Programa de
Investimentos em Logística (PIL) aos modais de
transporte; e outro assunto.....................................
SENADOR WALTER PINHEIRO, como Líder
– Considerações sobre o crescimento da economia
no Estado da Bahia................................................
SENADOR PAULO PAIM – Satisfação com o
parecer favorável da CCJ à PEC que acaba com o voto
secreto no Parlamento brasileiro; e outros assuntos....
SENADOR ARMANDO MONTEIRO – Referência a artigo publicado no jornal Valor Econômico, que apresenta dados relativos à concessão de
patentes no Brasil e no mundo...............................
SENADOR OSVALDO SOBRINHO – Manifestação a favor da instalação de universidades de
integração sul-americana nas regiões Norte e Centro-Oeste, em especial no Estado do Mato Grosso;
e outro assunto.......................................................
2.4.8 – Leitura de requerimentos
Nº 1.244/2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores, solicitando voto de
aplauso e congratulações para a cidade de Manaus. .
Nº 1.245/2013, de autoria do Senador Delcídio
do Amaral e outros Senadores, em aditamento ao
Requerimento nº 1.204/2013, solicitando alteração
da data inicialmente prevista, de sessão especial,
para o dia 29 de novembro próximo.......................
Nº 1.246/2013, de autoria do Senador Walter
Pinheiro, solicitando tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara nº 56/2013, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 345, 346 e 376/2013................
2.4.9 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 31/2012. ........................
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2.4.10 – Comunicações
Da Liderança do DEM no Senado Federal,
de indicação do Senador Wilder Morais como Vice-Líder do referido Partido (Ofício nº 37/2013). ......
Da Senadora Lúcia Vânia, justificando o não
registro de voto na sessão do dia 22 do corrente
(Ofício nº 245/2013). .............................................
2.4.11 – Aviso do Ministro de Estado da
Fazenda
Nº 369/2013, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 624/2013,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira. .....
2.4.12 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 441/2013, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para regulamentar
o uso dos saldos financeiros de recursos da saúde
oriundos de transferências do Governo Federal e
dos Governos Estaduais para os entes federados...
Projeto de Lei do Senado nº 442/2013, de autoria do Senador Osvaldo Sobrinho, que denomina
Agrimensor Ramis Bucair a rodovia BR-174..........
2.4.13 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR BLAIRO MAGGI – Defesa da implementação de modais alternativos de transporte
para o escoamento da produção agrícola do País..
SENADORA ANGELA PORTELA – Registro
dos 30 anos de funcionamento do jornal Folha de
Boa Vista.................................................................
SENADOR PAULO BAUER – Registro da matéria intitulada “Fundação Banco do Brasil dá R$ 36
mi a ONGs ligadas ao PT”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 7 de setembro último.....
SENADOR CÍCERO LUCENA – Registro
do editorial intitulado “O governo não sabe o que
mudar”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 20 de setembro último............................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
– Registro do editorial intitulado “Mais um tropeço
econômico”, publicado no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 14 de julho último........................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro do
artigo intitulado “O fim do resto”, publicado pela
revista Veja, edição de 3 de julho último.................
SENADOR ALVARO DIAS – Registro do editorial intitulado “Um PIB sem vitamina”, publicado
pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição de 1º de
setembro último......................................................
2.4.14 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada....................................................
2.5 – ENCERRAMENTO..............................
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3 – PARECERES
Nº 66/2013-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Ofício nº 2/2008-CN, que encaminha ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao art. 20, parágrafo 4º,
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia
do Processo de Prestação de Contas do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO),
referente ao exercício de 2007...............................
Nº 67/2013-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
o Ofício nº 14/2008-CN, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com
redação dada pela Lei Complementar nº 125, de
03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com
a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte – FNO, elaborado pelo
Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de
Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 22/04/2008),
elaborado pelo Ministério da Integração Nacional
e encaminhado à Secretaria Federal de Controle
Interno, da Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas do FNO,
referente ao exercício de 2007...............................
Nº 68/2013-CN, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Ofício
nº 37/2011-CN, que encaminha, em cumprimento ao
§ 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO), referente ao exercício de 2010...................
Nº 69/2013-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Ofício nº 42/2012-CN, que encaminha, nos termos
do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO) referente ao exercício de 2011.......
Nº 70/2013-CN, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 7/2013-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral e
do Trabalho, do Ministério da Educação e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
de R$ 942.240.394,00 (novecentos e quarenta e
dois milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e
noventa e quatro reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente................
Nº 71/2013-CN, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto
de Lei nº 8/2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Tribunal de Contas da União
e das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 34.958.072,00 (trinta e
quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil,
setenta e dois reais), para os fins que especifica...
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Nº 72/2013-CN, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Projeto
de Lei nº 12/2013-CN, que abre ao Orçamento de
Investimento para 2013 crédito suplementar no valor total de R$ 8.207.509,00 (oito milhões, duzentos
e sete mil e quinhentos e nove reais), em favor de
Companhia Docas e da Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, e reduz o Orçamento
de Investimento de empresas estatais no valor global
de R$ 24.880.202,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil e duzentos e dois reais)............
4 – ATA
4.1 – COMISSÃO MISTA DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 618/2013
Ata da 2ª Reunião, realizada em 10 de setembro de 2013 (republicação)...............................
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, EM 23.10.2013........
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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.....................................................

75584
75585
75586
75587
75588
75592
75594

75610
75618
75622
75629
75635
75644
75652
75661
75669

Quinta-feira 24

CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária....................................................................
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática........................
CSF – Comissão Senado do Futuro.............
12 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº
17/1993).................................................................
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(Resolução nº 20/1993)..........................................
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40/1995).................................................................
Procuradoria Especial da Mulher (Resolução
nº 9/2013)...............................................................
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)..........................................
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– Fipa (Resolução nº 2/2007).................................
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 388, DE 2013(*)
Aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da República
da Colômbia e o Governo da República do
Peru para Combater as Atividades Ilícitas
nos Rios Fronteiriços ou Comuns, assinado
em Letícia, em 20 de julho de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil, o Governo da República da Colômbia
e o Governo da República do Peru para Combater as
Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços ou Comuns,
assinado em Letícia, em 20 de julho de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Memorando, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Memorando de Entendimento acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de 2 de agosto de 2013.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 45, DE 2013
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para determinar o envio à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional das
mensagens propondo perdão e reescalonamento de dívidas de que o Brasil seja credor.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 390 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 390. ........................................................
........................................................................
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Parágrafo único. No caso de mensagens propondo perdão e reescalonamento de dívidas de que
o Brasil seja credor, a matéria será encaminhada para parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional antes de seu exame
pela Comissão de Assuntos Econômicos.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 57, DE 2013
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do §
7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a
Medida Provisória nº 625, de 2 de setembro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União no dia 3, do mesmo mês e ano, que “Abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de
R$ 60.000.000,00, para o fim que especifica”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 23 de outubro de 2013. –
Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE
Nº 47, DE 2013
Adita os Atos do Presidente nº 37 e nº 39, de
2013, para designar membro da Comissão
Especial constituída para análise dos projetos em tramitação no Senado Federal que
tratam de Segurança Pública e destinada
a debater e propor soluções para o financiamento da Segurança Pública no Brasil.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas
atribuições,
Resolve:
Art. 1º Em aditamento aos Atos do Presidente nº
37 e nº 39, de 2013, ficam designados os Senadores
Lobão Filho e João Capiberibe, para integrarem a Comissão Especial constituída para análise dos projetos
em tramitação no Senado Federal, que tratam de Segurança Pública e destinada a debater e propor soluções
para o financiamento da Segurança Pública no Brasil.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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75221

Ata da 185ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 23 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Paulo Paim, Sérgio Souza e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 30 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu os
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Ofício nº 169, de 16 de outubro de 2013,
da Ministra de Estado da Cultura, em resposta ao Requerimento nº 918, de 2013, de
informações, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira;
– Ofício nº 97, de 17 de outubro de 2013,
da Ministra de Estado Chefe da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da
República, em resposta ao Requerimento nº
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406, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Ofício nº 627, de 16 de outubro de 2013, do
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento em resposta ao Requerimento
nº 225, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira;
– Ofício nº 414, de 18 de outubro de 2013,
do Ministro de Estado da Integração Nacional, Interino, em resposta ao Requerimento
nº 273, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Vital do Rêgo.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 268 a 279, de 2013, em conformidade com o
inciso III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que serão publicados, no Diário do Senado Federal,
os Pareceres nºs 66 a 69 de 2013-CN(*) da Comissão
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização–
CMO, concluindo pelo arquivamento dos OFNs nº 2 e
14, de 2008; 37, de 2011; e 42, de 2012, que encaminham Relatórios de Gestão do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte.
As matérias a que se referem os pareceres irão
ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
(*) A íntegra dos Pareceres nºs 66 a 69, de 2013-CN encontra-se
publicada no presente Diário (vide item 3 do Sumário).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do
Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 440, DE 2013
Altera a Lei nº 12.860, de 11 de setembro
de 2013, para estender a redução a zero
das alíquotas da contribuição social para
o PIS/Pasep e da Cofins às receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte no território das regiões
metropolitanas regularmente constituídas
e dos serviços definidos nos incisos XI a
XIII do artigo 4º da Lei nº 12.587 de 03 de
janeiro de 2012.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 12.860, de 11 de setembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas da contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas
decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte coletivo urbano e de caráter
urbano rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros”.
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Art. 2º O art. 1º da Lei nº 12.860, de 11 de setembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento)
as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidentes sobre
a receita decorrente da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo urbano e de
caráter urbano rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as receitas decorrentes da prestação
dos referidos serviços no território das regiões
metropolitanas regularmente constituídas e
dos serviços definidos nos incisos XI a XIII
do art. 4º da Lei nº 12.587 de 03 de janeiro
de 2012.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua
publicação.
Justificação
Durante a discussão final do Projeto de Lei da
Câmara nº 46, de 2013, que originou a Lei nº 12.860,
de 11 de setembro de 2013, no plenário do Senado Federal, o relator da matéria propôs alteração na proposta
legislativa original, a fim de aumentar a abrangência da
alíquota zero da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS concedida para o setor de transporte público
coletivo urbano de passageiros. A ideia era alcançar
todos os serviços de caráter urbano prestados, não
somente no município e nas regiões metropolitanas,
como também aqueles prestados entre municípios localizados em aglomerados urbanos e microrregiões.
A alteração seria feita por meio de emenda que enquadrava os serviços de caráter urbano nos moldes
da Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Entretanto,
peculiaridades do processo legislativo que retardariam
a entrada em vigor da nova Lei desaconselharam a mudança e a discussão da alteração foi deixada para um
momento posterior. É disso que trata o presente projeto.
A sanção da Lei nº 12.860, de 2013, representou
considerável desoneração tributária para o transporte
municipal urbano. Entretanto, muitos serviços de transporte coletivo de caráter urbano que ligam cidades
localizadas em aglomerados urbanos, microrregiões
e regiões integradas de desenvolvimento econômico
(RIDE), como Brasília (DF), não foram beneficiados, o
que penalizou milhões de brasileiros que utilizam esse
tipo de transporte público nos deslocamentos diários
entre suas residências e o local de trabalho.
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Tomando como base dados do IBGE, estima-se
que 1.291 municípios com transporte público coletivo
de passageiros de caráter urbano ficaram à margem
dos benefícios da citada lei. Na situação atual, serviços de transporte coletivo entre municípios contíguos,
como Teresina (PI) e Timon (MA) ou Cabo Frio (RJ)
e Búzios (RJ), não fazem jus ao tratamento tributário
mais favorável.
O projeto que se propõe busca na Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587, de 2012) o respaldo legal
para sanar o equívoco existente na nova legislação,
de forma a tratar todos os usuários do transporte público urbano e de caráter urbano de forma equânime.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.860, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a redução a 0% (zero por
cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins incidentes
sobre as receitas decorrentes da atividade
de transporte municipal local.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as
alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as receitas decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana
regularmente constituída.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 2013; 192o da Independência e 125o da República. – DILMA ROUSSEFF
– Guido Mantega.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.9.2013

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura;
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

Quinta-feira 24

75291

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.241, DE 2013
Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado
a Sua Excelência o Senhor Ministro de Minas e Energia, Dr. EDISON LOBÃO, informações sobre o estudo
realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) relacionado ao racionamento de energia elétrica
que ameaça oito municípios da região oeste do Pará.
Na origem do problema está o fato de que, por negligência ou falha de planejamento, não foram feitos em
tempo hábil os investimentos que deveriam reforçar
o sistema elétrico que abastece de energia a região.
Veio ao meu conhecimento que está sendo mantido sob reserva pelas autoridades de Brasília um estudo realizado pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) que dá notícia de risco iminente de
racionamento de energia elétrica para as populações
de pelo menos oito municípios da região oeste do Pará
- Itaituba, Belterra, Santarém, Rurópolis, Brasil Novo,
Placas, Medicilândia e Uruará. Ao todo, o racionamento deverá afetar um contingente populacional próximo
de 600 mil pessoas.
A causa seria a ausência de providências quanto
ao reforço para assegurar a estabilidade do sistema ,
antes do início das obras de construção da hidrelétrica
de Belo Monte, em Altamira e da consequente elevação do consumo ocasionada pelo empreendimento.
Como isso não aconteceu, o sistema entrou em
progressivo desequilíbrio e se encontra hoje gravemente desbalanceado, segundo definição dada por especialistas no setor, que advertem para a possibilidade
de blecautes e oscilações de carga. Foi um problema
assim que recentemente provocou uma pane geral
nos equipamentos do Hospital Regional de Santarém.
Segundo as informações, o estudo realizado pelo
ONS deixa claro que quatro municípios devem ser de
pronto afetados pelo racionamento, no momento em
que o governo for compelido a adotar a medida. São
eles: Itaituba, Santarém, Belterra e Rurópolis. À medida
que o problema for se agravando outras quatro cidades
– Brasil Novo, Medicilândia, Placas e Uruará – deverão
sofrer igualmente as mesmas restrições de consumo.
Essa situação extrema poderia ter sido evitada
se tivessem sido construídas pelo menos três subestações, sendo uma em Altamira, uma em Vitória do
Xingu e uma terceira no entroncamento das rodovias
BR-163 (Cuiabá-Santarém) com a BR-230 (Transamazônica), o que asseguraria a estabilidade do sistema.
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Entretanto apenas a de Altamira foi efetivamente
construída, muito embora os custos de construção de
uma subestação de grande porte é calculada em R$
50 milhões de reais, valor ínfimo considerado o custo
final de Belo Monte estimado em R$ 32 bilhões de reais.
Mais uma vez, reitera-se no Pará o equívoco
cometido no passado na construção da Hidrelétrica
de Tucuruí, quando os “projetos de desenvolvimento”
eram gestados nos gabinetes de Brasília, ignorando
a realidade local, a população que vivia nas áreas de
entorno e os problemas e transtornos que suas decisões causariam às populações afetadas.
Lamentável é que isso se repita em pleno século
21, em governo democrático, indicando que a preocupação primeira – e quase única – dos tecnocratas de
Brasília é apenas viabilizar o projeto gerador de energia, sem se darem ao trabalho de refletir sobre suas
consequências na qualidade de vida da população,
que está localizada dentro do Estado do Pará e que
oferece ao Brasil dois incontestáveis trunfos econômicos: 1) o maior saldo de sua balança comercial; 2) a
maior parte da energia produzida no país (três quintos).
O governo Fernando Henrique Cardoso em 2001
adotou o racionamento para responder à crise nacional
na oferta de energia elétrica.Naquela ocasião o Pará,
embora produtor e exportador de energia, e onde não
faltam chuvas foi obrigado a entrar no sacrifício. Para
o apagão de 12 anos atrás a grande vilã foi a falta de
chuvas, para o iminente apagão previsto para os municípios do oeste do Pará, a causa alia a negligência
à falta de planejamento.
O que se vem constatando é que o Sistema Elétrico já opera no limite, sujeito a reiterados desligamentos. Ora, quando há o crescimento da demanda em
determinada região, procura-se planejar a ampliação
do sistema elétrico em seus três níveis técnicos – a
geração, a transmissão e a distribuição.
Na região oeste do Pará, a demanda vem experimentando um crescimento muito forte, principalmente em Altamira, por causa do projeto de Belo Monte,
e na cidade de Itaituba, onde, além da operação de
uma fábrica de cimento, estão sendo implantados diversos projetos voltados para o armazenamento e o
transporte de grãos.
A ação governamental responsável seria ter planejado e executado as obras de ampliação do Tramoeste,
como é denominado o sistema elétrico que abastece
a região. Isso, porém, não aconteceu, o que está na
origem dos problemas para cuja solução o Operador
Nacional do Sistema Elétrico acena agora com a possibilidade do racionamento.
Repito, as obras de Belo Monte, provocaram a
necessidade de mais energia elétrica para alimentar
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os canteiros de obras e responder ao crescimento da
demanda de carga da própria cidade de Altamira, cuja
população foi bruscamente aumentada. Com isso, a
transmissão entre a usina de Tucuruí e a subestação
de Altamira passou a operar no limite e em precária
“estabilidade”.
Nessas condições, um aumento de carga ou
desligamento repentino em qualquer ponto do sistema
oeste do Pará, incluindo todo o circuito que vai de Tucuruí a Altamira e se estende até Santarém e Itaituba,
provoca instantaneamente uma perda de estabilidade.
As consequências podem ser desligamentos
inesperados, com perda total de controle e podendo
mesmo chegar a blecautes. Em situações assim, a
única solução possível é diminuir a carga demandada
em pontos estratégicos do sistema, normalmente os
mais afastados da fonte de geração. No caso atual, a
opção mais provável é o corte de carga em Santarém.
Ante os fatos apontados requeiro a Vossa Excelência informações sobre as seguintes questões:
1. É verdadeira a previsão de iminente racionamento de energia elétrica que atingirá a região oeste
do Pará, particularmente os municípios de Santarém,
Itaituba, Belterra e Rurópolis ?
2. Há estudos que tratem do assunto de forma
emergencial, com a imediata “compensação reativa”
da linha de transmissão, a fim de permitir que ela passe a escoar maior quantidade de energia da usina de
Tucuruí para o Tramoeste?
3. Há estudos para a instalação de reatores e
bancos de capacitores na subestação de Altamira, que
recebe a energia de Tucuruí e a transmite tanto para a
Transamazônica quanto para o canteiro de Belo Monte?
4. Quais medidas estão sendo previstas para, sob
o enfoque permanente, dimensionar a solução estrutural do sistema elétrico para a região oeste do Pará,
como o planejamento e construção das subestações
associadas a Belo Monte?
5. Existe decisão governamental para que a Eletronorte execute as obras de “reforço de transmissão”
na região oeste do Pará?
Plenário do Senado Federal, em 23 de outubro
de 2013. – Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há oradores inscritos.
Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço, como o
primeiro a chegar ao plenário.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a V. Exª a minha inscrição para uma comunicação
inadiável, como primeiro orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será o primeiro nas comunicações inadiáveis.
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Sem revisão do orador.) – Presidente, eu solicito a minha inscrição no horário de Lideranças.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito no horário de
Lideranças.
Há oradores inscritos.
Senadora Vanessa Grazziotin, permita-me, antes
de iniciar a fala dos nossos oradores.
Eu, como dizia para o Senador Ricardo Ferraço,
travo um bom combate, uma boa luta desde a Constituinte – e eu diria – até hoje na busca do voto aberto.
Como estive na CCJ diversas vezes, fiz a defesa,
hoje eu fiquei assistindo aos oradores e lhe confesso,
Senador Ricardo Ferraço, que uma das falas que me
marcou muito foi a sua, quando V. Exª disse na argumentação pelo voto aberto em todas as situações:
“Meu filho, Senadores [palavras do Senador Ricardo
Ferraço], me cobrou: ‘Por que vocês votam secreto,
meio escondido?’” Enfim, eu queria fazer esse registro.
Sei que V. Exª vai falar, e a Comissão votou por unanimidade o fim do voto secreto em todas as situações.
Houve destaques – eu acompanhei passo a passo –,
mas os destaques também foram derrubados.
Quero também cumprimentar – permita-me porque, para mim, é um momento histórico da vida de todos nós – a palavra do próprio Senador Cássio, quando
disse: “Sinto muito, meu Líder, mas seus argumentos
não me convencem”, contrariando o próprio Líder do
seu Partido.
Walter Pinheiro disse: “Eu não tenho dúvida:
transparência absoluta, voto aberto.”
Anibal Diniz: “A pressão popular agora é que vai
efetivamente funcionar. O que importa é a transparência. Voto aberto.”
Pedro Simon: “Em nome da ética, da transparência, não tenho nenhuma dúvida, voto aberto”.
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Randolfe Rodrigues: “O mundo caminha pelo
voto aberto” e deu exemplo das maiores democracias
do mundo.
Cristovam: “Eu tenho vergonha de votar secretamente.”
Rollemberg: “Voto aberto por convicção e orientação partidária”.
Wellington Dias: “Voto aberto. Isso é uma decisão
histórica do meu Partido e da nossa Bancada.”
Pedro Taques: “A transparência, o respeito e a
voz do povo das ruas exigem o fim do voto secreto”.
Sérgio Souza, e aqui já termino. Relatório limpo,
claro. Rejeitou, inclusive, todas as emendas e disse:
“É um momento histórico. Voto aberto em todas as situações. As ruas mostraram isso, o povo exigiu isso.”
Parabéns a todos, principalmente ao Relator, que
não acatou a minha emenda, embora a minha fosse
a mais antiga, mas acatou corretamente – o Ferraço
concorda comigo – a emenda que veio da Câmara,
porque ela já foi votada em dois turnos e vai ser votada aqui a idêntica à nossa. Isso é o que interessa. Nós
nos sentimos plenamente contemplados. Parabéns,
Relator, foi pelo caminho mais rápido. Votado aqui, vai
à promulgação.
Senadora Vanessa Grazziotin, por cessão do
Senador Valdir Raupp.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Paim. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que esse será um dos mais empolgantes debates
que este Plenário deverá travar a partir da aprovação
dessa Proposta de Emenda Constitucional na Comissão
de Constituição e Justiça. Caberá ao Plenário tomar a
decisão final sobre a matéria.
Penso que as divergências que existem em torno
das propostas são extremamente salutares. Não há
divergência, e isso é muito positivo. Quero aqui ressaltar a necessidade do voto aberto para a análise de
cassação de mandatos parlamentares. Acho que isso
é o que mais interessa à sociedade brasileira, saber
como Parlamentares votaram em relação a processos
movidos contra Parlamentares, colegas, da mesma forma como votar para eleger a Mesa Diretora da Casa
também ser voto aberto. Enfim, eu considero que as
divergências são muito menores, Presidente, Senador
Paim, do que as convergências no que diz respeito a
aspectos tão importantes, fundamentais, cruciais, dessa Proposta de Emenda à Constituição.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, venho à tribuna neste momento
para tratar e aqui reproduzir um pouco do que foi a
audiência pública que tivemos com o titular da Advo-
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cacia-Geral da União, Dr. Adams, e a Ministra da Casa
Civil, nossa colega, Senadora pelo Estado do Paraná,
Senadora licenciada, Gleisi Hoffmann, que esteve na
Comissão de Infraestrutura, presidida pelo Senador
Collor de Mello, para debater os projetos importantes
que estão sendo desenvolvidos no Brasil em relação
à infraestrutura.
E como não poderia deixar de ser, Sr. Presidente,
obviamente, cada Senador, cada Senadora que falava,
que questionava, levantava aspectos de obras relacionadas diretamente com o Estado que aqui representa,
com a unidade da Federação que aqui representa ou
de obras que atingem indiretamente esses Estados.
No nosso caso, não foi diferente. Tanto eu quanto
o Senador Alfredo Nascimento levantamos questões
relativas ao Estado do Amazonas. Entre elas eu poderia, e posso, destacar a questão da aviação regional.
Há uma decisão e já se encontra em fase final para
liberação dos primeiros processos licitatórios a recuperação de vários aeroportos regionais, de várias cidades, pequenas e médias, de nosso País.
De acordo com as informações, o Estado do
Amazonas deverá ser aquele que terá as primeiras
licitações sendo executadas, num primeiro momento,
com sete aeroportos incluídos.
Levantamos essa questão, mas também avançamos no sentido de relatar as negociações que a
Bancada do Amazonas está tendo com a SAC, que
é a Secretaria de Aviação Civil. Essas negociações
levarão, sem dúvida nenhuma, o Governo Federal a
propor uma política diferenciada de aviação regional
para a Amazônia, Sr. Presidente.
V. Exª, por exemplo, é do Estado do Rio Grande
do Sul. Quando falamos em aviação regional no Rio
Grande do Sul, não podemos comparar com aviação
regional da Amazônia. Nem mesmo quando falamos da
aviação regional do Nordeste podemos comparar com
a aviação regional da Amazônia, porque, na Amazônia, Sr. Presidente, muitas vezes, o avião, o transporte
aéreo é a única opção.
Lá, as pessoas não optam por viajar de carro, de
avião, de trem ou de navio. Não. Muitas vezes, quando um doente tem de ser transferido, e a cidade pode
não ser muito longe da capital: 220, 300km, às vezes,
mas que, percorridos pelo rio, são uma viagem que
leva mais de 24 horas, Sr. Presidente.
Então, falar de aviação regional na Amazônia é
falar de transporte popular, de transporte para a população.
Estivemos com o Ministro inúmeras vezes e ficou
acertado que seria formado... E aqui quero cumprimentar o Ministro Moreira Franco, que, efetivamente,
já instituiu uma comissão de trabalho, um grupo de
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trabalho que já iniciou as reuniões, o debate e a preparação desse projeto, que deverá ser encaminhado
à Casa Civil, um projeto que tratará de uma política
especial da aviação regional para a Amazônia. E, aí,
não envolve apenas o Estado do Amazonas, e, sim,
todos os Estados que pertencem à Amazônia Legal,
ou seja, quase 60% do Território nacional.
A Ministra se comprometeu a, assim que chegar
à Casa Civil – ela tem conhecimento da matéria, tem
claro esse grupo de trabalho formado no âmbito da
SAC e o estudo que vem sendo desenvolvido –, nós
dialogarmos para fazer com que esse projeto saia do
papel e se transforme numa ação prática.
Uma segunda questão por nós levantada naquela audiência, Sr. Presidente, diz respeito à BR-319. A
BR-319, para quem não sabe, quem não é da região,
quem está nos ouvindo neste momento, é a única via
terrestre que liga a Amazônia Ocidental às demais
regiões do nosso País. Ou seja, a cidade de Manaus
e grande parte das cidades do Estado do Amazonas
e do Estado de Roraima só podem se ligar, via terrestre, com o Centro-Oeste, o Nordeste, o Sul e o
Sudeste através da BR-319. Essa BR foi construída e
inaugurada no início da década de 70, Sr. Presidente,
e, infelizmente, pela falta de manutenção, ficou praticamente intransitável, por conta da falta – repito – de
manutenção permanente nessa estrada.
E, quando, ainda no governo do Presidente Lula,
decidiu-se pela recuperação da BR, não se conseguiu,
porque o Ministério do Meio Ambiente entendeu aquilo
não como uma obra de recuperação, mas como uma
nova obra, e passou a exigir o cumprimento de todas
as pendências ambientais e muito mais. Com a precaução de que aquela estrada não seja o caminho
para o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente
impôs uma série de exigências – a maioria delas já
assumida e cumprida, tanto que essa estrada, depois
de recuperada, será conhecida como uma estrada parque, tamanha a quantidade, Senador Paim, de novas
áreas de reservas que já foram criadas e implantadas
no entorno da BR-319.
Pedimos, solicitamos da Ministra Gleisi, ao final
do debate, que fosse instituída uma comissão coordenada pela Casa Civil, ou seja, coordenada pela própria
Ministra Gleisi, que envolvesse o Ministério dos Transportes, o Ministério do Planejamento, o Ministério do
Meio Ambiente e a Bancada Federal do Amazonas.
Veja, Sr. Presidente, por mais de cinco anos, o
Ministro dos Transportes do Brasil foi o Senador Alfredo
Nascimento, que é Senador pelo Estado do Amazonas
e que tentou muito recuperar essa estrada e não conseguiu. Não tenho dúvida de que, a partir do momento
em que instituirmos esse grupo de trabalho envolvendo
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os diversos Ministérios do Governo Federal e a Bancada do Estado do Amazonas, poderemos dar grandes e
importantes passos no sentido da recuperação da BR.
Tenho a convicção plena, absoluta, da necessidade que temos de conservar a parte mais conservada
da Amazônia brasileira; entretanto, isso não significa
dizer que aquelas pessoas que vivem em Manaus, em
Itacoatiara, em Tefé, lá em Boa Vista, no Estado de
Roraima, não possam, através da via terrestre, estar
ligadas ao seu próprio País.
Há BR-174, que liga Manaus até o Caribe, Sr.
Presidente, e, portanto, até a América do Norte, tanto
que para os manauaras, os amazonenses, os roraimenses é muito mais fácil passar férias nos países do
norte da América do Sul, na Venezuela, no Caribe...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... do que em seu próprio País,
tamanha a dificuldade e o elevado custo para se chegar às belas praias, por exemplo, Senador Davim, do
belo Nordeste brasileiro, Senador Humberto Costa. É
muito mais barato, é muito mais em conta os brasileiros do Norte, sobretudo do Amazonas e de Roraima,
irem para o Caribe, do que aproveitarem as praias
belíssimas do Nordeste brasileiro.
Então, Senador Alfredo, que acaba de chegar
ao plenário, estou aqui relatando não apenas as nossas intervenções durante a audiência pública com a
Ministra Gleisi, mas principalmente o fato de termos
proposto a formação da comissão, à que ela acenou
de uma forma extremamente positiva, Senador Alfredo.
Creio que essa comissão, se não se reunir toda
semana, tem de fazê-lo, pelo menos, a cada 15 dias,
nem que seja, para daqui a um, dois, três meses, chegar
à conclusão de que não teremos a BR recuperada. E
vamos dizer isso para a nossa gente, para o nosso povo.
Agora, é possível recuperar a BR? É possível. É
possível recuperar a BR, preservando-se o meio ambiente? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma,
é possível.
Relatamos aqui que, na década de 70, a estrada
era totalmente asfaltada, e quantos brasileiros e brasileiras de todas as regiões por ela passaram e viajaram?
Nem por isso o desmatamento aconteceu. Ainda mais
agora, com todas essas medidas tomadas de criação
de unidades ambientais, de unidades de preservação,
de APAs, de parques que foram criados. E não só criados, porque a exigência – vejam só a diferença! – do
meio ambiente não era só pela criação, porque, no
Brasil, há inúmeras áreas de proteção ambiental, mas
era pela criação e pela implementação.
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O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – Senadora, V. Exª me concede um aparte?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –Isso significa a presença de
servidores lá, permanentemente, para proteger essas
áreas ambientais no entorno da BR-319.
Com muito prazer, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Alfredo.
O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – Senadora, para que a população brasileira
conheça, de fato, o problema vergonhoso por que passa
o Governo Federal, por não assumir a responsabilidade
da conclusão da recuperação dessa rodovia, quando
Ministro dos Transportes, elaborei, por exigência dos
órgãos de meio ambiente, quatro estudos de impacto
ambiental. E cada estudo apresentado possuía, por
parte desses órgãos do meio ambiente, defeitos. Teriam que ser corrigidos alguns procedimentos. Para que
se compreenda bem, essa rodovia tem pouco mais de
800 quilômetros, os extremos estão recuperados e a
parte central, que já foi asfaltada, está se destruindo,
e o Amazonas sem comunicação com o resto do País.
(Soa a campainha.)
O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/
PR – AM) – O Presidente Lula, quando me convidou
pela primeira vez para ser Ministro dos Transportes,
assumiu comigo o compromisso de recuperarmos a BR319. Reconheço que os impedimentos causados pelos
órgãos de meio ambiente têm dificultado a execução
dessa obra. Ainda durante a campanha da Presidenta
Dilma, ela também assumiu essa responsabilidade, e
confio que o Governo Federal, que a Presidenta Dilma
tome para si essa responsabilidade, para que possamos iniciar a recuperação dessa rodovia tão importante para nós, amazonenses, e importante para o Brasil.
Senadora, quero, primeiro, registrar que foi sua a proposta da criação dessa comissão com a participação
do Governo Federal, para que esses entraves sejam
desfeitos, e o Governo Federal possa, finalmente, como
disse V. Exª, dizer para o povo do Amazonas que vai
executar a recuperação da BR-319 ou não, porque eu,
particularmente, não aguento mais as desculpas que
são colocadas em relação a essa obra, que é emblemática, que é importante para o nosso povo do Amazonas. Muito obrigado, Senadora, e parabéns!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço o aparte.
Quero dar o meu testemunho de como V. Exª se tem
dedicado a esse assunto.
Para concluir, Senador Paulo Paim, eu gostaria
de dizer que acredito muito na recuperação da BR-319,
porque, nas últimas décadas, não houve um governo
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como o do Presidente Lula e, agora, o da Presidente Dilma que tenham olhado tanto para a Amazônia
brasileira.
Dissemos isso a Ministra Gleisi. Se olhássemos
o mapa do Brasil, há dois anos, veríamos que o vazio
da Amazônia era para todos os segmentos. Hoje, no
que diz respeito, por exemplo, ao sistema energético
brasileiro, o que temos lá é a nossa região interligada,
Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –
Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa!
Falaram de vários aeroportos que estão sendo recuperados e reconstruídos pela Infraero. Talvez a maior obra
da Infraero hoje seja a do aeroporto de Manaus. Tudo
bem que o aeroporto tenha sido inaugurado em 1976
e, até hoje, não tenha havido nenhuma outra grande
reforma, mas é uma reforma belíssima, Sr. Presidente.
É verdade que a questão dos aeroportos, da
aviação regional está a caminho.
Então, é por essas questões, pelo compromisso.
Da Zona Franca, não há o que falar. A Bancada
de Deputados Federais, Senador Alfredo, está, nesse
momento, possivelmente, levando ao Presidente da
Câmara o relatório aprovado pela Comissão Especial,
que aprovou a PEC, o projeto de emenda à Constituição
de iniciativa do Poder Executivo, da Presidenta Dilma...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ...que prorroga a Zona Franca
por mais 50 anos.
Então, nós, aqui, não estamos questionando o
compromisso do Governo Federal em relação à Amazônia. Pelo contrário. O compromisso existe, e ele é
fato. O que precisamos fazer – e é por isso que sugerimos à Comissão – é nos reunir. Todos: o Ministério do
Meio Ambiente, os demais Ministérios envolvidos e a
Bancada, para ver como desatamos o nó da BR-319.
Quem vive em Município, por onde passam várias estradas e BRs, não faz ideia do que é viver em
um lugar do Brasil onde não existe uma estrada por
onde possamos viajar e visitar outros Estados vizinhos e amigos.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa é a Senadora Vanessa
Grazziotin.
Agora, para uma comunicação inadiável, com a
palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim,
eu gostaria de me inscrever para falar pela Liderança
da Oposição.
Eu vou observar primeiro, Sr. Presidente, como
está a pauta. Estou telefonando para os Líderes. Então, voltarei a falar com V. Exª, se assim puder, para
me inscrever, depois da Ordem do Dia. Vou verificar
qual é a pauta de hoje e, daqui a pouco, eu lhe informo, quando desejar falar, e lhe agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu estou na mesma situação de
V. Exª. Eu prefiro falar depois da Ordem do Dia, mas,
se a Ordem do Dia for terminar à meia-noite, eu falo
antes. V. Exª está aqui sob meus cuidados.
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, Presidente
desta sessão; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, agora, pela manhã, houve um debate longo, um debate
profundo, na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, com muitos argumentos consistentes, com
muitos argumentos robustos.
Tratamos do enfrentamento de um tema que
se apresenta na agenda do Congresso brasileiro e
do Senado Federal há muitos anos. O tema sobre a
inadiável decisão que nós precisamos adotar, trazendo, para a nossa prática parlamentar, para a nossa
rotina parlamentar, o exercício do voto aberto em todo
e qualquer nível.
Foi um debate longo. Foram quase três horas de
debate, mas, ao fim, prevaleceu aquilo que me parece
razoável. Ao fim, prevaleceu o bom senso: o Congresso brasileiro não tem mais como sustentar, diante da
população brasileira, qualquer tipo de votação secreta
que não permita à população brasileira, que não permita
aos eleitores, aos cidadãos acompanharem e fazerem
o controle social do exercício dos nossos mandatos,
até porque mandato não é propriedade particular de
quem o exerce.
Na verdade, o voto secreto foi instituído em nossa
realidade cultural ainda em 1932, quando foi instituído
o Código Eleitoral brasileiro. Mas ali foi instituído o voto
secreto ao cidadão. Dar sigilo, Senador Paulo Davim,
ao eleitor, para que ele possa exercer o seu voto.
Isso foi apropriado, isso foi distorcido ao longo do
tempo, e, na verdade, todos nós estamos aqui – pelo
menos eu estou – submetidos circunstancialmente a
constrangimentos de votações em que você vota de
uma forma, e o resultado tem um outro endereço, um
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outro caminho. Aí ficamos todos na vala comum, sem
nos apresentarmos à população para que possamos,
de fato, de frente, afirmar a forma que estamos votando.
Isso já tinha sido votado aqui no plenário. Destaques foram feitos. A Comissão de Constituição e
Justiça ratificou agora, pela manhã.
Então, a minha expectativa – quero crer que seja a
expectativa de muitos Senadores – é a de que o nosso
Presidente, o Senador Renan Calheiros, possa agendar
essa matéria, passa pautar essa matéria, para que, de
forma definitiva, o Senado Federal se manifeste para
deliberar. Tenho a expectativa e a confiança de que
o Plenário do Senado vai ratificar a decisão que foi
adotada pela Comissão de Constituição e Justiça, radicalizando pela transparência e pelo exercício do voto
aberto, em todos os níveis, aqui, no Senado Federal.
É importante frisar que, por se tratar de uma
emenda à Constituição, ao alterarmos essa prática
parlamentar no Congresso brasileiro, essa prática estará se estendendo às Assembleias Legislativas, às
Câmaras Municipais, de modo que estamos incorporando um novo marco, um novo paradigma no exercício
da atividade parlamentar brasileira.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Foi, seguramente, Sr. Presidente, um
debate de êxito na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto, agora,
neste momento, não se permite o aparte, mas, pela
importância do tema...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – V. Exª é o Presidente. Se V. Exª deferir, eu, naturalmente, ouvirei o Senador Mário Couto,
com muita alegria.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Ele está falando como orador inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não. Para uma comunicação.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu queria apenas parabenizá-lo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Por deferência do Senador Paulo Paim,
a palavra é de V. Exª. Acolho o aparte, com muita alegria, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Eu lhe agradeço. Senador, eu quero parabenizá-lo pelo
brilhante pronunciamento na tarde de hoje. Temos que
mostrar à sociedade brasileira que não temos por que
esconder o nosso voto. A sociedade brasileira exige de
cada um de nós que possamos mostrar a essa sociedade, que confiou em nós e que nos colocou aqui, o
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nosso voto. Ninguém pode nos impedir disso! Impedir
um Senador, impedir um cidadão de não fazer aquilo
que lhe é de direito, de mostrar à sociedade o voto?
Isso vai de encontro ao que a sociedade quer e de encontro ao que o Senado faz, que é trazer o bem-estar
social para a sociedade. Vai de encontro a tudo isso,
Senador! Então, eu vibro muito, eu fico muito feliz e
alegre quando vejo um Senador ir à tribuna pronunciar-se da maneira como V. Exª está se pronunciando. Já
ganhei o meu dia pelo seu pronunciamento hoje. Eu
poderia voltar para casa satisfeito! Nós temos que abrir,
imediatamente – a palavra é esta, “imediatamente” –,
o voto e dizer assim: voto secreto, nunca mais neste
País. Vamos mostrar à sociedade o voto de cada Senador neste plenário aqui. Meus parabéns, Senador!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Essa é a minha convicção. O primeiro
passo foi dado pela Comissão de Constituição e Justiça com as diversas manifestações de diversos Parlamentares de diversos partidos.
Essa não é uma disputa, não é um debate ideológico; esse não é um debate que conflita esse ou
aquele partido, mas essa é uma oportunidade para o
Congresso Nacional, uma oportunidade para o Senado
da República se reafirmar ainda mais diante da sociedade brasileira, de caminhar em linha com aquilo que
deseja a população brasileira, que é transparência nos
nossos atos, para que a população possa conhecer
como cada um de nós se manifesta.
Portanto, um dia de júbilo, um dia de extraordinário avanço pelo debate feito na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a expectativa e a ansiedade no
sentido de que o nosso Presidente, o Senador Renan
Calheiros, possa, de fato, pautar essa matéria, para
que o Senado Federal inclua esse debate, a fim de que
possamos reafirmar a nossa posição de radicalizar em
favor da transparência.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ricardo Ferraço, pelo seu pronunciamento.
Vou lembrar de novo: assisti a todo o debate na
Comissão, e, quando V. Exª deu o testemunho de que
seu filho de 21 anos lhe cobrou – “Pai, o que é isso?”
–, ficou constrangido. “Tenho que explicar que o meu
pai, no Parlamento, vota secretamente.” E V. Exª respondeu: “Não há explicação”! E, por isso, V. Exª defendeu, como nunca, ali, hoje, pela manhã, juntamente
com outros Senadores, o fim do voto secreto.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Acir, pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Só para registrar a visita dos Vereadores de Guajará-Mirim: Vereador Agostinho, de Guajará Mirim, e
Vereador Arão, da aldeia Laje Novo, de Guajará-Mirim.
Os dois são Vereadores e estão em Rondônia, divisa
com a Bolívia. Temos Guajará, do lado brasileiro, e
Guayaramerín, do lado boliviano.
Os dois vieram aqui, juntamente com os demais
Vereadores – não puderam entrar, porque estão sem
gravata –, e também com o Prefeito Dúlcio, que está
nos visitando aqui, no Senado.
Então, eu queria registrar a presença dos dois
e dizer que estamos representando também a cidade
de Guajará-Mirim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim (Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sejam bem-vindos! Estão acompanhados do Senador Acir Gurgacz, um dos grandes
Senadores desta Casa.
Passamos a palavra, como Líder, ao Senador
Paulo Davim, nesse momento.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última segunda-feira, os
prefeitos do meu Estado, o Rio Grande do Norte, as
lideranças municipais e os vereadores reuniram-se em
Natal com a Bancada Federal. Também estavam lá os
deputados estaduais, os Deputados Federais, os Senadores, o Presidente da Câmara Federal, Deputado
Henrique Alves, que é potiguar, e o Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros.
O movimento chamado SOS Municípios está grassando por todo o Brasil no sentido de se fortalecer e de
solicitar ao Congresso Nacional a aprovação da PEC
39, que altera o art. 159 da Constituição Federal, de
iniciativa da Senadora Ana Amélia. Essa emenda propõe aumentar em 2% o repasse do Imposto de Renda
e do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios.
Existe uma angústia muito grande dos gestores
municipais, uma preocupação muito grande com a gestão financeira dos Municípios não só do Rio Grande do
Norte, como também do Brasil. Dados da Federação
dos Municípios apontam que, em 2012, do orçamento
de R$1,7 trilhão, 43% foram destinados para a amortização da dívida; 22,88% – 23%, portanto, arredondando – foram para a Previdência; e apenas 10% de
repasses da União para Estados e Municípios.
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A situação toma conformações de insustentabilidade do ponto de vista da viabilidade financeira dos
Municípios. Dados apontam que cerca de 60% dos
Municípios estão comprometidos com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
E aí vem outra preocupação e outra demanda
por parte dos prefeitos, reunidos lá em Natal, mas que
também é pauta de reivindicação dos prefeitos de todos
os Municípios do Brasil: é a questão do repasse para
pagamento de recursos humanos, para pagamento
de pessoal dos programas federais, como, por exemplo, o Estratégia de Saúde da Família, as equipes de
saúde da família.
O Governo Federal repassa recursos para pagamento de pessoal, entretanto, esses Municípios,
recebendo esses recursos, são passíveis da Lei de
Responsabilidade Fiscal, com os recursos repassados da União. Existe um clamor nacional dos Municípios no sentido de que os repasses de programas
federais para pagamento de pessoal não estejam na
Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, muitas
vezes, o Município está abaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal, não está comprometendo os limites
que determina a lei, mas o recebimento de repasses
dos programas federais faz com que entre na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Então, essa reunião, que contou, como falei há
pouco, com a presença do Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, do Presidente da
Câmara Federal, Deputado Henrique Alves, e de toda
a Bancada do Estado do Rio Grande do Norte, foi neste sentido: de pedir o apoio para a aprovação da PEC
39, que aumenta em 2% o Fundo de Participação dos
Municípios; e pedir também para que os repasses dos
programas federais para pagamento de pessoal ...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
-– ... não comprometam o Município na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, que não sejam computados para esse fim, porque isso compromete muito
os Municípios.
Ora, o Município recebe uma Unidade Básica
de Saúde, o Município recebe repasse para implantar
mais uma equipe de Saúde da Família, recebe esses repasses federais para pagamento de pessoal;
entretanto, isso o compromete com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Seria um contrassenso, e não é um
contrassenso. Os prefeitos têm razão quando pedem,
quando apelam ao Congresso Nacional, nas pessoas
dos Presidentes das duas Casas.
Na ocasião, foi entregue um documento elencando os pontos de preocupação dos gestores municipais.
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Esse movimento, de que tomei conhecimento na
ocasião, acontecerá também na Bahia e em todos os
Estados da Federação, e pede às suas Bancadas Federais o apoio para a aprovação da PEC 39, de 2013, e
que o Governo Federal avalie com bons olhos o repasse
dos programas federais para pagamento de pessoal.
Então, eu quero registrar e agradecer a presença
do Presidente desta Casa no Rio Grande do Norte, na
reunião do SOS Municípios, assim como a presença
do Presidente da Câmara dos Deputados.
O que foi acertado é que os Presidentes das duas
Casas solicitarão uma audiência com a Presidenta da
República para que possam levar até ela a preocupação
dos prefeitos do Brasil e pedir e negociar a aprovação
dessa PEC; da mesma forma, pedir a desoneração
do repasse dos recursos dos programas federais para
pagamento de pessoal, no sentido de não comprometer os Municípios na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, Sr. Presidente, faço aqui o registro desse
movimento, acontecido na segunda-feira, no Estado do
Rio Grande do Norte, com os prefeitos do meu Estado,
com a Bancada Federal e estadual. Esse movimento
acontecerá também em todos os Estados, inclusive no
Estado de V. Exa, o Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
Paulo Davim.
Agora, como orador inscrito, o Senador Eduardo
Suplicy e, em seguida, o Senador Fernando Collor,
para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Querido Senador Paulo Paim, Presidente
desta sessão do Senado, hoje é um dia muito especial
para mim porque consegui algo que não é tão fácil: a
concordância e a assinatura dos 81 Senadores numa
carta à Presidenta Dilma Rousseff.
V. Exª, Senador Paulo Paim, e todos os Senadores presentes, os 81 Senadores, assinaram a seguinte
carta à Srª Presidenta da República:
Excelentíssima Sra. Presidenta Dilma Rousseff:
Nós, Senadores da República, dos mais diversos partidos, queremos reforçar a sugestão
que lhe foi formulada pelos participantes do II
Colóquio Internacional NUPSI-USP sobre Invenções Democráticas e Construções da Felicidade, conforme a mensagem anexa, para
que Vossa Excelência constitua um Grupo de
Trabalho que tenha por propósito preparar a
instituição, por etapas, iniciando-se pelos mais
necessitados, da Renda Básica de Cidadania,
conforme dispõe a Lei 10835/2004, cuja san-
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ção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
se deu em 8 de janeiro de 2004, após sua
aprovação por todos os partidos políticos no
Congresso Nacional.
Neste 20 de outubro completar-se-á dez anos
da instituição do Programa Bolsa Família, o
qual pode ser visto como um passo na direção da adoção do Programa Renda Básica
de Cidadania – RBC. Em 8 de janeiro próximo, a Lei que institui a RBC completará dez
anos. Será importante, pois, que pessoas que
tenham contribuído para o estudo dos programas de transferência de renda, com vistas ao
objetivo maior de erradicação da pobreza absoluta e da aplicação dos princípios de justiça, possam colaborar para esse propósito, a
exemplo do Professor Paul Singer, o qual se
dispôs a participar.
Respeitosamente,...
Assinam a presente manifestação à Presidenta
Dilma os Senadores:
Acir Gurgacz
Aécio Neves
Alfredo Nascimento
Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Dias
Ana Amélia
Ana Rita
Angela Portela
Anibal Diniz
Antonio Carlos Rodrigues
Antonio Carlos Valadares
Armando Monteiro
Benedito de Lira
Blairo Maggi
Casildo Maldaner
Cássio Cunha Lima
Cícero Lucena
Ciro Nogueira
Clésio Andrade
Cristovam Buarque
Cyro Miranda
Delcídio do Amaral
Eduardo Amorim
Eduardo Braga
Eduardo Lopes
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Eunício Oliveira
Fernando Collor
Flexa Ribeiro
Francisco Dornelles
Garibaldi Alves
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Gim Argello
Humberto Costa
Inácio Arruda
Ivo Cassol
Jader Barbalho
Jarbas Vasconcelos
João Alberto Souza
João Capiberibe
João Durval
João Ribeiro
João Vicente Claudino
Jorge Viana
José Agripino
José Pimentel
José Sarney
Kátia Abreu
Lídice da Mata
Lindbergh Farias
Lobão Filho
Lúcia Vânia
Luiz Henrique
Magno Malta
Maria do Carmo Alves
Mário Couto
Mozarildo Cavalcanti
Osvaldo Sobrinho
Paulo Bauer
Paulo Davim
Paulo Paim
Pedro Simon
Pedro Taques
Randolfe Rodrigues
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Roberto Requião
Rodrigo Rollemberg
Romero Jucá
Rubens Figueiró
Sergio Petecão
Sérgio Souza
Valdir Raupp
Vanessa Grazziotin
Vicentinho Alves
Vital do Rego
Waldemir Moka
Walter Pinheiro
Wellington Dias
Wilder Morais
Zezé Perrella.
Os 81 Senadores que representam uma história
especial, Presidente Paulo Paim. Todos nós aqui temos consciência da importância dos representantes
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do povo eleitos para Senadores, ainda mais quando
levamos em conta a história de cada um.
Gostaria aqui de ressaltar que, além de serem
Senadores, dentre essas oitenta e uma pessoas, três
foram ou são Presidentes do Senado: José Sarney,
Jader Barbalho e Renan Calheiros. Dois são ex-Presidentes da República: José Sarney e Fernando Collor.
Dois candidatos – já assim definidos – à Presidência
da República no próximo ano de 2014: Aécio Neves
e Randolfe Rodrigues. Três são presidentes de partidos: Valdir Raupp, do PMDB; Ciro Nogueira, do PP; e
Aécio Neves do PSDB nacional. Quinze são Líderes
de partidos: Wellington Dias, do PT; Acir Gurgacz, do
PDT; Rodrigo Rollemberg, do PSB; Inácio Arruda, do
PCdoB; Randolfe Rodrigues, do PSOL; Eunício Oliveira,
do PMDB; Francisco Dornelles, do PP; Sérgio Petecão,
do PSD; Paulo Davim, do PV; Aloysio Nunes, do PSDB;
José Agripino, do DEM; Gim Argello, do PTB; Alfredo
Nascimento, do PR; Eduardo Amorim, do PSC; Eduardo Lopes, do PRB; Vicentinho Alves, do SDD; o Líder
da Minoria, Mário Couto, do PSDB; o Líder do Bloco
Parlamentar União e Força, Gim Argello; e também o
Líder do Governo, Eduardo Braga.
São 18 Líderes.
Ademais, temos, dentre os 81 Senadores, nada
menos do que 20 ex-Governadores e 18 ex-Prefeitos,
a saber: Acir Gurgacz, ex-Prefeito de Ji-Paraná; Aécio
Neves, ex-Governador de Minas Gerais; Alfredo Nascimento, ex-Prefeito de Manaus; Alvaro Dias, ex-Governador do Paraná; Antonio Carlos Valadares, ex-Prefeito
de Simão Dias e ex-Governador de Sergipe; Benedito
de Lira, ex-Prefeito de Maceió e ex-Governador de Alagoas; Blairo Maggi, ex-Governador de Mato Grosso;
Cássio Cunha Lima, ex-Prefeito de Campina Grande
e ex-Governador da Paraíba; Cristovam Buarque, ex-Governador do Distrito Federal; Eduardo Braga, ex-Prefeito de Manaus; Epitácio Cafeteira, ex-Prefeito
de São Luís e ex-Governador do Maranhão; Fernando
Collor, ex-Governador de Alagoas; Jader Barbalho, ex-Governador do Pará; Jarbas Vasconcellos, ex-Prefeito
de Recife; João Alberto Souza, ex-Prefeito de Bacabal; João Durval, ex-Prefeito de Feira de Santana e
ex-Governador da Bahia; Jorge Viana, ex-Prefeito de
Rio Branco e ex-Governador do Acre; José Agripino,
ex-Prefeito de Natal e ex-Governador do Rio Grande
do Norte; João Capiberibe, ex-Prefeito de Macapá e
ex-Governador do Amapá; José Sarney, ex-Governador
do Maranhão; Lídice da Mata, ex-Prefeita de Salvador;
Lindbergh Farias, ex-Prefeito de Nova Iguaçu; Luiz Henrique, ex-Governador de Santa Catarina e ex-Prefeito
de Joinville; Paulo Bauer, ex-Governador de Santa
Catarina; Pedro Simon, ex-Governador do Rio Grande
do Sul; Roberto Requião, ex-Prefeito de Curitiba e ex-
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-Governador do Paraná; Romero Jucá, ex-Governador
de Roraima; Wellington Dias, ex-Prefeito de Teresina.
Assim, quero muito agradecer a cada um dos 81
Senadores que assinaram essa sugestão apresentada à Excelentíssima Senhora Presidenta do Brasil e
Líder do PT, de que venha dar um grande salto adiante durante o seu mandato e, em particular, para atingir plenamente o seu objetivo de erradicar a pobreza
extrema e fortalecer a segurança econômica. E que
estejam animados todos os que participaram dessa
sugestão feita a partir do XI Colóquio Internacional,
realizado de 19 a 22 de setembro de 2013, no Centro
de Convenções Rebouças, em São Paulo, do Curso
de Especialização em Psicopatologia...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e Saúde Pública – Invenções Democráticas: Construções da Felicidade. Vieram todos
a sugerir a Presidenta que venha a criar um grupo
de trabalho com o propósito de preparar a instituição,
por etapas, da Renda Básica de Cidadania, conforme
dispõe a Lei nº 10.835, cuja sanção pelo Presidente
Lula se deu – serão completados dez anos – em 8
de janeiro de 2004, após sua aprovação por todos os
Partidos políticos.
E que possa a Presidenta colocar como coordenador o Prof. Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária durante todo o governo do Presidente
Lula e da Presidente Dilma, profundo estudioso das
formas solidárias e democráticas de economia que visam à construção de uma sociedade justa e civilizada,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... em estreita colaboração com os Ministros do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, e,
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri.
Que possam todas essas pessoas interagirem
com aqueles que têm sido estudiosos dessa área –
que são muitos hoje no Brasil – e que poderão fazer
parte desse grupo de trabalho.
Assinaram esse manifesto a Profª Marilena Chauí,
o Prof. Paul Israel Singer, o Prof. David Calderoni, a
Susan Andrews, o José Pacheco, o Diego Tatian, Helena Singer, Rasia Friedler, Seiji Uchida, Marusa Vasconcelos Freire, Luiz Inácio Gaiger. Quase 300 pessoas já assinaram esse manifesto, que aqui está anexo.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...
Presidente Paulo Paim, muito agradeço a V. Exª,
ao Senador Walter Pinheiro, ao Senador Mozarildo
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Cavalcanti, ao Senador Fernando Collor, ao Senador
Alfredo Nascimento, ao Senador Mário Couto, a todos, enfim, que assinaram esta carta que pretendo,
ainda hoje, entregar em mão à Senhora Presidente
Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo
Suplicy.
Agora, para uma comunicação inadiável, tem a
palavra o ex-Presidente e Senador Fernando Collor.
Senador Mário Couto, fique tranquilo, pois V. Exª
falará no momento que melhor entender. Eu o chamarei,
com o entendimento de todos os Senadores.
Por favor, Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente desta
sessão, Senador Paulo Paim, Exmas Srªs Senadoras,
Exmos Srs. Senadores, os trabalhadores responsáveis
pela distribuição da água em Municípios afetados pela
estiagem em Alagoas, conhecidos como pipeiros, estão sem receber pela atividade há quatro meses. A
informação é do Prefeito do Município de Pariconha,
Sr. Fabiano Ribeiro. Segundo ele, em virtude desse
passivo trabalhista, os pipeiros decidiram suspender
a distribuição de água. Nas palavras do Prefeito, o
Município dele, no Sertão alagoano, foi um dos que já
decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Recurso do Governo Federal foi liberado para
o combate aos efeitos da seca, que segue a castigar
o sertanejo.
O serviço executado pelos homens do Exército, por meio de operação carro-pipa, ocorre
na mais perfeita condição, com a nossa cidade
[a cidade dele, do Sr. Prefeito, Pariconha] dispondo de três carros-pipa. Porém [prossegue
ele], há uma deficiência por parte da Defesa
Civil Estadual. Por isso [continua ele dando
esta informação], estamos tentando manter
contato com o Governo, [no caso, o Governo
Estadual], para que tenhamos uma reunião
nesse sentido.
Fez questão de destacar ainda, o Sr. Prefeito, o
apoio dispensado pelo Governo Federal por intermédio
do Ministério da Integração Nacional.
O Prefeito afirmou também, Sr. Presidente:
Se a situação não for resolvida o quanto antes,
as atividades complementares, a exemplo da
compra da ração para animais, além da perfuração de poços e dos perímetros irrigados no
entorno do canal do Sertão ficarão comprome-
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tidas, com Alagoas contabilizando mais de 50
cidades em situação de emergência devido à
que já é considerada a pior seca dos últimos
cem anos.
Ainda de acordo com o Prefeito Fabiano Ribeiro:
“Apesar do pagamento de parte dos atrasados, em alguns Municípios, os pipeiros ainda estão, de fato, sem
receber já há quatro meses.” E recordou a última reunião do Comitê Estadual de Combate à Seca, quando
os prefeitos, por meio da Associação dos Municípios
Alagoanos, sugeriram à Defesa Civil que busque ampliar suas ações. Para ele, “é preciso voltar a debater
a situação, que é caótica, pois ainda se veem regiões
sem água encanada para o consumo humano”.
Já o coronel Edvaldo Nunes, coordenador da
Defesa Civil estadual, confirmou, durante encontro do
referido Comitê, em setembro passado, a dificuldade
para a manutenção do serviço em Alagoas, já que o
Governo estadual estaria dispensando, mensalmente,
R$3 milhões para a operação carro-pipa.
Na ocasião, ele também reconheceu que a atividade deve ser considerada algo paliativo e destacou a
necessidade de se investir em infraestrutura básica e
hídrica. Ainda segundo o Coronel, o aumento do número de Municípios em situação de emergência também
está prejudicando a operação, que deve prosseguir
até 31 de outubro.
Esse é, Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, mais um exemplo da inoperância do atual
Governo de Alagoas, que sequer consegue manter
em dia o pagamento de um serviço básico e paliativo,
porém, de fundamental importância para o interior do
Estado, como é o caso do abastecimento de água por
meio de carros-pipa.
Soma-se a isso o degradante e desumano quadro
do sistema de saúde e segurança pública do Estado.
Apenas para exemplificar, no último dia 13, domingo, no Município de Atalaia, em Alagoas, um trabalhador rural foi vítima de assalto e levou três tiros.
Setenta e duas horas depois do ocorrido – vejam bem,
três dias depois –, a vítima ainda aguardava na fila do
Hospital Geral do Estado, o HGE, a oportunidade de
ser salva numa cirurgia, sob o risco, inclusive, de ter
uma perna amputada. Ou seja, por um mesmo motivo
e em menos de uma hora, o trabalhador foi duplamente vitimado pela precária gestão pública estadual, que
não conseguiu dar a ele a segurança e a assistência
devidas, seja na hora do assalto, seja na hora do atendimento hospitalar.
Não bastasse isso, no último dia 21, segunda-feira desta semana, em meio às denúncias de superlotação e descaso, a Diretora do HGE (Hospital Geral
do Estado), Srª Verônica Omena, confirmou que mais
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de 99 leitos da nova unidade do hospital não estão
funcionando, simplesmente, porque ainda está sendo
providenciado um equipamento de refrigeração.
Esse é, Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, o retrato e, mais do que isso, o resultado
da incompetência administrativa de um Governo estadual. E o Governador, ele mesmo, ainda nem começou a se coçar.
Por isso, faço questão de registrar aqui a minha
solidariedade à população mais necessitada de Alagoas e a minha repulsa à inoperância, incompetência
e impotência do atual Governador do Estado, Sr. Teotonio Vilela Filho. Eles, que fazem parte da população alagoana, são verdadeiras vítimas dessa gestão
arcaica, morosa e ineficiente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Paulo
Paim, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Fernando
Collor, a quem nós cumprimentamos pelo pronunciamento.
Chamamos, de imediato, como orador inscrito, o
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
antes de iniciar as minhas palavras, queria fazer aqui
dois registros importantes, os quais pretendo abordar
em outro momento, mas que precisamos aqui registrar.
O primeiro deles é o sucesso da realização do
primeiro leilão do pré-sal, o leilão de Libra, que, diferentemente do que preconizava e desejava a oposição e também a grande mídia, foi um grande sucesso.
Segundo, registrar aqui também a festa emocionante, ontem, da sanção do programa Mais Médicos,
que defendemos aqui, nesta Casa, em várias oportunidades.
Porém, no dia de hoje, quero tratar de um tema
que reputo como muito importante: o debate que se
abriu, nesta semana, sobre a rediscussão da Lei da
Anistia.
O Sr. Procurador-Geral da República, num parecer fundamentado, competente e, acima de tudo, corajoso, deu ao Supremo Tribunal Federal uma opinião
que enseja àquela Casa a oportunidade de começar
a fazer justiça a este País.
Nós temos a obrigação de lidar com esse tema,
por mais duras que sejam as suas implicações. A revisão da Lei da Anistia, conforme o próprio parecer
da Procuradoria Geral da República, do Dr. Rodrigo
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Janot, é uma contribuição extremamente importante à
consolidação da democracia em nosso País.
Os crimes que foram perpetrados pelo regime
militar instaurado em 1964 foram convenientemente
perdoados pela própria ditadura, a partir da lei de 1979.
O Estado que cometeu as atrocidades indultou-se e
também seus agentes por tudo que fizeram de malefício ao nosso povo e ao nosso País.
Um País que trabalha para construir um futuro
mais justo e mais democrático não pode viver permanentemente assombrado por esses horrores ocorridos
no passado e jamais resolvidos.
No Brasil, ficamos no meio do caminho. Não fizemos o que foi feito na Argentina, em parte no Chile
e em países como a Grécia, que, após ditaduras sangrentas, fizeram um acerto de contas com seu passado,
puniram torturadores e ditadores e, assim, puderam
promover uma reconciliação. Tampouco fizemos o que
fez a África do Sul, em que o acerto de contas com
o passado, por intermédio da Comissão da Verdade,
não representou o perdão, mas o reconhecimento dos
crimes e das atrocidades, restando para aqueles que
não reconheceram sua culpa o processo, a Justiça e
a punição. No Brasil, não fizemos nem uma coisa nem
outra. A Comissão da Verdade, que foi uma decisão
corajosa do Governo da Presidenta Dilma, está incapacitada de trazer, de fato, a verdade à tona.
Portanto, a decisão do Procurador-Geral da República – espero que o Supremo siga essa decisão
– permite que possamos, pelo menos, ir pela via de
fazer com que aqueles que cometeram crimes contra
a humanidade possam efetivamente ser punidos.
Esse trabalho da Comissão da Verdade tem jogado alguma luz sobre os porões da ditadura, tem conseguido abrir algumas portas do submundo existente
naquele período.
Hoje, o que se enxerga é a existência, naquela
época, de um quadro sistemático de violações dos direitos humanos contra cidadãs e cidadãos brasileiros,
em que humilhações, torturas, mortes e desaparecimentos eram práticas recorrentes por parte do Estado.
Era uma sofisticada engrenagem operada por agentes
estatais, com articulações até no exterior, para trucidar
a oposição ao regime militar.
Muitos desses brasileiros assassinados sob a
acusação de serem terroristas não tiveram sequer
o direito a um sepultamento. Seus cadáveres foram
vilipendiados e jogados em locais jamais revelados.
Essa é a razão pela qual, quase três décadas depois
do fim da ditadura, ainda é impossível saber ao certo
quantas pessoas foram vítimas dessa barbárie perpetrada pelo Estado brasileiro, dado o toque de silêncio
imposto pela Lei da Anistia.
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É possível que o relatório da Comissão Nacional
da Verdade, a ser apresentado nos próximos meses,
recomende à Presidenta da República e ao Supremo
Tribunal Federal a revisão dessa lei anacrônica.
Mas esse é um debate que deve sair dos gabinetes oficiais e ser encampado também pela sociedade. Não é possível que nós, no ano de 2013, sigamos
cúmplices de todos os crimes cometidos por um regime de exceção.
Não são poucos os juristas e as autoridades da
República que defendem a revisão da Lei da Anistia.
Para alguns, ela é inconstitucional, porque impede o
Brasil de investigar e punir as graves violações de direitos humanos ocorridas naquele período.
Não sem razão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil em 2010 a punir os
responsáveis pelo desaparecimento de 62 pessoas que
participaram da Guerrilha do Araguaia. A Comissão
Interamericana de Direitos Humanos enxergou uma
completa incompatibilidade entre o fato de sermos
signatários da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos ao mesmo tempo em que acobertamos os
crimes cometidos pela ditadura.
Três anos atrás, depois da provocação feita pela
OAB, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se contrário a rever a Lei da Anistia, negando que crimes
cometidos por agentes da repressão fossem considerados comuns, e não políticos, sendo estes passíveis
de perdão.
Mas diversas ações impetradas por procuradores
federais em todo o País começaram a derrubar essa
mordaça. Para algumas violações, o Ministério Público
Federal passou a apresentar denúncias contra militares com base na figura jurídica do crime permanente.
Como os restos mortais de muitas das vítimas
nunca foram localizados, a ação criminosa iniciada na
ditadura, cometida pela ditadura, segundo essa interpretação, ainda estaria em curso.
Pelo menos três dessas ações foram acatadas
pela Justiça. Ainda que poucas, elas são vitórias de
muito significado, porque mostram uma disposição no
Judiciário para rever essa lei anacrônica.
Agora, como eu disse, é o novo Procurador-Geral
da República, Rodrigo Janot, que tomou a revisão da
Lei da Anistia como uma das prioridades de sua gestão. Em recente manifestação enviada ao STF sobre a
extradição de um ex-policial argentino envolvido com
a ditadura naquele país, o Procurador-Geral defendeu que a anistia brasileira deve, sim, submeter-se
às convenções internacionais que tratam do assunto
e das quais o Brasil é signatário. Isso significa dizer
que, para nós, são imprescritíveis os crimes contra a
humanidade, como a tortura e a morte de opositores
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políticos. Ou seja, os agentes do Estado brasileiro envolvidos nas atrocidades cometidas durante o regime
militar não podem ser abrigados pela Lei da Anistia,
na visão do Dr. Janot.
É a primeira vez que o Ministério Público Federal,
por meio da Procuradoria Geral, manifesta-se dessa
forma, num gesto de grande significado para a nossa
democracia.
A Lei da Anistia teve um papel fundamental na
redemocratização, mas não pode ser usada mais como
cobertor para agasalhar as violações cometidas pelo
regime ditatorial.
Como bem lembrou o Dr. Rodrigo Janot em seu
parecer, a decisão de 2010 do STF ainda não transitou em julgado. O Supremo ainda não se manifestou
sobre os embargos de declaração com os quais a OAB
ingressou a respeito do posicionamento da Corte sobre aquela lei.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Recentemente, o Ministro Marco Aurélio
de Mello, questionado sobre a possibilidade da revisão, deixou bem claro que é possível, sim, rediscutir
a lei no Supremo, desde que haja provocação. Reitero
aqui as palavras dele: “O Supremo de ontem era um,
o de hoje é outro.”
É preciso que a mais alta Corte do País, em sua
nova composição, seja sensível aos novos tempos e
reforme o seu entendimento. Não é mais possível convivermos com uma lei que encobre uma série crimes
de lesa-humanidade praticados pelo Estado brasileiro,
perdoando os seus agentes, muitos dos quais andam
livremente entre nós.
Concordar com os termos dessa norma é concordar com a atitude dos carrascos que a redigiram. Isso
não ajuda no aperfeiçoamento da nossa…
(Interrupção no som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – …democracia (Fora do microfone.). Não
vamos construir o nosso futuro escondendo o nosso
passado. A melhor forma de sanar essas feridas ainda
abertas na nossa história é encarando-as e ministrando o remédio adequado para fechá-las corretamente.
Essa falsa conciliação, instaurada desde 1979,
não tem mais lugar no Brasil moderno. E este Congresso Nacional, que, há algum tempo, tem disputado institucionalmente com o Executivo e até com o
Judiciário a prerrogativa de dar algumas respostas à
sociedade, poderia se antecipar ao Supremo votando os projetos de lei que tramitam aqui sobre o tema,
um deles do Senador Randolfe Rodrigues. Essa seria
uma forma de os próprios legisladores mudarem a lei
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para melhorar o País, sem precisarem ficar reféns da
possibilidade de uma reinterpretação pelo Judiciário
sobre um texto antigo.
Penso que essa seria uma grande resposta da
Câmara e do Senado aos brasileiros que buscam um
Brasil melhor e mais justo. E, mais do que isso, essa
seria uma grande contribuição para fortalecer a democracia brasileira.
Não me move nenhum sentimento de vingança
nem nenhum sentimento de revanche. Muito ao contrário, o sentimento que move todos os democratas
brasileiros, que querem a revisão da anistia e a punição de torturadores e assassinos, é o de nós termos
o exemplo para as gerações futuras.
Faltaram algumas bandeiras naquelas grandes
mobilizações do mês de julho. Sem dúvida, ali, seria
importante que houvesse faixas dizendo: ditadura,
nunca mais; tortura, nunca mais; prisões arbitrárias,
nunca mais neste País! E sabem por que isso não faz
parte da agenda da juventude deste País? Porque o
Brasil resolveu passar uma esponja, achando que assim apaga as manchas do passado, da ditadura militar.
Por isso, precisamos esclarecer a verdade, dizer
a verdade para os nossos jovens, dizer o que, de fato,
aconteceu e, ao mesmo tempo, punir os criminosos
que ceifaram a vida, a sanidade física e mental de
milhares de brasileiros neste País. Essa é a verdadeira conciliação. É dessa maneira que vamos formar
consciências democráticas, não apenas denunciando,
dizendo a verdade sobre o que se passou, mas também punindo os responsáveis, para inibir outros que
têm concepções autoritárias e que as desejam para o
nosso País, para que estes possam recuar e admitir o
reino da democracia e da liberdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Humberto Costa, parabéns pelo pronunciamento!
Agora, seria a vez do Senador Alfredo Nascimento, mas chegou aqui a Senadora Lídice da Mata. Pode
ser que ambos queiram fazer uma troca.
Senadora Lídice da Mata, pela ordem, é V. Exª,
porque V. Exª não estava no plenário e eu havia comunicado o ex-Ministro que seria ele. Com a sua chegada, é a sua vez.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Fora do microfone.) – O Senador queria
falar agora. Pode falar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pode trocar? Porque eu havia
anunciado que seria ele. Entrou um orador inscrito.
Senador Alfredo Nascimento. Em seguida, Senador Casildo e, aí, é V. Exª.
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Como Líder. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Meu caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, imaginem uma cidade localizada no coração da Floresta
Amazônica, à beira de um rio caudaloso, cercada por
riquezas naturais incalculáveis e estratégicas. Uma cidade cuja população respira tradição e cultura. Essa
cidade existe e se chama Manaus. A capital do Estado
do Amazonas completará na próxima sexta-feira, 24
de outubro, 344 anos de muita história.
Não posso iniciar esta homenagem, Sr. Presidente, sem lembrar um pouco o nosso passado. A vila
erguida pelos portugueses em 1669, para proteger o
norte do País e impedir a invasão dos espanhóis, tornou-se cidade quase 200 anos depois. Com o passar
dos anos, essa pequena vila se transformou na gigante
Manaus, rica por natureza e pela capacidade do seu
povo de crescer e de se desenvolver, respeitando e
preservando uma das maiores e mais cobiçadas riquezas do mundo: a Floresta Amazônica. A história de
Manaus é parte do espírito arrojado dos manauaras,
de seu inestimável patrimônio histórico, da gastronomia e da arquitetura.
Escolhi Manaus para viver e constituir minha família. As mais importantes oportunidades que tive de
crescimento pessoal e profissional surgiram em Manaus. Os cidadãos dessa estimada cidade depositaram confiança em minha pessoa e, em retribuição, me
dediquei, trabalhei duro e pude contribuir durante dois
mandatos consecutivos de prefeito para a construção
do desenvolvimento da cidade de Manaus.
Manaus é, sem dúvida, o motor do Amazonas. É
também referência de desenvolvimento de toda a Região Norte do País. Desde a implantação do Polo Industrial de Manaus, a cidade está no ranking das mais
ricas do Brasil, sendo reconhecida como a capital que
mais cresceu economicamente nos últimos quarenta
anos. É incontestável a importância da Zona Franca
de Manaus como ferramenta indutora do desenvolvimento do Amazonas,gerando renda e oportunidades
para o cidadão.
Além de ser fundamental para o progresso do Estado, a Zona Franca mostrou ser uma alternativa eficaz
para a preservação da nossa floresta. Creio que esse
foi um dos principais motivos que levaram a Presidenta
Dilma a defender, por mais 50 anos, os incentivos ao
Polo Industrial e a ampliação dos benefícios a outros
Municípios da região metropolitana. Para mim, investir na Zona Franca é investir no povo do amazonas, é
promover o desenvolvimento socioeconômico, é melhorar a qualidade de vida e, principalmente, garantir
às novas gerações um futuro promissor e mais justo.

Quinta-feira 24

75309

Todos nós somos capazes de enxergar Manaus
desta forma: vibrante pela alegria do seu povo hospitaleiro e forte por sua economia em ascensão. No entanto, pela oportunidade que tive de administrar Manaus,
e hoje na qualidade de Senador da República, vejo
com pesar as mazelas ainda existentes na cidade. É
fato que muita coisa foi feita. No entanto, é fundamental avançar. Vários setores cruciais para a sociedade
carecem de presença do Estado. Melhorias na saúde,
educação e segurança pública andam a passos muito
lentos. A população está cansada de conviver com a
criminalidade que se espalha na cidade e tira a paz
das famílias. Quanto à saúde, faltam leitos nos hospitais, medicamentos, ou seja, os hospitais da cidade
não têm infraestrutura adequada para atender o cidadão com dignidade. Crianças e jovens não têm uma
educação a altura da sua capacidade. Falta o mínimo
de estrutura decente para o aluno e para o professor
ministrar suas aulas.
Sei que hoje é dia de celebração, de relembrar
a trajetória da cidade, mas isso não me impede de
apontar os problemas e exigir que medidas eficazes
sejam executadas. Manaus é uma das cidades-sede
da Copa do Mundo de 2014; motivo suficiente para
darmos respostas rápidas à população que clama por
soluções há muito tempo.
Os desafios precisam ser superados com urgência. São muitos os investimentos em obras de suma
importância para o crescimento da cidade, especialmente, na infraestrutura e na mobilidade urbana. Aqui
faço um parêntese – o projeto do corredor exclusivo,
o Expresso – agora chamado de BRT, recebeu esse
nome na minha época – está sendo recuperado pelo
o atual prefeito e dará ao povo de Manaus a exclusividade no transporte coletivo.
Reconheço também que o Governo Federal tem
feito muito pelo Amazonas, mas acho esse momento
oportuno para cobrar a restauração da BR-319, que
até hoje não foi concluída. Essa rodovia é fundamental para o Amazonas, é a via de integração do Estado
com o restante do País.
Essa obra, Srªs e Srs. Senadores, tem aproximadamente 850km. É a única rodovia que nos liga ao
resto do País, que nos integra, que integra o Brasil de
norte a sul. Infelizmente, essa obra, cuja recuperação
foi iniciada no período em que fui Ministro dos Transportes, está recuperada na sua extremidade – 200km
saindo de Manaus e 200km saindo da cidade de Humaitá para Porto Velho, nosso limite com o Amazonas.
Infelizmente, o trecho central, por incrível que possa
parecer, não recebeu até hoje autorização dos órgãos
ambientais para que essa obra tão importante seja
recuperada. Quero frisar que a rodovia já existe, ela
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foi construída, ela foi asfaltada na década de 70. Ela
só precisa de ...
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – ... autorização dos órgãos de meio
ambiente para ser recuperada e integrar, finalmente,
o Amazonas ao resto do País.
Eu creio que a Presidenta Dilma vai tomar para
si essa responsabilidade e, finalmente, nós recuperaremos o trecho central da BR-319.
Eu encerro as minhas palavras parabenizando
o meu querido povo do Amazonas, um povo que tem
como marca a alegria, a consciência e o respeito pelo
meio ambiente. Orgulho-me de fazer parte dessa história. Homenageá-los é apenas um gesto singelo e
também de muita gratidão.
Felicidades hoje e sempre!
Viva Manaus! Viva o povo do Amazonas!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Alfredo Nascimento, ex-Ministro.
Parabéns pelo seu pronunciamento! (Palmas.)
Agora é o Senador Casildo Maldaner, como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, Senador Paulo
Paim, e caros colegas, antes de mais nada, eu faço
com muita honra o registro da presença do nosso Prefeito de São Miguel do Oeste, que fica na fronteira com
a Argentina, nosso famoso Valar. Ele está no terceiro
mandato naquela prefeitura que faz divisa com a província de Misiones .
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Seja bem-vindo em nome da
Casa. V. Sª está sendo lembrado por um dos melhores
Senadores da República, Senador Casildo Maldaner!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Fica o registro. E também faço o registro da presença na Casa do Prefeito Fernando Tureck,
também lá do Norte catarinense, mais precisamente
da cidade de São Bento do Sul, bem como do seu assessor Luiz, para assuntos municipais, que também
veio prestigiar esta Casa e fazer os contatos, naturalmente em prol daquela cidade moveleira que é São
Bento do Sul.
Sr. Presidente, caros colegas, conforme destacamos no dia de ontem, ao relatar nossa participação
na reunião do Parlatino fica evidente a necessidade
de o Brasil exercer liderança nos campos político e
econômico na América Latina.
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Eu senti deveras isso lá no Panamá, sede do
Parlatino agora, participando da inauguração da nova
sede. A gente sente isso de perto.
Para tanto se faz necessária uma atitude mais
agressiva, no bom sentido, de nossas relações externas,
em ação coordenada entre o Itamaraty e o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Entretanto, se efetivamente quisermos atingir esse
patamar, exercer o papel que nos cabe pela dimensão
de nossa economia, é preciso fazer nossa lição de casa.
Sem melhorias no nosso ambiente de negócios,
a competitividade internacional fica extremamente
comprometida.
Notícia do jornal Valor Econômico de hoje anuncia que o BNDES vai dar prioridade em seus financiamentos a setores de infraestrutura. Até aí tudo bem, já
que essa é uma das grandes carências do País, fator
decisivo do elevado custo Brasil.
Conforme o anúncio do Presidente do jornal,
Luciano Coutinho, o banco, um dos grandes indutores
do crescimento econômico, vai limitar o crédito, mais
barato, naturalmente, e a prazos maiores, para a infraestrutura às empresas intensivas em capital, e aos
projetos que tragam inovação tecnológica.
O problema é que os outros setores, notadamente o de serviços e os voltados ao comércio exterior,
sofrerão algumas penalidades.
Passarão a arcar com custo de financiamento
maior – o banco captará recursos no mercado e repassará parte disso aos próprios tomadores.
Na entrevista que o Presidente Luciano concedeu,
Presidente da instituição, esclarece que o recurso terá
custo mais elevado em relação ao crédito para infraestrutura, mas continuará inferior ao cobrado no mercado
financeiro. Naturalmente, com o mercado financeiro,
você pode tomar emprestado, não tem condições.
Ainda mais para investimentos – para investimento a
longo prazo, no mercado financeiro, esses custos que
existem, de jeito nenhum.
Se, por um lado, a orientação é louvável pelo
fortalecimento de setores de grande importância, por
outro não deixa de refletir a falta de alguma prioridade, eu diria, por parte do Governo, com relação ao
comércio exterior.
Outros aspectos, ainda, aguardam resolução – e
influenciam não apenas a participação no mercado internacional, mas todo o ambiente de negócios no País.
Estudo do próprio Banco Mundial, divulgado recentemente, avaliou os esforços governamentais na
busca por alcançar a fronteira da excelência para a
realização de negócios.
Muito bem. E segundo esses dados do próprio
Banco Mundial, de 2005 a 2012, portanto num perío-
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do de sete anos, o País avançou apenas meio ponto,
passando para 47,5, numa escala de zero a cem. Veja
bem. Está entre as 20 nações que menos avançaram,
num ranking que envolve 175 países. Esse dado aí
nos preocupa. Nossa vizinha Colômbia, por exemplo,
evoluiu mais de 15 pontos. Nós evoluímos meio ponto
em sete anos. E eles aí, quinze pontos.
O trabalho pesquisou itens considerados essenciais ao desenvolvimento dos negócios. Entre eles, a
burocracia e os custos tributários, nível de intervenção
estatal, educação e infraestrutura. São os pontos que
eles têm analisado. Vou repetir: a burocracia, custos
tributários, nível de intervenção estatal, educação e
infraestrutura. São esses cinco itens.
Os exemplos são fartos, muitos deles já citados
por nós nesta tribuna. É sempre importante recordá-los.
Por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil,
gasta-se, em média, 119 dias, com os serviços remunerados de advogados, contadores, ressalvadas algumas
honrosas exceções. Nos Estados Unidos, esse prazo
cai para cerca de quatro dias, com investimento bem
menor. Na Inglaterra, o procedimento pode ser feito
pela internet e leva – pasmem! – aproximadamente
40 minutos. Já chegaram a esse patamar.
Para registrar uma propriedade, são necessários
14 procedimentos burocráticos em diferentes órgãos e
instâncias. Vejam bem: 14 procedimentos burocráticos
em diferentes órgãos e instâncias – isso para registrar
uma propriedade. Para conseguir uma permissão de
construção, o tempo médio é de 469 dias. E aí leva
à Rima, leva àquele negócio de meio ambiente. É a
média que se levantou no nosso País.
O tempo gasto pelas empresas de médio porte,
Presidente Paulo Paim, apenas para dar conta da barafunda de papéis e procedimentos burocráticos para
pagamento de seus tributos – só para destrinchar o
emaranhado da legislação –, a empresa tem que reservar 2.600 horas anuais. É campeão mundial! São
2.600 horas anuais. Isso é nada mais nada menos do
que 108 dias. São uns três meses e meio por ano que
tem que reservar uma empresa média, mais ou menos,
com seu pessoal técnico – consultorias, contadores,
advogados –, para poder acompanhar a legislação,
a parafernália de leis que a empresa deve enfrentar
no decorrer de um ano. São três meses e meio. Fora
isso, no Brasil, nós reservamos também cinco meses
por ano do trabalho de uma empresa – é separado do
trabalho de uma empresa – para recolher impostos.
Estou falando de impostos. Cinco meses por ano é a
média. É o que a empresa reserva do resultado do seu
trabalho para pagar impostos durante o ano. E, para
entender a parafernália de impostos, etc., da legislação,
para destrinchar a parte técnica e burocrática, separa
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2.600 horas, que correspondem a mais ou menos três
meses e meio por ano.
Esses fatos não sou eu que digo. São levantamentos, são dados que nós temos.
Vejam bem, são esforços que demandam.
Resumo e simplifico, para facilitar a compreensão: dos rendimentos de 12 meses, como disse antes, 5 vão para impostos. Se consideramos o tempo
despendido com burocracia, perdem-se três meses e
meio, como falei.
Apenas para termos uma base de comparação,
em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem
310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias – aqui, no vizinho Uruguai, 310 horas; e nós,
2.600 horas por ano. Nos Estados Unidos, 175 horas
e, na Inglaterra, bastam 110 horas.
A legislação tem que ter técnico, tem que ter
gente para entender, para acompanhar, porque muda
muito rapidamente a legislação no Brasil. Ela não tem
perenidade. Nós temos que ter mais estabilidade na
legislação para que as empresas e os empreendedores possam se amparar nisso, possam entender melhor essa questão.
Ao adicionarmos as eficiências na infraestrutura, o ainda insuficiente sistema educacional, além da
elevada carga de impostos, naturalmente, e chegamos
ao quadro de desestímulo ao empreendedorismo que
vivemos no País.
Aqueles que ainda acreditam e dedicam seus
esforços na área produtiva são verdadeiros heróis, ao
superar todas essas dificuldades e contribuir de forma
decisiva para a geração de emprego e renda.
Em alguns setores já verificamos tímidos avanços, ou pelo menos a consciência do problema e a
intenção do investimento.
Hoje, pela manhã, a Comissão de Infraestrutura da Casa recebeu a Ministra da Casa Civil, a Senadora Gleisi Hoffmann. Na pauta, os processos de
contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias. O prefeito vai
tratar dessas questões com o Ministro da Aviação em
função do Aeroporto de São Miguel do Oeste, que é
um aeroporto regional. Fica entre o centro geográfico
de Buenos Aires e São Paulo, as duas metrópoles do
Mercosul. São Miguel do Oeste fica mais ou menos
nesse centro geográfico.
Em outras áreas, contudo, não vemos o mesmo
empenho. A desburocratização e a otimização dos processos tributários são condições sine qua non para a
melhoria do ambiente de negócios. Sem cumprir esse
dever de casa primário, teremos muita dificuldade de
competir internacionalmente e alcançar uma liderança mais forte entre os nossos colegas do Parlatino, da

75312

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

América do Sul, para, então, competirmos com mais
qualidade e condições nos blocos do Mercosul, nos
blocos do Norte, o Nafta, com os Estados Unidos, o
Canadá, e para conversarmos com mais competitividade também com os blocos dos países asiáticos.
Nós precisamos ver isso, se não vamos perder
até para os nossos colegas dos países do Mercosul.
Se não desburocratizarmos, não simplificarmos, não
cuidarmos mais de perto dessas questões todas, nós
começaremos a perder competição, e os nossos empreendedores, então, não poderão entrar e competir com
os outros. É por isso que nós precisamos cuidar disso.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Nós temos que evoluir, nós temos que
modernizar essa questão, simplificar.
Por isso, caro Presidente Paulo Paim e caros
colegas, eu trago, nesta tarde, essas observações.
Não sei se V. Exª permite, mas vejo que o colega
catarinense, Senador Paulo Bauer, quer fazer uma observação. Com muita honra, eu abriria esse espaço para
poder incorporar o aparte ao nosso pronunciamento.
Vamos ouvi-lo.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) –
Agradeço a V. Exª. Apenas quero me solidarizar com V.
Exª pela manifestação que faz acerca de um tema que
também já foi motivo e objeto de manifestação minha
na tribuna desta Casa. V. Exª, que é um homem público
de grande expressão e de grande história em nosso
Estado, de grande biografia, conhece como poucos a
realidade do sistema empresarial brasileiro, as dificuldades que o empreendedor brasileiro vive para poder
legalizar sua atividade, para poder iniciar um negócio, um empreendimento. A burocracia, infelizmente,
é excessiva em nosso País. As exigências fiscais são
absolutamente impróprias para o tempo moderno em
que vivemos. Existe uma sobreposição de exigências
por parte do Governo Federal, dos Governos Estaduais e também Municipais. Seria necessário – e quase
improrrogável – uma providência no âmbito dos Governos e com o apoio, naturalmente, do Legislativo, para
que pudéssemos revisar toda a legislação existente
no Brasil, para que pudéssemos produzir a sonhada
desburocratização e a sonhada simplificação fiscal da
qual V. Exª acaba de falar.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) –
Eu lhe cumprimento, como seu conterrâneo, como seu
amigo, e quero dizer que espero que suas palavras e
as de todos nós mereçam a audiência das autoridades
públicas do nosso país, que, efetivamente, precisam
implementar uma nova regra na vida econômica, na
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vida legal, na vida fiscal de todas as empresas e de
todos os empreendimentos brasileiros.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Recolho o aparte de V. Exª.
V. Exª vem do “Triângulo das Bermudas”: Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville. Três cidades industriais,
de onde V. Exª é oriundo. Por isso, entende muito bem
que precisamos desburocratizar, simplificar, conforme
expressão de V. Exª, para que os nossos empreendedores possam enfrentar com melhores condições de
competitividade, preparando melhor o Estado, o país
em relação aos nossos países vizinhos, enfim, aos
países do mundo.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Acho que esse é o grande dever de
casa que temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância,
inclusive, com a nossa análise na tarde de hoje.
Agradeço aos colegas também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Conforme entendimento, fala a
agora a Senadora Lídice da Mata, depois do brilhante
discurso feito pelo Senador Casildo Maldaner.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
senhoras e senhores que nos acompanham pelos
veículos de comunicação desta Casa, as crescentes
cenas de violência nas cada vez mais frequentes manifestações populares em todo o País estão a merecer
uma reflexão mais profunda de nossa parte. A sociedade brasileira parece sobressaltada com o aparente
paradoxo de uma força policial extremamente violenta
contra manifestantes pacíficos e inerte contra grupos
minoritários agressivos e igualmente violentos.
As cenas de depredação e violência a que assistimos nas ruas de todo o País, principalmente no Rio
em São Paulo, parecem ter uma raiz mais profunda
do que uma explosão irracional ou uma onda criminal,
como querem fazer parecer alguns.
Gostaria de propor uma reflexão a esta Casa sobre um tema que deveria merecer uma atenção crescente e constante de todos nós: refiro-me à violência
urbana, que contamina o aparato de segurança pública
e se abate sobre a vida cotidiana de grande parte da
população mais vulnerável socioeconomicamente e, em
particular, à violência contra o jovem negro brasileiro.
Não é mais possível alimentar a imagem de uma
Nação indulgente, construída ainda no Império, a autopiedosa visão construída pelas nossas elites de uma
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sociedade pacífica e cordial. É preciso concluir: somos
um País violento.
Recente pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de
Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, denominada “Mapa da
Violência 2013: Mortes Matadas por Armas de Fogo”,
demonstra que vivemos uma epidemia de violência
em todo o Brasil, e ela atinge mais jovens negros e,
geralmente, de baixa renda. O estudo coordenado pelo
sociólogo Júlio Jacobo destacou entre as causas da
morte por arma de fogo entre os jovens o abandono
da escola e a baixa inserção no mercado de trabalho.
Segundo o sociólogo, hoje temos 9 milhões de jovens,
Senador Paim, que não estudam, não trabalham e que
estão vulneráveis à situação de violência.
Segundo as recentes estimativas populacionais
para o ano de 2011, o País conta com um contingente de 34,5 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 24
anos de idade. Esse quantitativo representa 18% do
total dos 192,3 milhões de habitantes que o IBGE projetava para o País nesse ano de 2011.
Diante, portanto, dessa realidade, da realidade a
que assistimos no dia a dia, da pesquisa, até das notícias de jornais, do crescente número de mortos por
homicídio e por acidentes de trânsito, esse estado de
violência e tensão é a realidade das grandes cidades
brasileiras.
Aliás, na semana passada, a cidade de Salvador
se viu constrangida diante de um fato que demonstra
essa realidade, com a morte de dois jovens que estavam numa moto após uma briga de trânsito com uma
senhora no seu carro, o que resultou na morte desses dois jovens, consternando a cidade inteira. Mas
precisamos nos voltar para uma situação de violência
mais grave ainda, que acontece em todas as cidades
e em todos os Estados brasileiros. Portanto, é preciso
sair da reflexão, aprofundá-la, sob o ponto de vista de
reflexão e de debate, mas contribuir mais ainda para
que possamos ter algumas ações concretas que nos
ajudem a modificar essa realidade.
Por isso iniciei, com o apoio de V. Exª, Senador
Paim, e de outros Senadores, hoje, durante a reunião
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a coleta de assinaturas para a criação de
uma CPI destinada a investigar o assassinato de jovens negros no Brasil.
Havia anunciado a intenção,...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... rapidamente, de promover a CPI após
audiência que fizemos, no dia 10, sobre violência con-
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tra a juventude brasileira e como resultado de uma
solicitação do Conjuve aos Senadores e Deputados.
Após uma articulação e uma aprovação de V. Exª
e da Senadora Ana Rita, Presidente daquela Comissão,
iniciamos a busca por assinaturas, que já tem grande
apoiamento, demonstrando a sensibilidade deste Senado para com o tema.
Eu gostaria, no entanto, de deixar registrado
aqui, rapidamente, alguns dados sobre essa situação
de violência.
Pesquisa divulgada pelo Ipea, na semana passada, constata que de cada três homicídios praticados no País dois são contra negros. De acordo com
o estudo, tomando-se a população residente nos 226
Municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a chance de um adolescente negro ser vítima de
homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com os
brancos. A possibilidade de um negro ser assassinado é 8% maior, mesmo quando a comparação envolve
indivíduos da mesma escolaridade e de nível socioeconômico semelhante.
Outro conceituado estudo, o Mapa da Violência,
mostra que, entre 2002 e 2010, a partir dos registros
do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do
Ministério da Saúde, morreram assassinados no Brasil
272.422 cidadãos negros, média de 30.269 assassinatos por ano. Só em 2010, foram 34.983 mortos.
Ainda segundo o Mapa da Violência, quando
se analisa o conjunto da população, constata-se que
também, entre 2002 e 2010, as taxas de homicídios
brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios (queda
de 24,8%), enquanto a de negros cresceu de 34,1 para
36, um aumento de 5,6%. Assim, se em 2002 morriam
assassinados, proporcionalmente, 65,4% mais negros
do que brancos, no ano de 2010 esse índice saltou
para 132,3%. As taxas juvenis duplicaram, ou mais,
as da população total...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... em 2010, enquanto as taxas de homicídio da população negra total eram de 36 pontos, a
dos jovens negros foi de 72 pontos.
Assim, Sr. Presidente, não é mais possível ignorarmos a realidade de violência contra a população de
jovens negros neste País. O estudo confirma aquilo que
muitos movimentos negros e organizações de direitos
humanos já denunciavam: a alta taxa de homicídios
advindo do confronto com a polícia ou da ação policial
militar neste País, o que impõe, sem dúvida alguma, a
discussão, no Congresso Nacional, sobre a desmilitarização da polícia em nosso País.
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Os confrontos recentes, o desaparecimento de
Amarildo, todos esses...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... são dados comprobatórios do índice
de violência (Fora do microfone.) crescente que vivem
as grandes cidades brasileiras. E a nossa juventude,
vulnerável, fica, portanto, em situação de risco.
É necessário discutir, vinculando a isso a violência
policial marcadamente praticada contra a população
vulnerável nos grandes centros urbanos do nosso Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância
com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Lídice da Mata, conte
com o nosso total apoio. Se assim V. Exª entender, eu,
com orgulho, aceitarei a relatoria dessa sua iniciativa.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu vou passar a palavra, pela ordem, a V. Exª. Permita-me apenas, porque estão me
cobrando, ler o seguinte ofício:
A Presidência designa o Senador Sérgio Petecão para integrar, como titular, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao Senador
Ivo Cassol, que passará a exercer a suplência, nos
termos do Ofício nº 290, de 2013, da Liderança do
Bloco da Maioria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 290/2013
Brasília, 22 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação
do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), como titular,
na composição da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – CRA, em substituição ao Senador Ivo Cassol
(PP-RO), que passará a exercer a Suplência.
Na oportunidade renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, por favor. Em seguida, falará o Senador Flexa, como inscrito,
por permuta com o Senador Pedro Taques.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Casildo Maldaner, o
pedido pela ordem de V. Exª é uma ordem para mim.
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Então, V. Exª está com a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Bondade de V. Exª.
É apenas para registrar a presença na tribuna de
honra do nosso Prefeito de Schroeder, cidade que fica
na região industrial de Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau. Ela fica naquela região. É uma cidade importante.
O Prefeito Osvaldo Jurck, o Presidente da Câmara, Valdevino, e os Vereadores Danilo e Nelson se
encontram aqui, na tribuna de honra.
Queria fazer esse registro não só em meu nome,
mas principalmente no do Senador Paulo Bauer, que
os conhece bem. Eles são amigos. Faço, portanto, o
registro, repito, não só nem meu nome, mas no do
Senador Paulo Bauer e – por que não incluir – no do
Senador Luiz Henrique, os três Senadores de Santa
Catarina. É uma honra para nós todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está feito o registro, Senador
Casildo Maldaner.
Sejam todos bem-vindos.
Senador Ruben Figueiró, por favor, como o último
para comunicações inadiáveis.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, meus agradecimentos pela deferência que me concede para utilizar esta tribuna.
Srªs e Srs. Senadores, quando assumi este honroso mandato de Senador, em fevereiro deste ano,
afirmei da tribuna que uma de minhas preocupações
e, consequentemente, lutas nesta Casa seria o trato
da questão indígena, sobretudo com enfoque especial
ao meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Lembro-me de
que citei as minhas origens, uma vez que meu sangue
tem traços da nação terena, provindos da minha descendência materna. Honro-me disso.
Disse também que, de outra parte, provinha de
desbravadores mineiros e paulistas que exploravam
as terras dos campos, a perder de vista, na região de
Vacaria, também em meu Estado. Afirmei ainda que,
em razão do que me transmitiram meus saudosos pais,
deveria ter como uma de minhas missões nesta Casa
fazer com que indígenas e não indígenas reencontrem-se com aquele passado de plena harmonia, de convivência pacífica dentro do habitat que construíram.
Diante do que está acontecendo, tristemente
acontecendo, e atribuo em grande parte à omissão
e, enfatizo, à ominosa ação do Governo Federal, via
Funai, que compactua com o objetivo de entidades
que se intitulam fraternais, porém que instigam o ódio
e o fratricídio.
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A questão indígena continua conflituosa, e não
sou exagerado em afirmar: poderá chegar a um clima
que nem o derramamento de sangue conseguirá restabelecer a vida harmônica do passado.
Esse sangue que poderá ser derramado não honrará nenhuma das partes. Depois de tantas tentativas
pelo chamamento das responsabilidades do Governo
Federal, por pronunciamentos contundentes realizados
não somente por mim, como pelos eminentes Senadores e amigos Waldemir Moka e Delcídio do Amaral,
nesta Casa, e pelos Deputados Reinaldo Azambuja e
Luiz Henrique Mandetta, na Câmara dos Deputados;
pelas manifestações de representantes dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, como a Famasul e
a Acrissul; e pela solidariedade sempre presente do
Governador André Puccinelli.
O Governo Federal, e aí destaco a atuação constante, precisa e conciliatória da Srª Ministra Chefe da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do Sr. Ministro Gilberto
Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que manifestaram interesse nessa questão
gravíssima. Solenemente, reuniram indígenas e produtores rurais, no final de junho, em Campo Grande,
capital do meu Estado. Nele, selou-se que o Governo
Federal, em 45 dias, daria uma solução tida como definitiva para o affair indígena.
Índios e não índios acreditaram. É claro, houve
esforços, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça,
que fez um percuciente levantamento do quadro geral
do conflito no Estado, especificamente na questão da
fazenda Buriti, no Município de Sidrolândia.
Recentemente, a Comissão de Assuntos Fundiários do Conselho Nacional de Justiça apresentou
documento indicando seis instrumentos para resolver
os conflitos no Estado. As soluções apontadas para a
transferência de terras envolvem a conclusão definitiva do processo administrativo demarcatório e a correspondente indenização das benfeitorias feitas pelo
possuidor de boa-fé; a desapropriação de áreas por
interesse social; a aquisição direta de terras; o assentamento de pequenos proprietários rurais; a transação
judicial e a indenização por ato ilícito do Estado decorrente da titulação considerada posteriormente ilegítima. As sugestões do Conselho Nacional de Justiça
abrangem 41 áreas delimitadas por estudos concluídos
pela Funai, bem como outras áreas que fazem parte
de dez grupos de trabalho constituídos no âmbito da
Funai para identificação de áreas e revisão de limites
de terras indígenas já existentes.
O Governo Federal, pelo Sr. Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, ao final dos 45 dias, levou, no
entanto, uma proposta que considero enganosa, passando, entre aspas, a “batata quente” para o governo
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do Estado. As terras seriam compradas com Títulos
da Dívida Agrária, as famosas TDAs. Claro que não
houve acordo! O Governador não é bobo e evitou pisar
no terreno liso e escorregadio da enganosa proposta.
Parece-me, por todos os ângulos que vejo, que
o Governo Federal está repetindo aquele episódio
vergonhoso de Pilatos – lavar as mãos e entregar aos
sacerdotes da intriga para que estimulem o conflito.
Pergunto: o resultado? Os indígenas continuam
a invadir as terras num flagrante desrespeito à lei. Os
produtores rurais, de seu lado, começam a se prevenir e ameaçam tomar posições radicais – com todo o
direito de cidadãos lesados – caso não haja uma definição real e concreta até o dia 30 de novembro deste
ano. E aí só Deus sabe do resultado!
Minha missão, Srs. Senadores, como a dos nobres Parlamentares da Bancada de Mato Grosso do
Sul, continuará a ser a da busca do entendimento, da
conciliação, através do respeito à lei e à ordem. Um
exemplo é a proposta de emenda à constituição apresentada recentemente pelo Deputado Federal Fábio
Trad, do PMDB, que proíbe demarcar áreas indígenas
quando invadidas ou ocupadas ilegalmente pelos índios, como ocorre com as áreas destinadas a fins de
reforma agrária. Dessa forma, o Deputado entende
que o processo de demarcação ocorrerá sem danos
à propriedade, preservados os bens jurídicos como
vida e integridade física, frequentemente atingidos
pelos conflitos.
Vamos insistir para que quem tem a faca e o queijo na mão, ou seja, o Governo Federal, use o tempo
que tem para agir, a fim de que os princípios constitucionais do direito à propriedade e do marco temporal
estabelecido por decisão do Supremo Tribunal Federal
sejam respeitados, e a paz, a ordem e a conciliação
sejam restabelecidas como primado da convivência
fraternal entre meus irmãos índios e não índios em
meu Estado de Mato Grosso do Sul.
Aguardava-se, Sr. Presidente, uma manifestação
em breve do Ministério da Justiça quanto às mudanças na demarcação de terras indígenas. Aguardava-se também, porque anunciada, uma solução do Governo Federal para resolver os conflitos na região de
Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, especificamente
no tocante à chamada gleba Buriti.
Há ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que, a partir de hoje, começa a decidir sobre os embargos declaratórios apostos ao acórdão que proclamou sobre a delimitação da área da Reserva Raposa
Serra do Sol, em Roraima, definindo explicitamente o
marco temporal de posse, nos termos dos arts. 231 e
232 da Constituição Federal.
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Numa demonstração muito clara da preocupação
do Senado da República por uma solução que restabeleça os direitos fundamentais da nação indígena,
bem como o da cláusula pétrea que consagra o direito de propriedade fundamentado em lei, a Comissão
de Agricultura iria realizar audiência pública amanhã,
dia 24, com o Ministro da Justiça, o Sr. José Eduardo
Cardozo, com a Presidente da Funai e representantes
dos produtores rurais.
Iria, Sr. Presidente – com reticências da minha
parte –, porque, hoje pela manhã, fui surpreendido
pela decisão do Sr. Ministro da Justiça de furar com o
compromisso. Isso só confirma a minha impressão de
que ele – abre aspas – “empurrará esta sensível questão com a barriga” – fecha aspas –, para usar, aliás,
a expressão proferida pelo próprio Cardozo, quando
negou tal atitude durante reunião com políticos, produtores rurais e indígenas neste ano.
Sua atitude, agora, de cancelar a participação
em reunião agendada com muita antecedência – isso
foi em maio – revela, sem dúvida, o que sempre pensou e a maneira como age. Ou seja: “empurra com a
barriga” o problema.
Parece-me que a chula desculpa para não comparecer ao debate na Comissão de Agricultura do Senado seria aguardar a decisão do Supremo Tribunal
Federal a respeito dos embargos declaratórios à Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Decisão que
provavelmente balizará as próximas demarcações de
terras indígenas no Brasil. Ninguém crê na seriedade
dessa desculpa.
Decepcionado, Sr. Presidente, repito: com a fuga
do Ministro da Justiça da audiência no Senado para
discutir o impacto das demarcações de terras indígenas na agricultura brasileira, a minha esperança é que
a Presidência da República, pelas posições em que
sempre acreditei da Ministra da Casa Civil, Srª Gleisi
Hoffmann – nossa colega nesta Casa –, e do Ministro
Gilberto Carvalho, puxe a orelha do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. A não ser – o que não
creio – que o Governo deseje a contundência de um
conflito fundiário entre brasileiros índios e não índios.
Sinceramente, Sr. Presidente Renan Calheiros,
manifestando desta tribuna a minha preocupação diante do que hoje vejo em meu Estado, o Mato Grosso
do Sul, com relação à questão fundiária, pelo “corpo
mole” – entre aspas – demonstrado pelas autoridades
da República, repito com ênfase: a Nação e todos nós
que almejamos paz e conciliação entre irmãos lamentaremos a eclosão de tragédias que jamais esqueceremos; triste página a ser registrada em nossa história.
Muito grato, Sr. Presidente Renan Calheiros, pela
oportunidade que me oferece.
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Era o que tinha a dizer, Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.
Eu faço um apelo aos Senadores e às Senadoras
que estão em outras dependências da Casa que, por
favor, venham ao plenário, porque nós vamos ter importantes votações nominais logo no início da sessão.
Senador Flexa Ribeiro, com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srs.
Senadores, Srª Senadora, venho à tribuna para falar
da preocupante situação em que se encontra o efetivo
da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Pará. Hoje,
o número de policiais nas estradas federais no Pará é
menor que há 17 anos. Naquela época, tínhamos mais
policiais federais nas rodovias do Estado do Pará do
que temos hoje. O efetivo, que, em 1996, era de 374
policiais, caiu para 344 atuais.
Fui visitado já, diversas vezes, por policiais rodoviários federais do meu Estado, que demonstraram
preocupação. E essa preocupação se estende a toda
a população, porque, não havendo uma fiscalização
preventiva nas rodovias federais, há possibilidade de
aumentar o número de acidentes, muitos deles com
perdas de vidas humanas. Então, é preciso que se
faça, daqui da tribuna do Senado, um chamamento
para que possa haver, efetivamente, uma preocupação
do Ministro da Justiça com essa situação da Polícia
Rodoviária Federal no Pará.
A falta de policiais já levou ao fechamento de
seis postos de fiscalização – foram fechados porque
não havia efetivo humano –: Itaituba, Redenção, Novo
Repartimento, Xinguara, Rio Maria e Bragança. Esses
postos foram desativados.
Em 2007, ou seja, 6 anos atrás, houve um concurso público específico para os Estados do Pará e
Mato Grosso, com 194 e 146 vagas respectivamente.
Ou seja, nesse concurso público de 2007, o Pará era
agraciado com 194 vagas para a Polícia Rodoviária
Federal no meu Estado.
Entre julho e setembro de 2009, o Pará recebeu
188 policiais. Ou seja, das 194 vagas do concurso de
2007, recebeu, em 2009, 188 policiais, atingindo, em
2010, um efetivo de 587 policiais rodoviários federais.
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É importante que aqui possamos fazer, para quem
nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado e, em especial, aos meus amigos e amigas do
Pará, um comparativo: em 2010, o efetivo da Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Pará era de 587 policiais; hoje, em 2013, três anos depois, está reduzido
para 344 policiais.
No entanto, a partir da vinda desses 188 novos
policiais, iniciou-se um processo de esvaziamento do
efetivo no Estado. No mesmo ano, 2009 – repito –, em
que foram incorporados 188 policiais, foram removidos
142, dos quais 134 para o Estado do Paraná. É um
absurdo se fazer um concurso para preencher vagas
necessárias e, ao mesmo tempo em que chegam esses novos policiais, são transferidos quase que o mesmo número – chegaram 188 e 142 foram removidos;
sendo 134 exclusivamente para o Estado do Paraná.
Esse movimento de remoção foi mantido ao longo dos
anos 2011 e 2012.
Essa situação, Srªs e Srs. Senadores, muito nos
preocupa, especialmente ao considerar os quase sete
mil quilômetros de rodovias federais no Estado do
Pará, o crescimento expressivo do número de veículos e, principalmente, a expectativa de um grande
incremento do movimento de carga com o Estado se
consolidando como eixo importante de escoamento da
produção agrícola do Centro-Oeste. Movimento que
deve se intensificar ainda mais com a conclusão das
obras na BR-163, que é a Santarém-Cuiabá. Ora, o
Estado do Pará, através da Santarém-Cuiabá, a BR163; através da Hidrovia do Tocantins; através do Porto
de Vila do Conde; do Porto de Meritituba; ao final da
rodovia Santarém-Cuiabá, um grande polo exportador
dos grãos produzidos no norte de Mato Grosso. Serão
6 milhões de toneladas – expectativa que possa começar a ser escoada, a partir do final de 2014, início
de 2015, quando se pretende que a estrada esteja
toda asfaltada, já tendo início essa exportação, mesmo com a precariedade da BR-163, que não está toda
pavimentada.
Milhares de carretas que irão passar pelo Estado
do Pará. E, aí, temos que nos preocupar para que os
guardas rodoviários federais possam fiscalizar esse
trânsito, possam fiscalizar esse tráfego de carretas, e
possam fiscalizar preventivamente, não só após o acidente, para que as pessoas que habitam às margens
da rodovia ou que por lá trafegam não sejam também
atingidas em acidentes rodoviários devido à falta de
fiscalização, causando perdas de vidas, como já me
referi anteriormente.
Estamos esperançosos, no entanto, em virtude
da recente aprovação da Lei n° 12.855, de 2 de setembro de 2013, que institui a indenização devida a
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ocupante de cargo efetivo em exercício nas unidades
situadas em localidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos
transfronteiriços. A Lei possibilita o pagamento da indenização para incentivar os policiais em localidades
onde há dificuldade de fixação de efetivo.
Esse mecanismo, similar à Gratificação de Localidade Especial, dada pelo Governo Federal aos militares das Forças Armadas lotados na Amazônia Legal,
representa uma oportunidade para reduzir o êxodo de
servidores lotados no Estado do Pará que, assim que
cumprem seu tempo mínimo legal de permanência na
Amazônia, solicitam remoção para outra região.
Quando o servidor lotado na Amazônia cumpre o
prazo mínimo legal de permanência, ele, automaticamente, pede a sua remoção. Com isso, há dificuldades
em fixar servidores de um modo geral e, em especial,
os policiais rodoviários federais, a que me refiro no
pronunciamento desta tarde.
Os dados que temos indicam a falta de policias
rodoviários federais nos seguintes Municípios: Santarém, Altamira, Marabá, Ipixuna, Mãe do Rio, Dom Eliseu, Benevides, Ananindeua, Castanhal, Santa Maria,
Capanema, Gurupi e Belém, a capital do Estado.
Ora, só pelo número de Municípios com falta de
efetivo, já podemos verificar a situação em que se encontra a fiscalização nas estradas federais no Estado
do Pará. Além, é claro – e aí é mais grave ainda –, das
unidades operacionais que foram fechadas por falta de
efetivo em Itaituba, Redenção, Xinguara, Rio Maria,
Novo Repartimento e Bragança. Nesses Municípios,
não há fiscalização nenhuma. As unidades operacionais
foram fechadas por falta de um único elemento que lá
estivesse. Nos outros a que me referi há pouco, temos
uma diminuição do número do efetivo necessário para
cumprir as suas funções de fiscalização.
A determinação das localidades classificadas
na situação de dificuldades de fixação de efetivo é de
competência do Ministro da Justiça, o Ministro José
Eduardo Cardozo. Então, eu faço um apelo ao Ministro
no sentido de reconhecer a dificuldade de fixação de
efetivo nesses Municípios e, portanto, a necessidade
de incentivar a permanência dos policiais neles lotados.
Eu quero aqui dizer houve uma reunião com o
Ministro José Eduardo Cardozo, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Pará e Amapá e a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais. E o Sr. Pedro Cavalcanti, Presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais
disse naquela ocasião:
Diante da exposição, o Ministro se mostrou
sensível e consciente dos problemas apresentados, especialmente sobre a evasão de
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policiais do Pará e da Região Amazônica e
declarou que está disposto a recompor o efetivo com novos policiais que irão ingressar na
Polícia Rodoviária Federal com o concurso
que está em andamento. Informou ainda que
esse problema de falta de efetivo não é exclusividade do Pará.
É verdade, mas só que no Pará a situação é
muito mais grave.
E disse ainda o Sr. Pedro Cavalcanti: ”Quanto à
indenização de fronteira, o Ministro não forneceu muitos detalhes sobre quais as cidades que serão beneficiadas com a referida indenização.”
Eu quero aqui, ao finalizar, dizer que a Drª Maria
Alice Nascimento Souza, Diretora-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da
Justiça, recebeu uma situação dos Municípios do Pará
com dificuldade de efetivo – daqueles que relatei há
pouco – e daqueles que já estavam desativados por
falta total do efetivo. Mas a Drª Maria Alice encaminhou
ao Ministro da Justiça uma relação – e aí nos preocupa
a situação – da situação dos policiais rodoviários federais em vários Estados do nosso País e, em especial,
daqueles de áreas da Amazônia e áreas fronteiriças.
Em muitos Estados, como, por exemplo, no Estado do
Rio Grande do Sul, ela solicita o aumento do efetivo
para mais de 40 Municípios, mas, no Estado do Pará,
o aumento é dado para apenas 11 Municípios. Não é
possível que esse tratamento desigual com o Pará e
com a Amazônia possa continuar com relação ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal!
Por isso, finalizando, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, faço novamente um apelo ao Sr. Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, para que ele tome
providências, já nesse novo concurso que está sendo
providenciado, no sentido de repor o efetivo, que, em
2010, já foi de 587 policiais, para que, com isso, possa
dar cobertura aos postos que estão com dificuldade
de pessoal e, mais do que isso, reabrir aqueles que
estão fechados por falta total de efetivo da Polícia Rodoviária Federal.
Vamos ficar aqui aguardando e cobrando do
Ministério da Justiça que os paraenses e os amazônidas contem por parte da Polícia Rodoviária Federal
com uma fiscalização efetiva, para que não venham a
acontecer acidentes com perda de vidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, só
para fazer um esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
aqui desde as 14h30. Esta é minha obrigação, é lógico. “Por que você está aí desde as 14h30?” Porque
esta é minha obrigação. Mas eu vim aqui com a intenção de usar a tribuna. E eu raciocinei... O Presidente
era o Senador Paulo Paim, de quem eu gosto muito e
que me disse: “Espere o fim da Ordem do Dia, porque
hoje ela é tranquila.” Mas parece que há uma matéria
polêmica, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há uma matéria polêmica, e
ficou acertado, desde a semana que passou, que nós
a votaríamos hoje como primeiro item da pauta.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas há acordo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Inclusive, há um requerimento
de adiamento da votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas há acordo para se votar essa matéria?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há um acordo no procedimento
e na marcação da votação para hoje. Não há acordo
com relação ao mérito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Então, está bem. Eu entendi, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria compartilhar...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Com respeito
ao requerimento de adiamento, ele vai ser colocado
em votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Toda vez em que nós vamos
apreciar uma matéria e em que há um requerimento
de adiamento, preliminarmente nós apreciamos o requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Desde a semana passada, a matéria
estava para entrar em pauta, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente!
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Já foi retirada na última quarta-feira...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós combinamos que essa matéria entraria hoje em pauta e que nós a votaríamos.
E, votando a matéria – esta é a decisão do Senado
–, nós vamos apreciar o requerimento de adiamento,
que já foi reapresentado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O.k.! Ele foi apresentado?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Já foi reapresentado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente Renan, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Quanto a esse projeto
de decreto legislativo, tive uma conversa com V. Exª,
Presidente Renan. V. Exª queria pautá-lo para ontem,
e eu pedi que o pautasse para o dia de hoje. Mas não
há acordo. Ainda hoje, pela manhã, na CCJ... Há um
projeto na CCJ de autoria do Senador Eduardo Lopes,
um projeto de lei complementar tratando do mesmo assunto. E pasmem: há um projeto de decreto legislativo
que objetiva anular os efeitos da decisão do Tribunal
Superior Eleitoral e um projeto de lei complementar
do mesmo autor que convalida aquilo que o Tribunal
Superior Eleitoral fez. Então, lá esse projeto também
não foi votado hoje. Era o primeiro item da pauta. Por
solicitação do autor...
O Sr. Eduardo Lopes (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Na verdade, era o décimo primeiro item.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ,
abriu a sessão com a apreciação do item 11. Houve
um pedido de inversão de pauta, e ele foi apreciado
como primeiro item da pauta. E foi retirado, porque o
autor não estava no plenário. Em seguida, foi retirado
da pauta a pedido do autor.
Então, não vejo qual é a necessidade de nós corrermos para votarmos esse projeto de decreto legislativo, até porque não há como um projeto de decreto
legislativo – há pareceres de Ministros do Supremo e
de ex-Ministros do Supremo –anular uma lei aprovada
pelo Congresso.
Então, era esse o ponto que eu queria deixar aqui.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
para fazer um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra a V. Exª,
pela ordem.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
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Em seguida, falará o Senador Eduardo Lopes e,
depois, o Senador Waldemir Moka.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejo incansavelmente o respeito que V. Exª tem tido com os
Líderes desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu não fui abordado e não fui consultado sobre
esse projeto. Por isso, Sr. Presidente, deixo minha posição como Líder da Oposição, a de que não há acordo
para que se vote esse projeto hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Ouço o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o que temos de deixar claro é que o decreto que citamos aqui, o de nº 85, trata de suspender a decisão do TSE, uma decisão administrativa do
TSE. A Constituição diz que esse assunto tem de ser
tratado por lei complementar. Por isso, existe uma lei
complementar de minha autoria, que é igual à resolução. Mas nós temos de votar o decreto. E, depois, nós
caminhamos com a lei complementar.
Então, deixo bem claro – já falei isto várias vezes
– que não somos contra o mérito da decisão do TSE,
mas queremos, sim, que se regulamente isso através
de lei complementar.
Por isso, como disse o Senador Flexa, existe um
decreto igual, ou melhor, o meu projeto é igual à decisão do TSE exatamente por isso. No art. 49, inciso XI,
da Constituição, em que me estou baseando, é dito
que é competência exclusiva do Congresso Nacional
zelar pela sua competência em face da atribuição normativa dos outros Poderes. Então, isso é exclusivo do
Congresso Nacional. Vou ler o artigo:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional [Senado e Câmara]:
[...]
XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa
dos outros Poderes; [...]
Então, o decreto suspende a decisão administrativa, inclusive com o voto contrário da Presidente
e do Vice-Presidente do TSE, que são membros do
Supremo Tribunal Federal.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan, peço a palavra pela ordem.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente Renan, por favor...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka, tem
a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eles vão
continuar discutindo, e a minha questão é diferente.
Sr. Presidente, invoco o testemunho do Líder do
PT na Comissão de Assuntos Sociais. Há um projeto
de lei relatado pelo Senador Sérgio Souza que prevê
a presença de cirurgiões-dentistas quando o paciente
está hospitalizado em Unidade de Tratamento Intensivo, a chamada UTI. Esse projeto foi retirado, na busca
de um acordo, por duas semanas. O texto foi aprovado
por consenso, mas, lamentavelmente – isto é regimental, é de direito –, houve o pedido para que o projeto,
embora fosse terminativo na Comissão de Assuntos
Sociais, invocando o Regimento Interno do Senado,
viesse aqui, para o plenário.
O que é que estou pedindo a V. Exª? Que o paute,
porque não há mais o que fazer. Nós temos de votar.
E aí a maioria vai decidir. Eu só estou pedindo prioridade na pauta para esse projeto. Lamentavelmente,
muito embora houvesse acordo... Foi feito o acordo,
o texto é de consenso, e não entro no mérito, porque
é regimental. Os Senadores têm o direito de fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa e,
especificamente, ao Senador Waldemir Moka, que é
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que, como pede S. Exª, nós vamos pautar
essa matéria. Antes do final desta sessão, a Secretaria da Mesa vai objetivar exatamente a marcação do
dia com V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Fora do microfone.) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero
saudar V. Exª, toda a Casa e o nosso primo Senador
Alvaro Dias. (Risos.)
Quero saudar o Senador Eduardo Lopes e o Senador Flexa Ribeiro.
Eu gostaria de examinar essa matéria, pois acho
legítima a defesa que faz aqui o Senador Flexa Ribeiro e outros Parlamentares da manutenção da decisão
do TSE.
Chamo a atenção de V. Exª, como Presidente, e
dos membros da Mesa para o fato de que, na Cons-
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tituição brasileira do ano de 1988, há um artigo que
diz que é irredutível o número de vagas existente para
cada Estado e para o Distrito Federal naquele ano da
sua regulamentação, que foi o de 1993. A Constituição,
em 1988, colocava esse número como irredutível. O
número de vagas do Paraná passava a ser o patamar
mínimo de representação do Paraná, e assim também
o número de vagas de cada Estado.
Ali foi feito, Sr. Presidente, outro artigo, pela importância que tem esse tema, que é o art. 45, em que
se diz que, somente por lei complementar, é possível
fazer a alteração do número de vagas na Câmara. Por
quê? Porque senão, todo dia, poderia ser mudado o
número de vagas no Senado e na Câmara. Então,
quis o Constituinte que isso fosse feito somente por
lei complementar.
Vejam: eu não estava aqui, não sei qual era o
ambiente, mas hoje o que se sabe – e é isto que está
sendo questionado no Supremo – é que se fez uma lei
aprovada por voto de liderança. Ou seja, como se vai
fazer uma alteração em lei complementar por voto de
liderança? Como se pode por uma lei fazer um preceito
contrário à Constituição? É citado pelo Senador Flexa
que teria passado para o TSE essa competência. Não
pode uma lei, Sr. Presidente, tirar aquilo que é assegurado na Constituição.
Pois bem, dito isso, para o que quero chamar a
atenção desta Casa? Há uma resolução, uma decisão normativa do Tribunal Superior Eleitoral que diz
que está atualizando o número de vagas na Câmara
Federal. Quero aqui dizer que há a necessidade, nós
a reconhecemos, de atualizar o número de vagas na
Câmara Federal, mas isso não pode ser feito através
de uma resolução. Isso não pode ser feito através de
uma resolução, de um ato administrativo. Essa é a
nossa ponderação.
Avaliamos que é legítimo que os Estados, que,
hoje, pela regra da proporcionalidade, têm o direito inclusive de ampliação de vagas, venham aqui defender
isso. Enfim, nós estamos aqui apoiando essa iniciativa
do Senador Eduardo Lopes, que tenta reparar essa
questão. Agora, é possível o Congresso Nacional anular
um ato administrativo do Tribunal Superior Eleitoral?
Essa é a pergunta que se faz.
No caso do Executivo, a regulação do art. 45 já
dá ao Congresso o poder direto sobre qualquer ato
que exorbite a lei. Qualquer ato que ultrapassar a lei o
Congresso pode anular. Isso já aconteceu outras vezes.
No caso específico do Judiciário, o que diz a
Constituição? É que ela é uma competência exclusiva
do Congresso Nacional. Somente o Congresso Nacional pode tratar desse tema.
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Aliás, Sr. Presidente, para poder compreender
bem, quero lembrar que, no capítulo da Constituição
que trata do Judiciário – na Constituição, há uma parte que trata do Poder Executivo, uma parte que trata
do Legislativo e outra que trata do Poder Judiciário –,
é dito que nas prerrogativas exclusivas do Judiciário
está a composição do Supremo. Ou seja, não pode aqui
nenhum de nós Parlamentares sequer ter a iniciativa
de dizer que a composição do Supremo agora não
contará mais com o número de vagas de hoje, que há
de se aumentar mais uma vaga ou mais duas vagas
ou que há de se reduzir esse número.
Por quê? Porque é uma competência de iniciativa
exclusiva do Supremo. Ou seja, do jeito que alterar as
vagas do Supremo é competência exclusiva do Supremo. Eu duvido que nós aqui possamos, sequer, arriscar
algo, imagine, por lei... Estou falando aqui em alterar
a lei. Agora, imagine alterar as vagas do Supremo por
um ato normativo do Congresso Nacional!
Então, Sr. Presidente, o fato é que, para reparar
isso, foi criado o inciso XI do art. 45, que diz que é
competência exclusiva do Congresso Nacional – só
o Congresso pode fazer isto – a defesa exatamente
dessa relação entre o Congresso Nacional e os outros Poderes.
O que eu quero saber é se nós, aqui, vamos permitir que outro Poder possa abarcar os poderes que
são próprios do Congresso Nacional. É disso que se
trata. É por isso que eu defendo aqui que, sim, é legítimo... Quem disse isso foram Ministros do Supremo
Tribunal Federal no dia em que estava sendo votada
essa resolução, esse ato administrativo do TSE.
Por essa razão, Sr. Presidente, estou aqui defendendo...
Repito: compreendo a posição dos Estados que
até são beneficiados por essa decisão. Aqui, eu jogo
claro para a gente compreender qual é o impasse. Por
que o Congresso Nacional...
Desde 1988 houve alteração na composição da
Câmara. Nessas alterações, eu destaco aqui a criação
de Estados e a ampliação de vagas de São Paulo. São
Paulo tinha um número de vagas, que foi ampliado.
Como foi ampliado? Foram ampliadas as vagas ampliando o número de parlamentares. Como causa um
desgaste muito grande ampliar o número de vagas,
nesse caso, não se quer aqui fazer.
O que eu quero é chamar a atenção. Eu defendo a
aprovação do decreto legislativo como um ato de defesa
do Congresso Nacional, como um ato de cumprimento
da Constituição e, ao mesmo tempo, que, através de
lei complementar, que, aliás, já tramita aqui, possamos
da forma correta, legal, fazer o que está estabelecido.
É isto, Presidente.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao
Senador Magno Malta, pela ordem. Em seguida, já
estão inscritos aqui, pela ordem, o Senador Eduardo
Lopes, Flexa Ribeiro... Ambos já falaram pela ordem..
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – De novo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eunício Oliveira, Alfredo Nascimento, Cássio Cunha Lima.
Senador Magno Malta, com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a Carta Magna na mão, de posse do art. 49,
eu estou tentando falar igual ao Cássio Cunha Lima,
de forma bem pausada e com muito conteúdo jurídico, mas não serei tão breve quanto o Senador Suplicy.
Está na Constituição:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
(...)
XI – zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa
dos outros Poderes.
Retifico o que acabou de dizer o Senador Eduardo Lopes, retifico o que acabou de dizer o Senador
Wellington Dias, de forma muito competente. Ora,
quando esta Casa se omite, quando o Congresso
Nacional se omite, o Poder Judiciário se arvora a um
espaço que existe. Neste caso, nós estamos dizendo:
o espaço está preservado, não há omissão.
Quem faz lei, Sr. Presidente? Não somos nós?
Um dia desses, numa reunião do Conselho Nacional de
Justiça, o Presidente do Conselho, que é o Presidente
do Supremo, simplesmente determinou aos cartórios
que fizessem casamento homossexual. O Presidente
do Supremo pode fazer lei? Ele faz lei? O CNJ faz lei?
Não faz! E nós vamos ficar assistindo a essas coisas
como se fossem uma coisa normal.
Sr. Presidente, nós fazemos a lei e o Judiciário a
executa. Então, o que o Poder Judiciário está fazendo
na evocação dos outros Estados que são beneficiados,
segundo o Judiciário, com um ganho de mais uma vaga
para Deputado Federal, e nós, o Piauí, o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo, perdemos uma vaga
na nossa bancada federal, não cabe a interferência
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do Judiciário. Para tanto, Sr. Presidente, é necessário
que nós votemos...
Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
Agora é o espírito do Mão Santa.
Sr. Presidente, é necessário, então, que nós votemos de maneira a colocar no lugar essa questão.
Não cabe essa intervenção mal colocada até de um
espaço que está ocupado, porque, quando nós nos
omitimos e deixamos um espaço e o Judiciário vem,
nós mesmos fazemos um mea-culpa: “Tínhamos de
fazer e não fizemos. Eles meteram a mão”. Mas, nesse caso, não. A proposta do Senador Eduardo Lopes
põe os pontos nos is, e nós vamos, definitivamente,
resolver essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
primeiro, eu gostaria que V. Exª pudesse esclarecer se
vai ser, ou não, pautado o projeto de decreto legislativo, porque nós estamos abrindo discussão de mérito
sem sabermos se vamos dar continuidade à discussão do projeto.
O que o Senador Eduardo Lopes falou, o Senador Wellington Dias e o Senador... Ele faz um raciocínio que não tem lógica, porque o próprio projeto
do Senador Eduardo Lopes remete ao TSE para que
faça os cálculos, dando poderes ao TSE. E existe a
Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 1993,
que está vigendo. O Congresso Nacional deu esses
poderes ao TSE. Então, o TSE não fez nada mais nada
menos que um cálculo matemático. Nós não podemos
discutir politicamente quem tem direito a ganhar, quem
tem direito a perder. Isso não é uma discussão política.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu gostaria que ganhassem todos, mas é uma
discussão matemática, feita pelo TSE.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E o projeto do Senador Eduardo Lopes remete ao
TSE, fazendo a mesma coisa que a Lei Complementar
nº 78, de 1993, fez lá atrás. O TSE cumpriu aquilo que
o Congresso Nacional deu a ele como atribuição: refez
os cálculos matemáticos e disse qual seria a Bancada
de Deputados Federais de cada Estado da Federação.
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Precisamos, primeiro, definir, Presidente Renan,
se vamos entrar no mérito da questão. Aí, sim, vamos
debater.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, quero lembrar...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Tenho uma questão de ordem, Sr. Presidente. Tenho uma questão de ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero lembrar, com todo respeito...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... a V. Exª, que não há acordo para votarmos a
matéria hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador
Flexa Ribeiro e à Casa que, na semana que passou,
nós acertamos o procedimento para não apreciarmos
esse projeto improvisadamente. Acertamos isso com
a Casa, para colocá-lo como item primeiro da Ordem
do Dia de hoje. Portanto, ele é o item primeiro da Ordem do Dia de hoje.
E disse, na oportunidade, que nós vamos votar,
primeiro, um requerimento de adiamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se o requerimento de adiamento
for aprovado, a matéria será adiada.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas apenas nesta hipótese:
se for aprovado o requerimento de adiamento. Se não
for, nós vamos apreciar a matéria. Isso é um projeto
de decreto legislativo...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Concordo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... que vai para a Câmara dos
Deputados. Vai para a Câmara dos Deputados.
Mas nós – evidentemente, conflitam interesses
que são interesses legítimos – não vamos deixar de
apreciar a matéria por essa razão.
Por isso, na semana que passou, nós designamos como item 1 da pauta e designamos também, na
oportunidade, o Senador Benedito de Lira para ser o
Relator da matéria no Plenário do Congresso Nacional.
Eu queria só propor...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Concordo com V. Exª. Vamos votar o requerimento...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... para decidir. Depois, então, falaremos a respeito do projeto.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem com relação ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, eu
só queria, antes de conceder a palavra para V. Exª
apresentar a questão de ordem, fazer uma proposta
de encaminhamento.
Nós faremos a leitura do requerimento, e todos
que estão inscritos falarão na discussão do requerimento e no encaminhamento. Está bom assim? Acho
que fica bem, fica bem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Agora, a questão de ordem: cabe requerimento em matéria que está em regime de urgência?
Cabe requerimento de adiamento?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – É claro que cabe.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Questão de ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Pelo Regimento, Sr. Presidente, só caberia
a extinção da urgência.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Questão de ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pelo Regimento, somente caberia
requerimento pela extinção da urgência assinado pela
maioria absoluta dos membros.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Se prevalecer essa hipótese, nós vamos pedir um requerimento para retirar a urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o requerimento não é
para a retirada de urgência. O requerimento pede que
a matéria seja apreciada pela CDR, o que significa,
em outras palavras, tirá-la da pauta. Então, nós vamos
ter que, primeiro, apreciar o requerimento, apesar de
a matéria estar em regime de urgência.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, insisto aqui, permita-me.
Como o decreto legislativo teve um requerimento de
urgência aprovado – já não estou nem falando aqui do
acordo que tivemos para a apreciação hoje; só isso eu
acho que já valeria a pena –, como o decreto legislativo
teve um requerimento de urgência aprovado, assina-
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do, conforme manda a legislação, pode agora – quer
dizer, está pautado, com regime de urgência – haver
esse requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o parecer tem que ser
dado em plenário. Como o requerimento pede que
a matéria tramite na Comissão de Desenvolvimento
Regional, nós teríamos que dar o parecer de Plenário
e votar o requerimento, senão nós temos que ouvir a
Comissão sobre o que o requerimento pede.
Então, em outras palavras, vamos, regimentalmente, ter que apreciar o requerimento primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, vamos votar o requerimento, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos votar o requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não pode ser votação nominal, não, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Será. Será.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se pedirem, na forma do Regimento, será nominal.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, só para lembrar que em requerimento não cabe discussão. Portanto, devemos entrar
em votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Mas pode encaminhar.

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item 1 da pauta:
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.
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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.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Na sessão deliberativa de 16 de outubro foi lida
a Emenda nº 1 de plenário.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Inscreveremos todos para encaminhar.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, questão de ordem. Para encaminhar, apenas os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Para encaminhar...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Requerimento não pode ser discutido. Para
encaminhar, sim, mas apenas Lideranças.

Outubro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Para encaminhar o requerimento,
na forma do Regimento, é o autor e um de cada partido.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Os Líderes, o Líder de cada partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, os líderes terão a palavra
também para encaminhar, sem problema nenhum.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Só para encaminhamento. Não se discute requerimento, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem problema nenhum. Sem
problema nenhum.
O parágrafo único diz o seguinte: “O encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partido ou bloco parlamentar, salvo nas sessões de homenagem de pesar.”
REQUERIMENTO
Nº 1.243, DE 2013.
“Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, nº 12, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, seja remetido à Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo por estar
no âmbito de sua competência”.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos colocar o requerimento
em votação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Encaminhar, Sr. Presidente!
Encaminhar, Sr. Presidente!
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM) – Favorável. Favorável.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Quero encaminhar o requerimento pelo PCdoB.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Para encaminhar.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM) – Encaminhar pelo PR, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Peço que os Srs. Líderes partidários façam acordo com relação a quem encaminhará
porque, na forma do Regimento, falará, no encaminhamento, o autor e um de cada Partido.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela oposição, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pelo PCdoB, Vanessa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, se me permite, gostaria de...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Pelo PR, Alfredo Nascimento.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Pela Liderança do Governo, Eduardo Braga.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pelo PT, contrário ao requerimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senador Inácio me indica, Sr.
Presidente, para falar pelo PCdoB.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Não! Não aceito o Senador Flexa falar pela
oposição porque ele defende o Estado do Pará e eu
defendo o da Paraíba, que precisa manter os cargos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então eu...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Como autor do requerimento...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Essa questão em aberto...
Sr. Presidente, é muito natural, não é a primeira
vez que isso acontece na Casa. O que não se pode é
falar em nome da minoria. Faço parte da minoria, Senador Mário Couto. Se V. Exª bater na mesa daí, eu bato
de cá, não tem problema. Nós vamos fazer a votação
de acordo com a posição de cada Estado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan...
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Portanto, não aceito o encaminhamento da minoria contra a propositura, como refuto encaminhamento pelo PSDB. Cada macaco no seu galho,
cada um defendendo os seus interesses. E falo como
Vice-Líder do Partido, ora!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan, vou falar pela oposição.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Destituíram o Líder?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu, o Líder da oposição, vou falar pela oposição.
Não quero dividir a oposição, eu errei. Peço desculpas
ao Senador Cássio. Eu errei. Não é o Flexa, não, é o
Mário Couto que vai bater na mesa mais tarde.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Vão bater na mesa também o Senador Cícero
e o Senador Cássio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Flexa Ribeiro, como autor do requerimento.
Com a palavra, V. Exª.
V. Exª dispõe de até 5 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna para defender o
requerimento que apresentei para que esse...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há um orador na tribuna. Por
favor, peço o silêncio da Casa. Há um orador na tribuna.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar.) – ... Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de autoria do Senador Eduardo Lopes,
vá à Comissão de Desenvolvimento Regional por um
motivo muito simples: ele altera a proporção dos Deputados em vários Estados da Federação brasileira.
Então, é necessário que a Comissão de Desenvolvimento Regional possa colocar um parecer sobre essa
alteração, que, como já disse e repito, é uma alteração
apenas matemática, não é política. Nós não estamos
discutindo politicamente.
Senador Renan, quero concordar aqui com o Senador Cícero Lucena e com o Senador Cássio Cunha
Lima. Eu não viria aqui defender pela oposição ou pelo
PSDB. Eu venho aqui defender como autor do requerimento, até porque esse é um tipo de projeto que não
diz respeito a partido político. Diz respeito a questões
de interesse de cada Estado da Federação brasileira.
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Mas também não acho justo, Senador Renan,
quando V. Exa disse que indicava o Senador Benedito
de Lira para ser o Relator do processo em plenário.
Também não acho justo o autor do projeto de decreto
legislativo ser um Senador de um Estado que perde
no cálculo matemático do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, é justo que ele tenha feito o projeto de decreto
legislativo. Não achei justo o Senador Wellington Dias
ter sido indicado para ser o Relator na CCJ, porque o
Senador Wellington Dias é de um Estado que perde
Deputados Federais. Então, ele deu um voto substitutivo ao Senador Pedro Taques, que é de um Estado
neutro. E V. Exa acaba de indicar o Senador Benedito
de Lira para ser o Relator em plenário. A Paraíba é,
lamentavelmente, um dos Estados que perdem nessa
nova composição.
Então, eu pediria a V. Exa que escolhesse um Senador de um Estado neutro, de um Estado que nem
tenha aumento do número de Deputados, nem perda
do número de Deputados.
Nós não vamos entrar no mérito agora. Nós não
estamos entrando no mérito. Nós estamos entrando
apenas na questão do requerimento.
Então, por que é importante ir à CDR? Para que a
Comissão de Desenvolvimento Regional se posicione
com relação às novas bancadas definidas pelo TSE.
E repito, só para esclarecer de vez, Senador Wellington Dias, Senador Eduardo Lopes: o que o TSE fez
foi exclusivamente fazer o cálculo matemático e autorizado pelo Congresso Nacional. Lá atrás, em 1993, a
Lei Complementar 78 dava esses poderes, como dá
o projeto do Senador Eduardo Lopes, que também
remete ao TSE, para que o TSE faça, a cada quatro
anos, o recálculo desses índices, desse número de
bancada. Não é o Congresso que tem de fazer isso.
Isso é um cálculo matemático, com relação à população
de cada Estado, pelo censo. Então, isso é um cálculo
matemático. Venho defender o requerimento para que
ele tramite, antes de vir a plenário, pela Comissão de
Desenvolvimento Regional.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, esta não é uma questão de encaminhamento para partidos, na minha opinião, por quê?
É uma questão de unidades federativas, de Estados, de
Estados que estão perdendo Deputados e de Estados
que estão ganhando. Por exemplo, há vários do PMDB
que concordam. Ou fala todo mundo... Como alguém
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vai falar pelo partido e não consegue falar por todos do
partido? Só que o Líder, por exemplo, não pode falar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos seguindo o Regimento e apreciando um requerimento.
O art. 310 do Regimento diz, em seu parágrafo
único, que o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário, que já falou, e a um
representante de cada partido. Então, isso é um problema de economia interna de cada partido. É o requerimento que está sendo levado em consideração.
Eu concedo a palavra ao Senador Alfredo Nascimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu estou inscrito; não estou, Senador Renan?
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Presidente, a Lei Complementar nº 78, que
já foi citada, diz, em seu parágrafo único: “Feitos os
cálculos da representação dos Estados e do Distrito
Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o
número de vagas a serem disputadas.” O que significa
dizer que o Congresso Nacional já autorizou, já elaborou a lei e, previamente, autorizou o procedimento
adotado recentemente pelo TSE.
Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida
pelo Estado de São Paulo, arguindo omissão do Congresso Nacional, que não havia, até aquele momento,
editado lei complementar regulamentando o parágrafo
único do art. 45, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a cautelar suscitada naquela ação, ressaltou a
necessidade de edição de lei complementar para a fixação do número de Deputados das Casas Legislativas.
Em 2002, Sr. Presidente, no julgamento dessa
Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF, acatando
a manifestação do Procurador-Geral da República, entendeu que, com a edição da Lei Complementar nº 78,
de 30/12/1993, o Congresso Nacional supriu a omissão
arguida na Ação Direta de Inconstitucionalidade e considerou válida a referida Lei que estabelece o critério
para cálculo da representação dos Estados e do Distrito Federal, atribuindo ao Tribunal Superior Eleitoral
a competência para fornecer aos TREs e aos partidos
políticos o número de vagas a serem disputadas.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o TSE nada
mais fez que cumprir o disposto na Lei Complementar
nº 78, de 1993, por meio da qual o Congresso Nacional
atribuiu ao TSE a competência agora combatida pelo
Projeto de Decreto Legislativo nº 85.
Então, Sr. Presidente, no meu entendimento, que
deve ser o entendimento daqueles que querem cumprir a lei, a Lei Complementar nº 78 vale, e o Supremo
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Tribunal Federal já a julgou constitucional e atribui ao
TSE a competência para a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.
Sr. Presidente, nós estamos neste momento não
discutindo o mérito da matéria, mas estamos tão somente debatendo se a matéria deverá ser remetida à
Comissão de Desenvolvimento Regional ou se deverá
ser votada, ainda hoje, neste plenário.
Eu tenho um entendimento, Sr. Presidente, de
que pela importância, pela relevância da matéria, nós
não podemos admitir que somente uma comissão temática tenha tido a possibilidade de discutir a matéria,
porque, efetivamente, este projeto que nós estamos
analisando no momento só foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça não para que se discutisse o
mérito, mas tão somente a constitucionalidade ou não.
Temos um entendimento, Sr. Presidente, de que
seria necessário que outra comissão – e, no caso, a
comissão que tem a melhor condição regimentalmente
prevista, inclusive para discutir a matéria, é a Comissão
de Desenvolvimento Regional – debatesse a matéria
sob a luz da representatividade do nosso País, como
federação que é.
O Senado Federal é uma casa que é composta
de três representantes de cada unidade da Federação,
diferentemente, Senador Mozarildo Cavalcanti, da Câmara dos Deputados, cuja representação é pelo número da população. E a própria Constituição diz que o
número de Deputados de cada unidade da Federação,
de cada Estado, está diretamente ligado ao número
da população de cada Estado.
Senador Wellington, eu vou voltar para debater
a matéria. Quiçá, antes do Plenário, tenha eu a possibilidade de debater essa matéria na Comissão de
Desenvolvimento Regional.
Mas nós não podemos, Sr. Presidente, aceitar
isso, enquanto o Censo do IBGE de 2010 aponta que
o Estado do Amazonas – estou arredondando –, com
3 milhões e 480 mil habitantes, tenha 8 Deputados, Senadora Ana Amélia; 3 milhões e 480 mil habitantes, 8
Deputados. O Piauí, de acordo com o Censo do IBGE,
com 3 milhões e 119 mil habitantes, 10 Deputados.
Onde fica a representatividade prevista pela Constituição Federal? O Pará tem 4 Deputados a menos do
que deveria ter, Senador Mário Couto.
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Mas aqui o que nós estamos discutindo é um
projeto que susta uma decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, e susta uma decisão dizendo que teria sido
inconstitucional porque existe uma Lei Complementar,
a de nº 78, de 1993, que seria inconstitucional.
Então, tragam para cá a súmula da decisão do
Supremo.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Presidente, tragam para cá.
Quem usa esse discurso, traga a súmula do STF que
considerou, Senador Flexa, inconstitucional a Lei Complementar nº 78, que prevê e garante poder ao Tribunal
Superior Eleitoral de ajustar o número de Deputados
Federais, a representação de cada Estado de acordo
com a população de cada unidade da Federação.
Mas eu, neste momento, quero defender que
aprovemos o requerimento. E por que aprovar o requerimento? Para que possamos discutir melhor a
matéria na Comissão de Desenvolvimento Regional e
depois, sim, de esgotarmos o debate nas comissões,
aí, debatermos e votarmos a matéria aqui no plenário
do Senado Federal.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Fora do microfone.) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero me inscrever para falar como Líder da
Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Isso. Isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª para
encaminhar a votação do requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
vou para a tribuna.
Sr. Presidente, não quero eu, quem sou eu, de
jeito nenhum, meu nobre Senador Cássio, dividir a
oposição, principalmente com a Paraíba. Pelo amor
de Deus!
Mas isso aqui, Presidente, é matemática, isso
aqui nós não podemos mudar, isso aqui não tem jeito
de mudar. O Supremo já se pronunciou com relação a
essa matéria. O Supremo já disse que é competência
do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior
Eleitoral já determinou as divisões, o aumento e a diminuição dos Deputados em cada Estado.
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Hoje, o meu Pará tem sete milhões de habitantes.
E há muito, há décadas o Pará, o meu Estado pleiteia
a regularização do seu direito de ter mais quatro Deputados Federais e mais quatro Estaduais.
E o Tribunal Superior Eleitoral, minha querida
Senadora Vanessa, apenas pegou a matemática e a
proporcionalidade e determinou. Não tem jeito!
Infelizmente, alguns Estados, que tinham a mais,
perderam, porque tinham a mais, e estava errado. Estava errado! O que não se pode fazer agora é deixar,
por exemplo, os Estados que há muito vêm sendo
prejudicados e têm o direito de ter a mais queiram se
meter goela abaixo e tirar o direito dos Estados. Do
meu Estado ninguém vai tirar o direito! Principalmente
depois do ato do Tribunal Superior Eleitoral. Não há o
que discutir.
Agora, o Senador Eduardo, quando fez este projeto de decreto legislativo, deveria ter sido mais bem
orientado pela sua assessoria, porque não cabe, neste
caso, um projeto de decreto legislativo, Senador. E aí,
V. Exª viu que estava errado e propôs agora uma lei
complementar.
Senador, isso é matemática. Aqui não está se rezando absolutamente nada; aqui é proporcionalidade.
Aqui é o direito, e nós temos que zelar pelo direito de
cada um; de cada cidadão brasileiro, de cada Estado.
É dever constitucional nosso, do Senado Federal, do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, ponha o requerimento em votação.
Vamos respeitar, e é nossa obrigação constitucional; é
nosso dever. O Estado do Pará há muitos anos pleiteia.
O Deputado Federal Nicias Ribeiro tem um projeto na
Câmara Federal há muitos...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... e muitos anos, pleiteando o direito do Pará.
E nós vínhamos submetidos a essa desconfiança de
que o Pará não tinha o direito constitucional de ter
mais quatro deputados federais e estaduais. É nosso
direito e do nosso direito ninguém arreda pé. Do nosso direito constitucional, do nosso direito proporcional,
de matemática, de números. O Pará tem mais de sete
milhões de habitantes hoje; Estado forte, poderoso.
E, por regulamento, nós temos que ter, sim, o direito,
pois nos enganavam e nos levavam na barriga, e nos
levaram, e levaram, e levaram...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... por muitos. anos. (Fora do microfone.)
Senador Eduardo, V. Exª jamais vai conseguir tirar
do (Fora do microfone.) Estado do Pará, do Amazonas
e de outros Estados seus direitos próprios através de
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uma lei de decreto legislativo. Nem de lei complementar. Porque V. Exª se esqueceu de pegar, já, o que o
Supremo Tribunal Federal – pegue já, Senador, veja
aí com seus assessores o que diz o Supremo Tribunal
Federal sobre esta matéria. Quem decide é o Tribunal
Superior Eleitoral. Está decidido, Senador. É direito de
cada um. E é dever nosso considerarmos o que o Tribunal Superior Eleitoral diz a respeito dessa matéria.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Eunício Oliveira.
Antes, porém, eu queria comunicar à Casa que
amanhã nós realizaremos a terceira sessão temática
do Senado Federal. Vamos tratar das questões federativas. Vamos ter aqui a presença do Ministro Guido
Mantega, de representantes dos governadores e do
Prefeito de Porto Alegre, que preside a Frente Nacional de Prefeitos de Capitais.
Portanto, amanhã, a partir das 10 horas, nós vamos ter a terceira sessão temática para discutirmos
esse amplo espectro das questões federativas. Nós
realizamos reuniões com os governadores, com os
prefeitos; quando votamos o fim da guerra dos portos,
nós assumimos compromissos com uma agenda e amanhã é a oportunidade para retomarmos essa agenda.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se
está discutindo aqui é a Resolução nº 23.389, de 2013,
do Tribunal Superior Eleitoral. Ouvi atentamente vários
oradores, que reclamam que esta Casa está abrindo
os seus direitos para entregar, ou então que o Tribunal Superior Eleitoral usurpou direito do Congresso
Nacional para emitir, para fazer essa resolução. Não
é verdade, Sr. Presidente. Esta Casa, pela Lei Complementar nº 78, por dois terços deste Plenário e do
Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou a lei
complementar no dia 30 de dezembro de 1993. E o
que diz a lei complementar? A lei complementar diz,
no seu parágrafo único: “Feitos os cálculos pelo IBGE
da representação dos Estados e do Distrito Federal,
o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos tribunais
regionais eleitorais e aos partidos políticos o número
de vagas a serem disputadas”.
Quem entregou o poder para que o TSE pudesse
fazer resolução foi esta Casa do Congresso Nacional
e a Câmara dos Deputados, que, em votação de dois
terços desta Casa e da outra Casa, entregou poderes
para que o TSE pudesse baixar as resoluções, baseado no que determina o IBGE.
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Portanto, não há usurpação de direito desta Casa,
não estamos tirando prerrogativas desta Casa, porque
as prerrogativas foram transferidas desta Casa para
o TSE, pelas duas Casas que compõem o Congresso
Nacional, Senado e Câmara Federal, quando aprovou
a Lei Complementar nº 78.
Portanto, Sr. Presidente, o TSE não fez nada
mais, nada menos, do que cumprir o que determina a
Lei Complementar nº 78, repito, aprovada por todos os
membros desta Casa, pelo menos pela maioria de dois
terços e da Câmara dos Deputados. Não há nenhuma
usurpação de direito. O que há aqui é simplesmente
aplicação da lei e, por este motivo, encaminho favoravelmente ao requerimento para que essa matéria
possa voltar a outras comissões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra...
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Estamos votando um requerimento para remeter o projeto de resolução à Comissão
de Desenvolvimento Regional?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –O projeto de resolução, Sr.
Presidente... V. Exª poderia ler para o Plenário? Ele
pede que seja sustada que petição? Qual é o teor do
projeto de resolução?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Já foi falado. Está na Ordem
do Dia, já foi publicado e lido.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Mas eu gostaria que V. Exª,
se possível, lesse o número da petição que pede para
ser cancelado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Decisão nº 9.495, do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Desconheço essa decisão.
V. Exª tem cópia dessa decisão sobre a mesa?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Não, deve estar no processo aqui.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Desconheço. Tenho uma decisão
aqui que tem outro número, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas a...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não, Sr. Presidente, não.
Decisões têm números.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas nomina a decisão, que é
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a decisão que especifica o tamanho da representação
na Câmara dos Deputados e, consequentemente, nas
assembleias legislativas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, quando um
advogado entra com uma petição no Poder Judiciário
pedindo para ser julgada determinada coisa e erra o
número, ele não é nem aceito.
Eu acho que benevolência não é de acordo com
o conteúdo, mas deve usar a mesma regra para tudo.
Essa decisão que está pedindo para ser sustada eu
desconheço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, mas eu darei já a informação a V. Exª.
Estou pedindo à Mesa para que verifique exatamente todas as informações para que possamos dá-las à Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço e vou aguardar a
resposta da Mesa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Wellington Dias.
Senador Wellington Dias, o Senador Cícero Lucena, com a sua aquiescência, está pedindo a palavra
para uma questão de ordem.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, questão de ordem.
Em caso de requerimento, votam os representantes de partidos. Essa matéria tem problemas nos
partidos. Então, pelo que temos conhecimento desse
debate, vários partidos têm posições diferentes. Está
havendo um processo injusto no sentido de que determinado Líder fala em nome do partido sem efetivamente dizer que é uma questão fechada do partido. E
os demais têm que ter posicionamentos, porque, por
exemplo, só para exemplificar, o Líder Eunício falou
em defesa não em nome do PMDB, falou em nome do
Ceará, que ganha Deputado. E vários Parlamentares
do PMDB em Estados que perdem Parlamentares,
que gostaria de ter a chance de falar, não estão tendo
oportunidade, Presidente, além, por exemplo, da Senadora Vanessa, porque este é o ano do Amazonas.
Se não bastassem os incentivos, bilhões que
o Brasil renuncia em favor do Estado do Amazonas,
agora também quer aumentar a sua Bancada aqui no
Congresso. E os demais Estados que são sacrificados,
que pagam o ônus disso, não têm a chance de manter o mínimo da sua Bancada, Presidente. Então, eu
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peço que a condução do debate seja refletida e que
possamos adotar uma postura.
O Vice-Líder do PSDB, Cássio, que terá a responsabilidade de dizer que não fará em nome do partido, mas, sim, como representante do Estado da Paraíba, que injustamente pede representantes, e que
vai defender não apenas a questão do Estado, mas,
principalmente, desta Casa, porque o que estamos
discutindo é a autonomia dos Poderes, é a autonomia
desta Casa, e, consequentemente, está tendo uma
discussão injusta, Presidente.
É essa a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer que concordo
em gênero, número e grau com o que foi dito aqui pelo
Senador Cícero Lucena, mas essa matéria, Senador
Benedito, é como foi, por exemplo, aqui, a discussão
e votação da distribuição de royalties.
Não há como um influenciar a decisão do outro.
Não há jeito. Então o mais prudente, do ponto de vista
do funcionamento da sessão, é que nós simplifiquemos
essa discussão para todos possam votar, decidir. Acho
que essa é a questão.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão orador.) – Eu
serei breve, atendendo o que diz V. Exª. Primeiro, para
esclarecer, Sr. Presidente, o encaminhamento da Senadora Vanessa. A Resolução nº 23.389, do TSE, quando
iniciou a tramitação, foi feita a correção devidamente.
Aqui eu quero, neste instante, não tratar do mérito
da matéria, mas quero tão somente tratar do requerimento, Sr. Presidente. A verdade é que nós temos
uma matéria, o primeiro item da pauta, que está em
regime de urgência. Segundo o nosso Regimento, só
é possível requerimento para a retirada da urgência.
Não é possível requerimento enquanto tramitar aqui,
porque senão nós vamos criar um procedente perigoso. Faz-se uma matéria entrar em regime de urgência,
Senador Agripino, ela entra na pauta, e, ao entrar na
pauta, alguém aqui apresenta um requerimento, questão de regime de urgência. Então, nós podemos abrir
um precedente perigoso aqui.
Senador Eunício, estou colocando aqui que essa
matéria está em regime de urgência, é o primeiro item
da pauta. Foi acertada votação hoje. Em matéria em
regime de urgência, só é possível um requerimento
para retirada de urgência, ou então ele vai a voto.
Quero aqui apenas chamar a atenção para isso.
A minha fala, neste instante, é apenas sobre o requerimento. O requerimento está pedindo que a matéria
vá para outra Comissão. Se não tivesse o regime de
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urgência, era legítimo. Só que, nesse caso, a matéria já
está em regime de urgência, está já em fase de votação.
Então, quero aqui chamar a atenção e fazer um
apelo para a retirada do requerimento, para que não
criemos um precedente inadequado.
Eu acho, Sr. Presidente que aqui está correto.
Eu acho que, neste instante, em regime de urgência,
cabe a votação. E para economizar, eu fico por aqui
defendendo a retirada do requerimento, não retirando
a rejeição, para que não se crie um precedente de, em
matéria de regime de urgência, possa aqui qualquer
um apresentar requerimento em matérias futuras. É
para isso que eu chamo a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra o Senador
Cássio Cunha Lima.
Em seguida, vamos proceder à votação.
Com a palavra V. Exª
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
encaminhar a votação, eu quero, com muita alegria e
muita honra, registrar a presença, na tribuna de honra
do Senado Federal, do Prefeito de São Domingos do
Cariri, José Ferreira, fraterno amigo, companheiro de
uma vida inteira, que testemunha, com olhos atentos,
ao lado dos que nos acompanham, este instante importante, quando o Senado Federal pode reivindicar a
retomada das suas atribuições, das suas competências
constitucionais, ou continuar numa situação de diminuição perante outros Poderes.
O ponto central que aqui se discute é, sim, a
renúncia de competência prevista na Constituição do
Congresso Nacional, especificamente do Senado, para
a Justiça Eleitoral, e não pode, não há abrigo, não há
acolhida da nossa Constituição de qualquer instrumento
que permita que o Congresso delegue ao Poder Judiciário qualquer uma dessas atribuições.
A nossa Constituição prevê, sim, que o Congresso
pode delegar poderes ao Poder Executivo. O Congresso
pode, sim, delegar poderes ao Poder Executivo, mas
não há precedente na história republicana deste País
de o Congresso Nacional delegar poderes ao Poder
Judiciário, que no seu ativismo judicial, cada vez maior,
já vem legislando ao arrepio das nossas atribuições.
Aqui, nós temos um Plenário com duas posições
claras, ou seja, a dos Estados que perdem representação e que, portanto, como é o caso da Paraíba – tenho
certeza de que essa é a posição do Senador Vital do
Rêgo Filho e do Senador Cícero Lucena – e que votaremos contra, assim como há a posição dos Estados
que ganham representação, como é o caso do Pará,
do Senador Mário Couto e do Senador Flexa Ribeiro.
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Mas quem decidirá essa questão são os Estados
que ficarão numa posição neutra, que não perdem e
não ganham, suas representações ficarão inalteradas.
E são a esses representantes que eu estou dirigindo
a minha palavra porque é óbvio que todos os Senadores dos que ganham votarão a favor, os que perdem
votarão contra.
O apelo que eu faço, o apelo que eu dirijo a meus
pares é que nós possamos, em primeiro lugar, dar um
freio de arrumação nisso. Não há – repito – precedentes na história republicana brasileira de o Congresso
Nacional abdicar de poder, de transferir competência
para o Poder Judiciário. Isso é muito grave. Nós não
podemos renunciar a essa competência.
Portanto, apelo aos Senadores e Senadoras que
representam Estados cuja situação é neutra, não ganham nem perdem sua representação, seja na Câmara ou nas assembleias, que possamos votar hoje, até
para que eu possa concluir.
Não há sentido o apelo da Senadora Vanessa, a
não ser no intuito nítido de procrastinar essa votação.
Apela S. Exª para que a matéria possa tramitar – vejam
só – na Comissão de Desenvolvimento Regional, como
sendo essa uma comissão de mérito. Qual o mérito
que podemos encontrar a ser discutido na Comissão
de Desenvolvimento Regional – lembrei – e Turismo?
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – É um passeio que a proposta estará
fazendo indo à Comissão de Turismo, porque não há
como se justificar, Senador Aloysio, que essa matéria
possa seguir para essa Comissão – a não ser que ela
vá fazer turismo naquela Comissão.
Que possamos votar neste instante, como já
aconteceu em vários outros momentos, em vários outros instantes.
Reitero o apelo às bancadas dos Estados que
não perdem suas representações e que também não
ganham, para que nós possamos preservar o quadro
atual. O cálculo feito pelo TSE foi em cima dos dados
não de um censo populacional, mas apenas daquele
censo menor – existe uma nomenclatura que me está
fugindo agora, deu-me um lapso de memória, mas não
é o mais importante –, quando nós deveríamos ter a
aferição das populações...
(Interrupção do som.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Agradeço a boa vontade sempre de V.
Exª –, quando esse cálculo deveria ser feito num censo decenal, e não nessa avaliação parcial que se faz.
Agradecendo a atenção de todos, peço, encarecidamente, em nome da justiça e da preservação
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das prerrogativas deste Congresso, que possamos
votar a matéria e sustar a decisão do TSE, para que o
Congresso, nas suas atribuições, possa ter uma decisão afirmativa, o censo de estimativa – me socorre
o Senador Benedito de Lira –, possamos ter a nossa
posição preservada.
Era isso que devia dizer não em nome da Liderança do PSDB. O PSDB não tem posição fechada nessa
questão. Apenas em nome do Estado da Paraíba e em
meu nome, naturalmente, pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é importante destacar que esta não é apenas uma questão de
delegar ou não competência do Congresso Nacional
para o Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui, às minhas
mãos, a Lei Complementar nº 78, Srs. Senadores, de
30 de dezembro de 1993, lei esta que está em vigor,
não está questionada a sua constitucionalidade. Portanto é uma lei num ato jurídico perfeito do Congresso
Nacional. Lei Complementar nº 78, que diz, Senador
Eduardo Suplicy, o seguinte:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Proporcional à população dos Estados
e do Distrito Federal, o número de deputados
federais não ultrapassará quinhentos e treze
representantes, fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no
ano anterior às eleições, a atualização estatística demográfica das unidades da Federação.
Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o
Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas.
Sr. Presidente, o atual Congresso Nacional, a
atual Câmara dos Deputados Federais foi eleita com
esta legislação, foi eleita com esta lei complementar, e
o número de Parlamentares foi estabelecido por esta
lei. Portanto, nós não estamos discutindo aqui uma lei
que é ilegal, nós não estamos discutindo aqui que não
há delegação de competência, porque há delegação
de competência na Lei Complementar nº 78. O que
nós estamos discutindo aqui é que a correlação, a
proporcionalidade do eleitorado brasileiro mudou, de
acordo com a população.
O Estado do Amazonas tem quase 2,5 milhões
de eleitores, Sr. Presidente, e oito Deputados Federais.
Para se eleger um Deputado Federal no Amazonas,
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precisa-se de mais de 230 mil votos. Essa proporcionalidade, portanto, é injusta porque nivela ao mínimo.
Eu queria fazer um apelo aos Srs. Senadores
e Senadoras dos Estados neutros, que não ganham
e que não perdem: que votem com a legalidade, que
votem com a justiça, que votem com a proporcionalidade da população brasileira e que votem, portanto,
pela manutenção da relação estabelecida e pela resolução estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de registrar a presença de estudantes de
Direito, de Administração Pública, de todas as Ciências Humanas que visitam Brasília hoje. São cerca de
50 estudantes dos mais diversos Estados e que aqui
vêm conhecer os Senadores de todo o Brasil.
Sr. Presidente, eu gostaria de aqui fazer um agradecimento a V. Exª e aos outros 80 Senadores, ou aos
81 Senadores. Algo inusitado. Eu perguntei a diversos
jornalistas: quantas vezes os 81 Senadores já assinaram uma manifestação ao Presidente ou à Presidenta
da República sobre um determinado assunto? Quase
ninguém se lembra de que, alguma vez, aconteceu.
Hoje aconteceu, Sr. Presidente. Aqui está um manifesto, uma carta à Presidenta Dela Rousseff, para que
ela possa instituir um grupo de trabalho que venha a
pensar nas etapas da instituição da renda básica de
cidadania, conforme a Lei nº 10.835, de 2004.
Agradeço a todos os Senadores que, conscientes dessa proposição, fizeram-na à Presidenta Dilma
Rousseff.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Eu sou o Relator
desse decreto legislativo. Eu gostaria de me manifestar como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª terá a palavra. Eu concedo a palavra a V. Exª. Em seguida, vou conceder a
palavra ao Senador Jader Barbalho e, em seguida, ao
Senador Walter Pinheiro.
Eu queria só comunicar à Casa o seguinte: na
semana passada, com a aquiescência do Senador
Pedro Taques, nós combinamos o procedimento de
que, hoje, nós teríamos a apreciação dessa matéria
antecipadamente marcada, para não parecer que estávamos querendo apreciar a matéria improvisadamente
na Ordem do Dia – combinamos esse procedimento.
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No entanto, há um requerimento aqui, que será apreciado, pedindo para ouvir a Comissão de Desenvolvimento Regional. E já há outro requerimento, mandado,
pedindo a extinção da urgência.
Ao discutirmos essa matéria, nós estaremos delongando uma situação e fazendo exatamente o jogo –
que é um jogo legítimo – de quem não está querendo
votar. Então, o melhor procedimento é combinarmos
a votação, critérios para a votação.
Eu concedo a palavra ao Senador Pedro Taques,
que foi o Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sou o
Relator do projeto de decreto legislativo e também do
projeto de lei complementar na Comissão de Constituição e Justiça.
Muito bem. A Constituição da República, no seu
art. 45, ao falar dos Deputados Federais, diz o seguinte:
Art. 45.............................................................
§1º – O número total de Deputados, bem como
a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar.
Esta lei complementar que estabelece o número
dos Deputados Federais, levando-se em conta o número máximo de 513, já foi votada, sancionada e se
encontra em vigência. É a Lei Complementar nº 78,
de 30 de dezembro de 1993.
Esta lei, ao estabelecer a proporcionalidade, diz
o seguinte:
Art. 1º – Proporcional à população dos Estados
e do Distrito Federal, o número de Deputados
Federais não ultrapassará 513 representantes,
fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, no ano anterior às
eleições, a atualização estatística demográfica
das unidades da Federação.
Muito bem. A lei complementar vem integrar o
que está escrito no art. 45, §1º.
O parágrafo único desse art. 1º da lei diz o seguinte:
Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o
Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas.
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O Tribunal Superior Eleitoral fez isso ao estabelecer uma resolução. Portanto, a Lei Complementar
autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a fazer isso.
Esta Lei é constitucional ou inconstitucional? Esta
Lei é constitucional. Existem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, no entanto, estas ações,
a elas não foi ofertada a liminar. Portanto, presume-se
a constitucionalidade desta Lei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto
de Decreto Legislativo apresentado por S. Exª o Senador Eduardo Lopes busca suspender a execução desta
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Isto é possível? Com todo respeito – já ofertei um parecer nesse
sentido –, não é possível. Não é possível um decreto
legislativo sustar uma resolução do Tribunal Superior
Eleitoral. Por que não é possível? O decreto legislativo, Sr. Presidente, tem a missão, tem a atribuição de
regrar as matérias que são de competência exclusiva
do Congresso Nacional, conforme o art. 49. E, aqui,
no art. 49, inciso V, diz o seguinte:
É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V – sustar os atos normativos [percebam, os
atos normativos] do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;
Entendi que não cabe decreto legislativo para
sustar atos do Poder Judiciário, porque, senão, daqui a pouquinho, estaríamos sustando decisão do
Poder Judiciário por decreto legislativo, o que não se
faz possível, não é constitucional. No entanto, por honestidade parlamentar, quero dizer que existe quem
entenda que o art. 49, não o inciso V, mas o inciso XI
possa ser aplicado.
O inciso XI diz assim – vou ler o caput:
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa [competência do Congresso
Nacional] em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
Muito bem. Através desta Lei Complementar, que
é constitucional, até que o Supremo Tribunal Federal
reconheça a sua inconstitucionalidade, nós já fizemos
isso. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que
esta Lei é constitucional.
Portanto, Sr. Presidente, salvo melhor juízo, com
toda humildade, existe quem pense que o art. 49, inc.
XI, possa ser aplicado, entendo que aqui não cabe decreto legislativo para sustar atos do Poder Judiciário.
Qual seria o caminho, Sr. Presidente? O caminho
é votarmos um projeto de lei complementar que se en-
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contra em tramitação na CCJ, cujo autor desse projeto
de lei complementar é o Senador Eduardo Lopes e eu
relatei esse projeto de lei complementar.
A Constituição não permite que decreto legislativo, que o Congresso Nacional, possa sustar os atos
do Poder Judiciário – a não ser que nós tenhamos a
idéia de que o Congresso Nacional seja hipertrofiado.
As críticas que nós fazemos ao Poder Judiciário a nós
serão direcionadas.
Com todo o respeito àqueles que pensam que o
art. 49, inciso XI, possa sustar a Resolução do TSE,
não concordo, não pode. Por isso, dei parecer contrário, mas respeito a posição do Senador Wellington
Dias, que diz que a aplicação é a do inciso XI, e não
a do inciso V.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, com todo
o respeito também ao Senador Eduardo Lopes, autor
da matéria, bem como aos relatores que se manifestaram favoravelmente ao projeto, eu gostaria, aderindo
aqui aos argumentos que já foram apresentados em
relação à interpretação da Constituição, de chamar a
atenção da Casa em relação ao grave precedente que
se quer abrir nesta oportunidade.
É um grave precedente, Sr. Presidente, o Senado
da República imaginar que pode, que tem competência
constitucional para revogar uma decisão de um tribunal superior. A partir desse momento, qualquer matéria
decidida por tribunal superior neste País, decidida pelo
Poder Judiciário, poderemos apresentar uma medida
legislativa no sentido de sustar a decisão.
Portanto, abstraídas as análises por demais competentes que já foram feitas aqui, inclusive pelo orador
que me antecedeu, em relação a essa questão, quero
deixar bem claro, Sr. Presidente, que o Senado não
pode se permitir, de forma nenhuma, a afrontar, neste
momento, com imaginária competência, uma decisão
do Superior Tribunal Eleitoral.
Aqui foi bem dito, Sr. Presidente, que só se o
Supremo Tribunal Federal julgasse a lei de dez anos
atrás inconstitucional, aí sim, essa lei não teria vigência.
Mas se imaginar que se possa, aqui no Parlamento,
no Senado da República, ter competência para sustar
a execução de uma lei aprovada dez anos atrás e regulamentada, Sr. Presidente, pelo tribunal competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral! Parece-me, Sr.
Presidente, que, abstraídas as discussões de natureza
constitucional – que, no meu entendimento, já esgotaram o assunto; com todo o respeito aos que discordam, esse assunto está esgotado –, parece-me que,
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politicamente, Sr. Presidente, o mais grave é a abertura desse precedente, precedente de natureza política,
porque, a partir dessa decisão, qualquer decisão de
tribunal superior, um Senador da República se achará
com o direito de apresentar aqui um projeto sustando a
decisão do tribunal superior sobre qualquer matéria...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB
– PA) – ...porque, se pode a respeito desta, poderá em
relação a todas as demais.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria, sob o aspecto de natureza política, de chamar a atenção do Senado. O Senado não pode se dar ao direito de cometer
a violência política de abrir um precedente que é uma
afronta ao Poder Judiciário. Assim como o Poder Legislativo não pode aceitar afrontas à sua competência
por parte de qualquer outro Poder, não pode o Poder
Legislativo, neste momento, abrir esse precedente e
afrontar o Poder Judiciário do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu queria, Senador Flexa Ribeiro, discutir aqui o que é que,
efetivamente, o Senado e a Câmara dos Deputados
fizeram do ponto de vista da aprovação de uma matéria abrindo caminho para regulamentar o número de
Parlamentares no País.
Essa foi a decisão desta Casa. Esse foi o primeiro ato, Senador Eduardo Braga, o de aprovar um
projeto de lei complementar. Se nós temos a intenção
de alterar o conteúdo dessa lei complementar, nós teríamos de fazer alteração da lei complementar, e não
do complemento que nós estamos colocando, por
meio de uma posição contra uma resolução que trata
de aplicar a lei complementar. Então, é um caminho
que, eu diria, tortuoso, para tentar chegar na mudança
da lei. O questionamento que ora se faz aqui é à lei
complementar. Mas a lei complementar foi aprovada
por nós. Se há uma interpretação sobre quem faz os
cálculos e quem remete o cálculo, esse também pode
ter sido atribuído erro ao Congresso Nacional. Agora,
o português é claro, quando cita aqui neste trecho,
Senador Pimentel:
Feito os cálculos, [feitos os cálculos] o Tribunal Superior Eleitoral remeterá [enviará] para
os regionais o número dos parlamentares que
comporão a Câmara dos Deputados.
Portanto, é essa a decisão.
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E aí vamos para a Constituição, Senador Pimentel,
para que a gente possa interpretar efetivamente isso.
Muitos dizem que três membros do Supremo Tribunal,
no TSE, alegaram que havia inconstitucionalidade.
A inconstitucionalidade, ou melhor, a inconsistência
alegada pelos membros do Supremo Tribunal Federal
não foi à resolução, a inconsistência é ao projeto de
lei complementar.
Eu quero fazer um paralelo, Senador Renan. Se
nós tivéssemos aqui aprovado a lei do FPE e tivéssemos
colocado na lei do FPE, que é uma lei complementar,
que alguém faria o cálculo ou alguém colocaria nessa lei qual deveria ser o instituto ou qual deveria ser a
referência, Senador Eduardo Lopes, alguém teria que
fazê-lo. Nós havíamos remetido para esse outro fórum
a autoridade que é nossa de elaborar isso. Por isso, V.
Exª fez uma proposta de lei fixando claramente quem
é a autoridade e de quem é a competência para fixar
o número, que é do Congresso Nacional.
Mas não é isso que está escrito na lei complementar. O que está escrito na lei complementar é que o
Tribunal Superior eleitoral enviará o número com base
exatamente nos dados do IBGE.
Desta forma, Senador Renan, não é um problema de competência, se a gente tem ou não tem competência para zelar pela lei. O art. 49 da Constituição
Federal, no seu inciso V, diz que nós podemos sustar
atos normativos do Poder Executivo. O art. 89, no inciso
XI, é também extremamente claro, Senador Pimentel:
“zelar pela preservação de sua competência legislativa
em face da atribuição normativa dos outros Poderes”.
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – O que o Poder Judiciário recebeu de nossa mão foi um ato normativo dando-lhe competência,
dando-lhe atribuição.
Portanto, quem legislou foi o Congresso Nacional.
O que o Poder Judiciário fez foi pura e simplesmente
cumprir. Então, o Poder Legislativo, agora, tem que
zelar pelo cumprimento desta lei. Se quisermos alterar
o resultado, temos que alterar esta lei, e não alterar
a resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, o que mais me salta aos olhos aqui, Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, é que, se esse
é o debate, o mais correto era que nós fizéssemos a
discussão da lei complementar e sua alteração ou a
fixação na lei complementar dos dados que ora, nesta
atual Lei nº 78...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, ela teria que ter uma nova lei – e
essa lei inclusive se encontra em tramitação na Comis-
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são de Constituição e Justiça –, para que o Congresso
Nacional chamasse para si a competência de fixar o
número de Parlamentares da Câmara dos Deputados.
Não sendo assim, o que vai à votação aqui, se
não há a disposição de voltar à Comissão de Constituição e Justiça, para apreciar a matéria apresentada
pelo Senador Eduardo Lopes, então o que vale aqui
é zelar pela lei. E zelar pela lei é votar favoravelmente
naquilo que apresenta o Projeto de Lei Complementar
nº 78, votado por esta Casa, com atribuições para que
o TSE pudesse se posicionar quanto à composição da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao tempo em que
faço um apelo à Casa para votarmos com rapidez essa
matéria, entendendo que há, efetivamente, conflito de
interesse no nosso pacto federativo, eu não poderia
deixar de usar esta tribuna, na condição de membro e
Presidente da Comissão de Justiça, para rememorar
fatos que precisam ser relevados, ser motivo de apreciação de cada um dos companheiros, principalmente
daqueles que não têm prejuízo ou ganho com o número
de vagas nas suas representatividades.
Quero falar aos Srs. Senadores desses Estados.
A Comissão de Constituição e Justiça já fez, no
uso da sua competência constitucional e regimental,
na matéria, a análise e deliberou por duas vezes, em
posição extremamente majoritária, que é competente,
sim, o Congresso Nacional – Senador Moka, agradeço
a sua atenção –, se exercer para sarar, numa linguagem
médica, a usurpação de poderes do Tribunal Superior
Eleitoral, Senador Cássio.
E aqui os companheiros Senadores que usaram,
há pouco, o art. 49 se esqueceram de mencionar o
inciso XI, que diz que é de competência exclusiva do
Congresso Nacional zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da atribuição normativa de outros Poderes.
Só por isso, Sr. Presidente, não quero nem me
ater, Senador Casildo, às manifestações dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que, em audiência, em julgamento, no TSE, se manifestaram sobre
a matéria arguindo a inconstitucionalidade dessa Lei
Complementar nº 78. Mas só no exercício da nossa
autonomia, Senador Pimentel, nós não poderíamos
prescindir de zelar pela preservação da nossa competência legislativa.
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O apelo que faço às Srªs e aos Srs. Senadores
é para que possamos votar, de uma vez por todas, Sr.
Presidente, essa matéria. V. Exª está cumprindo aquilo
que foi acertado trazendo este assunto para uma deliberação do Senado. Entendemos todos os conflitos, a
defesa que faço da nossa Paraíba, ao lado do Senador
Cícero, do Senador Cássio, mas eu também não poderia, Senador Wellington, prescindir, Senador Eduardo
Lopes, autor da matéria, da nossa rígida competência de zelar por essa usurpação absurda de poderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
Concedo a palavra a V. Exª e faço um apelo para
nós começarmos a votar.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Fora do microfone.) – Eu vou ser rápido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, como
último orador inscrito.
Em seguida, nós vamos...
Senador Casildo também. Senador Sérgio Souza.
Mais uma vez, eu queria dizer que o Plenário
está dividido. Na medida em que nós delongamos,
é evidente que nós vamos fazer o jogo de quem não
quer deliberar. É evidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu quero, primeiro, esclarecer o Plenário que nós estamos prestes a votar o requerimento
que tira a matéria, ou melhor, que leva a matéria de
volta para discussão na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo. Essa é a votação de agora. É o
requerimento para isso.
Se o decreto foi discutido e votado na CCJ, veio
para cá com pedido de regime de urgência e agora
nós temos o requerimento para ele voltar para outra
Comissão, seria uma tramitação pingue-pongue: vai
e volta para as comissões. Essa foi minha questão
de ordem inicial. Mas ainda é o requerimento que nós
estamos votando.
Agora, com respeito à lei complementar, eu sou,
como disse o Senador Flexa Ribeiro, autor do decreto
e também autor do projeto de lei complementar. E por
que fiz isso? Exatamente porque o decreto suspende
a decisão, a resolução do TSE, que tem que ser regulamentada por lei complementar.
Agora eu volto aqui ao art. 45 da Constituição, que
foi lido em parte, só na primeira parte, pelo Senador
Pedro Taques. O § 1º do art. 45 diz assim:
O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-
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-se aos ajustes necessários, no ano anterior
às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou
mais de setenta Deputados.
A Lei nº 78, que está sendo citada aqui, é de
dezembro de 1993. Pela Constituição... E nós vemos
o porquê da resolução do TSE, que foi citada aqui até
por outros Senadores, no caso da invasão de competência. Quando o Congresso não cumpre o seu dever,
o Judiciário entra e faz cumprir ou cumpre ele próprio.
Então, o dever e a obrigação do Congresso aqui,
que é o que eu estou querendo resgatar, é, a cada
quatro anos – eu quero que isto fique bem claro a todos os Senadores –, ter uma lei complementar aprovada determinando exatamente isso. É o que minha lei
complementar faz. E ela está em tramitação na CCJ.
Então, a lei de 1993 não pode ser usada aqui,
porque, se é obrigação do Congresso, a cada quatro
anos, ou seja, um ano antes de cada eleição, aprovar
a lei complementar, nós não estamos cumprindo a nossa obrigação, pois de 1993 para cá não foi aprovada
nenhuma lei complementar nesse sentido.
Esta é a grande verdade que está aqui: o Congresso, desde 1993, não aprovou mais nenhuma lei
complementar tratando dessa questão. E o TSE, então,
vem, agora, a pouco mais de um ano antes da eleição,
determinando, na sua resolução, que seja feita a alteração, levando em conta, inclusive, o censo de 2010;
o censo decenal de 2010.
No meu projeto de lei, eu já estabeleço exatamente isto: um ano antes de cada eleição, vão ser levados
em conta os dados do IBGE mais próximos, o censo
mais próximo, seja o decenal, seja a projeção do IBGE.
Imaginem vocês a eleição de 2018. Na eleição
de 2014 vai valer o censo de 2010. O que nós vamos
fazer em 2017? A resolução vai continuar valendo ou
eles vão criar outra resolução? Ou vai valer a resolução de agora, usando o censo de 2010; com oito anos
de diferença?
Então, é isso que tem que ser visto. A obrigação do...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –... Congresso Nacional de, um ano antes da
eleição, ter a sua lei, ter a lei complementar aprovada
(Fora do microfone.) ter a lei complementar aprovada
aqui para definir as regras da eleição do ano seguinte.
É isto que nós estamos colocando em questão.
Por isso, eu defendo que o decreto legislativo
tem que suspender a decisão do TSE em cima do inciso XI do art. 49 da nossa Constituição, como disse
o Senador que me precedeu, Senador Vital do Rêgo,
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no sentido de nós preservarmos a exclusividade da
nossa competência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei breve.
Acho que estamos chovendo no molhado, como
se diz na gíria. Vamos ser sinceros. Pelo que eu senti, pelo que eu vi, nós, o Congresso Nacional, há dez
anos, através de uma lei complementar, autorizou o
TSE, de 10 em 10 anos, a ter poderes para delimitar,
levantar o número de eleitores e determinar a quantidade de representação por Estado e as Assembleias
Legislativas.
Quer dizer, nós autorizamos, por uma lei complementar, há 10 anos. O IBGE levanta isso de 10 em 10
anos. Este ano, portanto, depois de 10 anos, ele fez o
levantamento, como é da sua obrigação, informou ao
TSE, que, com autorização do Congresso Nacional,
apenas determinou. Ele apenas informa que o número
será esse, esse, esse na composição da representação de cada Estado. Foi isso que ele fez. Não decidiu
nada, apenas informou, apenas fez os cálculos, que é
sua obrigação, por delegação do Congresso Nacional,
de assim praticar.
Daqui a 10 anos, quando tivermos um novo censo
do IBGE, portanto em 2023, poderá haver alterações
na composição das representações dos Estados no
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. No
Senado, não, pois são três por Estado. Existe essa sacramentação. Mas, na Câmara dos Deputados, daqui
a 10 anos, quando o IBGE fizer novo levantamento, se
não houver alteração, feita por nós, por uma nova lei
complementar revogando aquela, estará em vigor, e aí
determinará, daqui a 10 anos, uma nova composição,
que poderá alterar.
Esta é apenas a determinação, estamos cumprindo. Então, não vejo por que deliberarmos em cima
de alguma coisa em que não há sentido. Faço essas
considerações, o jus sperniandi é natural, mas me parece que a legislação é muito clara. O TSE apenas está
cumprindo a determinação que é da sua competência,
daquilo que nós delegamos numa lei complementar
que está de pé, que votamos há 10 anos.
Estas são as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. É bem rápido, porque já estamos
exaurindo.
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Estamos votando aqui, na verdade, o requerimento para voltar ou para ter um parecer da CDH, não é
o mérito da resolução.
Com relação a esse decreto legislativo, parece-me que já está com a discussão sendo exaurida
neste ponto. Primeiro, quero dizer a todos que é sim
competência do Senado Federal votar esse decreto
legislativo, porque a decisão do TSE é uma decisão
administrativa, não é judicante.
Então, o Congresso Nacional pode sim, através
de decreto legislativo, anular uma decisão do TSE.
Segundo ponto, é o ponto da Constituição. O que
diz a Constituição da República Federativa do Brasil
no seu art. 45, §1º: “O número total de Deputados,
bem como a representação por Estado e pelo Distrito
Federal, será estabelecido por lei complementar (...)”
Não estamos dizendo aqui do aumento do número de
Deputados, os 513, mas a manutenção dos 513, a distribuição, porque se fala no número por Estado e por
Distrito Federal – é por lei complementar.
Aí vem a lei complementar, que está sendo questionada no Supremo, por mais que não tenha uma liminar, mas os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
que compõem a Corte eleitoral, que participaram do
julgamento dessa resolução do TSE...
Peço vênia, aqui, Sr. Presidente, para ler o voto
do Ministro Marco Aurélio, quando da votação dessa
resolução no TSE:
Não é dado àquele que opera o Direito a manipulação de nomenclaturas. Não é dado concluir
que onde, por exemplo, há exigência de lei no
sentido formal [no caso a lei complementar] e
material se pode ter simplesmente uma Resolução em certo processo administrativo. (...)
No ápice da pirâmide das normas jurídicas,
tem-se a Constituição Federal que não versa
a possibilidade de substituir-se a Lei Complementar por uma simples resolução.
É o voto do Ministro Marco Aurélio, que também
teceu críticas à Ministra Cármen Lúcia no seguinte
sentido:
Não vejo como se considerar que aqui [isso
quando do julgamento dessa resolução pelo
TSE], hoje, houve uma delegação. Reconheço a inconstitucionalidade nesta sessão, que
é administrativa [...]
Não é judicante, é administrativa, e por isso sim
cabe o projeto de decreto legislativo para essa finalidade.
Por fim, Sr. Presidente, o que diz a Constituição
Federal no seu artigo 49: “É da competência exclusiva
do Congresso Nacional.”
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E por isso os Ministros do Supremo, componentes
da Corte eleitoral, mas membros do Supremo Tribunal
Federal, se manifestaram dessa forma.
Diz o inciso XI: “zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes.” Competência exclusiva do
Congresso Nacional.
O que está fazendo o TSE? Está criando norma
porque está alterando uma lei complementar ou está
usurpando da prerrogativa do Congresso Nacional
que é legislar sobre esses termos, conforme prevê a
Constituição Federal e conforme prevê a própria lei
complementar.
Obrigado, Sr. Presidente, pedindo para nós derrubarmos a Resolução do TSE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos colocar em votação o
Requerimento nº 1.243, que pede para que a matéria seja remetida à Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Devido à dificuldade de visualizar o resultado, em
função da óbvia divisão, nós vamos, desde já, conceder o pedido de verificação que está implícito na manifestação de cada um dos Senhores e das Senhoras.
Na forma do Regimento, vamos proceder à verificação.
Peço à Mesa que, por favor, prepare o painel.
Quem vota “sim” aprova o requerimento. Quem
vota “sim” aprova o requerimento, ou seja, manda a
matéria para a Comissão de Desenvolvimento Regional.
Quem vota “não” rejeita o requerimento. Significa
dizer que nós, em seguida, apreciaremos a matéria.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria repetir que quem vota
“sim” aprova o requerimento; quem vota “não” rejeita
o requerimento.
Quem vota “sim” aprova o requerimento; quem
vota “não” rejeita o requerimento.
Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é claro que nós encaminhamos
o voto favorável, o voto “sim” da bancada do PCdoB,
mas há um reconhecimento evidente de todos nós que
é uma questão que trata dos Estados.
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O meu Estado, o Ceará, e o Estado do Amazonas, onde nós temos representação do PCdoB, vão
ter oportunidade de ver a sua população melhor representada na Câmara Federal, porque as suas populações cresceram. No caso do Ceará, a população
cresceu muito desde a formatação da lei e mesmo
pós-Constituição. Nós estamos com quase nove milhões de habitantes no Estado do Ceará e não é mais
possível que a nossa representação seja subtraída da
maneira como tem acontecido.
Por essa razão, simplesmente – nós não somos
contrários a nenhum Estado –, consideramos que todos têm direito, mas é necessário corrigir a disparidade
que hoje existe no meu Estado e em tantos outros que
tiveram a sua população crescendo significativamente.
Por isso, nós pedimos o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para encaminhar.) – O Partido Progressista vota “não”
ao requerimento e também a Bancada do Rio Grande do Sul.
Eu gostaria de pedir aos Estados que não têm
nenhum problema que apoiem a posição daqueles que
vão perder Parlamentares; apoiem a posição do nosso
Senador Eduardo Lopes.
O PP vota “não” ao requerimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos fazer justiça, vamos votar “não” ao requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente, o PRB vota “não” ao
requerimento.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vota “sim”, perdão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Liberando a nossa Bancada aqui em respeito
ao Senador Pimentel, a nossa orientação é voto “não”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos fazer justiça! Vamos votar “sim”!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, há 14 Estados que não têm a situação alterada, e aqueles cuja
situação altera para mais ou para menos decorre do
número da população. Nós aqui estamos apenas e tão
somente querendo cumprir o que determina a lei. Não
pode o Poder Legislativo decretar inconstitucionalidade
de uma lei. Não pode, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O voto é “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Que os Estados neutros, que
são 14 – Goiás, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso,
Amapá, Bahia, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande
do Norte, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Acre, São
Paulo e Sergipe –, apóiem, para que haja um ajuste e
tão somente o ajuste de acordo com a população de
cada Estado brasileiro.
Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito bem, Senadora! Vamos votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM, 25; NÃO, 34.
Está, portanto, rejeitado o requerimento que pede
que a matéria vá tramitar na Comissão de Desenvolvimento Regional.
Passamos ao mérito da matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, quero inscrever-me para discutir
o mérito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós já vamos inscrever V. Exªs.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Não é inscrição, não; é
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra
ao Senador Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª,
Presidente.
É o seguinte: eu queria manifestar-me...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Senador Eduardo, eu estou com a palavra um pouquinho. Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu só queria dar uma explicação rápida: embora eu seja o Presidente da Comissão
de Desenvolvimento Regional, eu poderia até estar
torcendo para que essa matéria passasse em nossa
Comissão, porque atualmente ela tem poucas matérias. Seria mais uma para que nós viéssemos discutir.
Acontece que eu não vejo razão nenhuma, pelas atribuições daquela Comissão, que eu presido, para que
essa matéria fosse ali discutida ou deliberada.
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Portanto, eu quero parabenizar os 34 Senadores
que votaram contra a Comissão que eu presido.
Agradeço a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Pela ordem.
O SR. O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/
PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, me garanta a palavra só para fazer um apelo
aos colegas, para que nós possamos abrir a votação
da matéria.
Srs. Senadores, nós já discutimos exaustivamente essa matéria agora, por ocasião do requerimento.
Faço um apelo às Lideranças para que possamos votar agora já o projeto por economia do nosso
processo legislativo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me, Sr. Presidente, eu só
queria apenas registrar meu voto. Em vez de “sim”,
abstenção no meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, só para parabenizar aos
que votaram “não” ao requerimento e louvar também
ao bom senso do nosso Senador Valadares. Mas eu
quero, como autor, pedir a minha inscrição para ser o
último a falar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado está propondo que
nós façamos a inversão. A partir desse momento, nós
possamos abrir o painel. É esse o entendimento da
Casa, então vamos fazer isso.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sobre a mesa, há um requerimento para retirada
da urgência do projeto. Está sobre a mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, nós
acabamos de votar um requerimento...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Já foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... claramente com o objetivo da
obstrução, que era mandar a matéria para a Comissão
de Desenvolvimento Regional.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não, mas, então, nós temos que votar o outro
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Submeter o Senado a votar
um outro requerimento de obstrução, eu acho que é
fazer pouco caso dos afazeres dos Senadores e das
Senadoras.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Mas há um requerimento sobre a mesa com
as assinaturas de Líderes, que justificam a quebra da
urgência.
Mas é regimental, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, há um requerimento com as
assinaturas de Líderes, que atendem...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É regimental, é legítimo, quando não redunda. Quando redunda, repete um procedimento, não é regimental.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Mas não, ponha em votação, em julgamento
rapidamente o requerimento, e pronto.
V. Exª cumpre o Regimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu gostaria só de dizer que eu fiz um
encaminhamento no momento dizendo que o primeiro
requerimento era incabível; o segundo requerimento,
que foi encaminhado e foi a voto, ele precisaria, inclusive, ter maioria absoluta dos membros da Casa para
poder ter a alteração do regime de urgência.
Nós estamos num processo de votação de uma
matéria em regime de urgência, tem que ir à votação.
É isso.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Vamos adiante,
vamos adiante!
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, só cumprindo o Regimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – ... ponha em votação o requerimento, já está
provado que vai derrubar também.
Há um requerimento sobre a mesa, com assinaturas de Líderes que somam o número suficiente para
a queda da urgência.
Então, regimentalmente, isso tem que ser avaliado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, com a
palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Sr. Presidente, o requerimento de urgência é
assinado pelos Líderes ou pelos Senadores.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, eu retiro o requerimento de urgência para votar a matéria. Vamos votar a matéria.
Quem tiver voto ganha.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – O PSDB retira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O PSDB retira o...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, o PCdoB assinou o requerimento favorável a retirar a urgência, porque era
correto retirar a urgência, mas, diante de um acordo,
nós retiramos, para que possamos discutir e votar a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira, para proferir parecer sobre a
emenda, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Com a palavra, o Senador Benedito de Lira.
PARECER Nº 1.201, DE 2013–PLEN
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda
que vamos passar a relatar não muda o projeto, mas,
sim, melhora a redação. É uma emenda redacional,
Sr. Presidente:
Dê-se ao art. 1º do Projeto Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, a seguinte redação:
Susta os efeitos da Resolução nº 23.389, de 9 de
abril de 2013, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que dispõe sobre o número de membros da Câmara
dos Deputados (...)
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Art. 1º. Ficam sustados os efeitos da Resolução
nº 23.389, de 9 de abril de 2013, expedida pelo Tribunal Superior Eleitora (...)
Pois bem. A presente emenda, Sr. Presidente, tem
por objetivo promover necessário ajuste redacional, de
natureza técnica, tendo em vista que a apresentação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 85/2013 se deu
em momento anterior à publicação pelo TSE da Resolução n° 23.389/2013.
Assim, apenas propomos alteração na ementa
e no art. 1º do referido projeto de decreto legislativo,
para incluir o número e os termos da redação dada
pela resolução expedida pelo TSE.
Não tendo, Sr. Presidente, nenhum óbice com
relação à juridicidade, técnica legislativa e inconstitucionalidade, nós votamos pela aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Benedito de Lira é favorável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Para discutir o mérito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou começar a discussão
do projeto.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Para discutir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Mário Couto, em primeiro lugar; em segundo
lugar, ao Senador Flexa Ribeiro.
Desde já, nós abrimos o painel.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar.
Vota-se o projeto, ressalvada a emenda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Oriente a votação, por favor, Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Quem vota “sim” aprova o projeto. Quem vota
“sim” aprova o projeto de decreto legislativo.
Quem vota “não” rejeita o projeto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos votar “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, o PT vota...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
até agora estávamos votando o projeto de resolução.
Houve um entendimento de muitos Senadores de que a
matéria anterior tinha o objetivo de procrastinar. Agora,
é o mérito do projeto de resolução, e, nesse sentido,
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há uma divisão entre nós em função de quem ganha
e de quem perde.
Então, nós estamos querendo revogar uma decisão do Congresso Nacional em lei complementar
através de um projeto de resolução. Nós fizemos isso,
fizemos uma lei complementar e demos poderes ao
Tribunal Eleitoral exatamente porque, todas as vezes
em que uma população crescer, aumentar, como é o
caso agora do Estado do Ceará, cuja população cresceu imensamente, e do Estado do Amazonas...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... cuja população também cresceu
intensamente, é preciso corrigir. Se todas as vezes
vier para cá, vai ser sempre uma peleja muito dura,
muito difícil.
Por isso, o nosso encaminhamento, evidentemente, é favorável à ideia que se estabeleceu de que
prevaleça a decisão do Tribunal Eleitoral; contrário,
portanto, a projeto de resolução. Projeto de resolução
interfere na lei complementar que nós votamos dando
atribuição ao Tribunal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Portanto, o nosso voto, o nosso apelo é para que derrubemos esse projeto de resolução.
Pelo voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Respeitando, Sr. Presidente, o voto
do nosso Senador Pimentel, a Bancada libera, mas
eu quero encaminhar o voto “sim”. A orientação para
quem votou “não” na vez anterior agora é voto “sim”.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Apenas para orientar os companheiros que
votaram “sim” para que agora votem “não”, rejeitando
no mérito essa injustiça de não fazermos proporcionalidade ao número de habitantes e ao número de
eleitores. Portanto, a recomendação é o voto “não”,
Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O Partido Progressista vota “sim” ao mérito do projeto
do Senador Eduardo Lopes. O PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, expressando respeito ao
projeto e à tese contrária, decreto legislativo não pode
suspender resolução da Justiça. Isso é um absurdo. O
correto seria o projeto de lei complementar, já relatado, que se encontra em andamento na Comissão de
Constituição e Justiça.
O voto tem que ser “não” para obedecer à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, para encaminhar o voto
“sim”, alertando àqueles que votaram “não”, na outra
votação, para que votem “sim” agora. E reforço, mais
uma vez, que temos o dever, a cada quatro anos, de
aprovar uma lei complementar, dirigindo a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador Pedro
Taques pela forma isenta com que relatou a matéria e
lembrar aqui, Sr. Presidente, para quem diz que não
podemos delegar atribuições. No ano de 2011, votamos
uma lei, a Lei do Salário Mínimo, definindo as regras
e atribuindo ao Poder Executivo apenas a função de
fazer as contas. Foi isto que a Lei Complementar nº 78
fez em relação às eleições: atribui ao TSE apenas a
contagem dos eleitores para fazer os ajustes devidos,
previstos na Constituição.
Então, peço que a justiça seja feita, que votemos,
agora, “não”, Sr. Presidente. Votemos “não”, de acordo com as argumentações do Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Faço um apelo aos nossos companheiros que
votaram “não”, no resguardo da nossa legítima competência no Legislativo, à luz da Constituição Federal,
para votar, agora, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Mário Couto, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, V. Exª poderia prestar
um minutinho de atenção a mim.
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O respeito que tenho por V. Exª é grande, aumentou na tarde de hoje. V. Exª foi brilhante; V. Exª relatou
aquilo que é verdadeiro. Ora, Senador Pedro Taques,
por mais que se seja hoje derrotado aqui, a população
dos Estados que merecem o respeito desta Casa pode
ficar tranqüila. Meu Estado do Pará, fiquem tranqüilos,
porque não vamos perder nada, absolutamente nada,
porque o que se está fazendo aqui é uma aberração,
é uma aberração, e que a Justiça, logicamente, vai
corrigir, Senador Pedro Taques. Então, nós não vamos
perder nada.
O que estamos fazendo aqui é uma perda de
tempo, Senador. Estamos perdendo tempo porque a
Justiça vai corrigir este ato.
Ora, Senador... Senador Eduardo, Senador Eduardo, só me permita olhar o Senador Pedro Taques.
Ora, Senador Pedro Taques, preste atenção, se decreto legislativo interferisse na decisão de Poderes,
eu faria um amanhã, dizendo o seguinte – um decreto
legislativo; eu faria um só decreto, dizendo o seguinte,
Senador: Eu quero, o Poder do Senado, através de um
projeto legislativo, que os Senadores, os políticos, os
Deputados, aqueles que foram acusados no mensalão,
todos vão para a cadeia! Pronto, e estava resolvida a
questão dos mensaleiros.
Ora, ora, Senador, isso aqui é brincadeira. Nem
vou mais falar nada.
Povo paraense, fique tranquilo. Isso aqui é uma
brincadeira que se está fazendo na tarde de hoje, é
uma aberração. Nada disso vai valer.
Fiquem tranquilos, paraenses.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estamos vivendo esse drama porque não cumprimos
o nosso dever. De 4 em 4 anos, nós temos de aprovar
a lei complementar. A gente não o faz e chega num
momento como este. Não é? Aí ficamos...
Já votei “sim”. Fale para seu tio que estou com
saudades dele. É o suplente do Benedito.
Então, estamos brigando por isso, Sr. Presidente.
Nós não cumprimos o nosso dever que é, de 4 em 4
anos, votar a lei complementar. Nós não o fizemos e
chegamos a um momento como este. Mas esperamos,
Sr. Presidente, que reine o bom senso.
Sr. Presidente, quero fazer um registro importante.
No ano passado, a Polícia do Senado fez uma investigação, juntamente com as Polícias Civis de alguns
lugares e com a Polícia Federal, e identificou uma quadrilha que estava presa e que, em seguida, a Justiça
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soltou. Atuava em alguns Estados usando o nome de
Senadores e de Deputados Federais, para extorquir-lhes dinheiro. O meu nome foi usado por esses quadrilheiros em diversos Estados, inclusive no de V. Exª.
Eles usaram o nome do filho de V. Exª em meu Estado.
Agora, neste momento, o Senador Collor recebeu um torpedo dizendo: “Senador Collor, estou em
seu Estado precisando muito de sua ajuda. Senador
Magno Malta.” A mesma conversa: “Peça a um assessor
para me encontrar no aeroporto porque o meu cartão
não está passando e estou precisando comprar a passagem”. É um golpe, o mesmo. Eles estavam presos.
No mês passado, ligaram para o Senador Blairo, para
diversos Senadores, para a Senadora Lúcia Vânia,
aplicando golpes em todos os lugares usando nomes
de Senadores. Estavam presos e saíram. Quero pedir
a V. Exa para que a Polícia do Senado, que já conhece
a quadrilha, publique as fotos deles no site do Senado.
Estou avisando os Srs. Senadores: vocês e a assessoria têm recebido telefonemas de sujeitos usando
meu nome e de outros aqui, e de Deputados Federais.
Que a foto deles seja publicada no site do Senado, no
site dos Srs. Senadores, e que a polícia proceda novamente com a Polícia Civil, para que possa colocar,
Sr. Presidente, esses marginais na cadeia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a forma democrática de V. Exa conduzir o debate permitiu
que, enquanto nós discutíamos a questão de um requerimento para que esse projeto fosse encaminhado
à Comissão de Desenvolvimento Regional, em que
com muita justiça e propriedade o Senador Valadares
inclusive votou da forma como votou e que registrou...
Eu gostaria de solicitar à V. Exa, Sr. Presidente, que,
como já foi debatido – mesmo na questão do requerimento – e esgotado todo o mérito dessa questão... Nós
vimos aqui coisa bastante interessante – por exemplo,
a unidade do Pará, os três Senadores unidos aqui em
defesa do Pará.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que ou nós
adotamos o respeito ao papel, àquilo que cabe a esta
Casa, ou daqui a pouco nós vamos ter matérias a serem votadas no Senado em que a representação não
será mais pelo Estado, mas sim por filhos nascidos no
Estado. E aí o Ceará vai ganhar, porque com certeza
o Ceará tem filhos que nasceram no Ceará. Eu acho
que há uns seis ou sete Senadores que são cearenses.
Então, Sr. Presidente, além de registrar a unidade
do Pará na defesa dos quatro Parlamentares que eles
querem, com os três Senadores votando juntos, batendo na mesa, unidos, em defesa do Pará, eu queria
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pedir a V. Exa que encerrasse esta discussão, porque
o mérito praticamente foi discutido no requerimento.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para um registro importante. Ouvi o Senador Magno
Malta falando a respeito dessa quadrilha, e na semana passada ligaram para uma assessora do meu escritório, passando-se até pelo seu filho, dizendo que
estava nessa situação citada, pedindo que a pessoa
colocasse dinheiro para ele pode voltar para o Estado,
ou alguma coisa assim.
A minha resposta foi a seguinte: eu não acredito,
em primeiro lugar. E, se fosse verdade, eu creio que o
próprio Renan Calheiros ou o próprio filho ligaria para
mim diretamente. Então, é muito importante isso, porque estão usando nomes de filhos de Senadores e
Deputados para pedir dinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Vamos abrir o painel? Mas eu vou
registrar esse caso, porque uma pessoa dizendo ser o
Senador Magno Malta procurou meu escritório, lá em
Manaus, no Amazonas, pedindo dinheiro emprestado.
Infelizmente, um funcionário humilde acabou emprestando mais de mil reais para o Senador Magno Malta,
que não me devolveu até agora.
Vamos abrir o painel, Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 34; NÃO, 28.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o Projeto de Decreto
Legislativo nº 85, de 2013.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan Calheiros, quero fazer minha
última intervenção na tarde de hoje. Peço a V. Exª, com
toda sinceridade, que desconte do meu salário o dia
de hoje. Eu não consigo entender como eu trabalhei
com tudo o que aconteceu hoje. Hoje eu não trabalhei!
Hoje, eu passei a tarde aqui ouvindo potoca e votando
em uma coisa que não é concreta. Não trabalhei hoje!
Desconte meu salário no dia de hoje, porque eu não
mereço receber o salário da tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – Ele é mais velho que V. Exª. Ele deu ordem,
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V. Exª cumpra: desconte do salário dele. Presidente,
só para fazer o registro da justiça, porque quem não
cumpre seu papel... Se a cabeça não pensa, o corpo
paga. Nós estamos neste debate aqui porque deixamos de cumprir o nosso papel. Mas a justiça foi feita
e assim tem de ser.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Presidente. Eu queria
dizer que, antes de chegar ao Senado, me diziam que
até boi voava, vaca não reconhecia bezerro. Respeitando a posição contrária, decreto legislativo suspendendo resolução do TSE é uma coisa fantástica que
o constitucionalismo brasileiro passa a conhecer a
partir de hoje, se isso restar aprovado na Câmara dos
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Deputados. Lá, na Câmara, a representação não é
igualitária, como nós sabemos. Lá, na Câmara, a dificuldade política vai ser maior. Mas a interpretação da
Constituição não é só jurídica – é jurídica e política –,
e nós temos de entender.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu prorrogo a sessão, para que
nós possamos concluir a Ordem do Dia.
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Coloco em votação a Emenda nº 1, de Plenário,
de redação, que tem parecer favorável.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 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)
Discussão, em turno único, do 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 cria-
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ção 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, que teve como Relator o Senador Rodrigo
Rollemberg.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 53, DE 2013
(Nº 4.356/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa da Procuradoria-Geral da República)
Dispõe sobre a criação de cargos de membro, cargos efetivos, cargos em comissão
e funções de confiança no âmbito do Ministério Público do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados os cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho constantes do Anexo desta Lei na
Carreira Institucional do Ministério Público do Trabalho.
Art. 2º Ficam criados no Quadro de Pessoal do
Ministério Público do Trabalho os cargos efetivos em
comissão, bem como as funções de confiança constantes do Anexo desta Lei.
Art. 3º A criação dos cargos previstos nesta Lei
fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Caso a autorização e os respectivos recursos orçamentários sejam suficientes
somente para provimento parcial dos cargos, o saldo
da autorização e das respectivas dotações para seu
provimento deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados criados e privados.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público da União.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, o meu voto não foi
registrado no projeto de decreto legislativo. Eu queria
registrar o meu voto “não”. Quero justificar o meu voto
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em relação ao projeto de decreto legislativo. Não estava
registrado o meu voto. Quero registrar o meu voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, há sobre a mesa, para
decisão de V. Exª – e espero contar com o apoio de V.
Exª –, a Proposta de Emenda Constitucional nº 35, de
autoria do eminente Senador Luiz Henrique. Essa proposta cria um formato para que o Congresso brasileiro
possa ser mais diligente, para que o Congresso brasileiro possa agilizar os tratados internacionais que são
assinados pelo Estado brasileiro, e que tem causado
grande constrangimento ao País por conta da falta de
velocidade e, eu diria até mais, de responsabilidade
com que o Congresso brasileiro tem se posicionado.
Sr. Presidente, não é possível, não é razoável
que um tratado assinado pelo Estado brasileiro possa
demorar cinco, seis, sete anos. A proposta do Senador
Luiz Henrique corrige essa distorção e, salvo melhor
juízo, encontra-se pronta para que V. Exª possa pautar.
O apelo que faço a V. Exª, na condição de Presidente da Comissão de Relações Exteriores, por estar
testemunhando, através dos nossos embaixadores, de
nossas missões diplomáticas, esse constrangimento, é
que o Senado possa dar um passo adiante e submeto
à deliberação essa oportuna e tempestiva iniciativa que
o Senador Luiz Henrique, Sr. Presidente.
É o apelo que lhe dirijo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A pauta a que V. Exª se refere
e que nós já discutimos, mantivemos o seu calendário, nós colocaremos na pauta na próxima quarta-feira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª continua a mandar.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de registrar o meu
voto, na votação anterior, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 8 da pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22-A, 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.
Foram lidas as Emendas de nºs 2 a 5, de Plenário.
Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Senador Flexa Ribeiro, 1º Secretário da Mesa.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –
Emenda nº 6, de 2013, de Plenário, aditiva:
Introduzam-se, onde couberem, novos artigos à Proposta de Emenda Constituição nº
22-A, de 2000, que altera os arts. 165, 166,
da Constituição Federal e acrescenta os art.
35-A e 35-B, ao ADCT, tornando obrigatória a
execução da programação orçamentária que
especifica com as seguintes redações.
Emenda nº 7, de 2013, de Plenário: Introduza-se, onde couber, novo artigo à Proposta
de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000,
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.
Emenda nº 8, de Plenário: Dê-se ao §10,
do art. 166 da Constituição Federal, na forma
da redação proposta pelo art. 1º da Emenda
Substitutiva nº 1-CCJ, apresentada à Proposta
de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000.
Primeiro signatário, Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a proposta e as
emendas.
Não havendo quem queira discutir a proposta e
as emendas, nós declaramos encerrada a discussão
da proposta e das emendas.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente, apenas para registrar minha
presença na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença
de V. Exª, Senador Aécio.
Não havendo mais acordo para prosseguirmos
na Ordem do Dia, nós vamos declarar encerrada a
Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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
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prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
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
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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.
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 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 -Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
11
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
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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.
12
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (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
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
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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, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de voltar...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente, pela ordem. Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Rapidamente,
Sr. Presidente, apenas para comunicar a V. Exª que
nós conseguimos número suficiente de assinaturas
para a instalação da CPI que investigará a violência,
o assassinato de jovens negros no Brasil.
Mas, ainda assim, eu gostaria de solicitar aos
Srs. e Srªs Senadoras que não assinaram e tiverem
disposição e acharem que é uma causa importante
que o fizessem antes que entreguemos as assinaturas à Mesa.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento a que V. Exª
se refere, de criação da comissão parlamentar de inquérito, está sendo conferido.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – As assinaturas?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – As assinaturas.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado. E parabéns
pela iniciativa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Eu estou inscrito para
falar pela liderança após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós concederemos a palavra.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu sou o primeiro Líder?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O primeiro inscrito é o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, como Líder do PTB. Em
seguida é a Senadora Kátia Abreu e, em terceiro, é o
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então cancele a minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está cancelada a inscrição do
Senador Mário Couto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela
ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Eu queria
fazer um registro, Sr. Presidente, para a Casa e para
aqueles que estão nos acompanhando na Rádio e na
TV Senado, de que encaminhei correspondência convidando a Presidenta Dilma Rousseff a comparecer ao
Estado de Roraima.
Convidamos a Presidenta para que possa participar da formatura de mais de três mil alunos do
Pronatec, e, inclusive, de 300 indígenas que serão
formados agora no mês de novembro; também para a
inauguração do novo prédio-sede da Polícia Federal e
para a entrega de casas do Minha Casa Minha Vida,
construídas pela prefeitura de Boa Vista.
Portanto, seria uma excelente oportunidade para
que a Presidenta Dilma pudesse estar em Roraima. Nós
convidamos oficialmente a Presidenta e eu espero que
a Presidenta possa cumprir. Eu sei que ela tem uma
agenda muito grande, mas que possa aceder a esse
convite, visitar o povo de Roraima e participar desses
eventos tão importantes.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Sem revisão do orador.) – Apenas para fazer um
registro neste momento, e, mais uma vez, um lamento.
Fomos, ontem, informados de que a Presidente
da República, no momento em que sancionava o pro-
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grama Mais Médicos, vetou uma única emenda, de
autoria do Deputado Marcus Pestana, ex-Secretário
de Estado da Saúde de Minas Gerais, a qual havia
sido acordada, segundo ele, com o próprio Ministro de
Estado da Saúde, o Ministro Alexandre Padilha. Essa
emenda criava exatamente a carreira de médicos, um
instrumento absolutamente necessário para que, a
médio e longo prazo, nós tenhamos médicos em todas
as regiões do Brasil.
Nós temos hoje juízes; nós temos hoje promotores de justiça nas mais variadas comarcas, nas mais
variadas regiões do País porque existe uma carreira
que estimula aquele servidor a lá estar.
Essa proposta foi objeto de uma ampla negociação no Congresso Nacional; repito, houve inclusive um
telefonema do Ministro da Saúde ao Deputado Marcos
Pestana, confirmando que aquilo seria objeto de um
entendimento e, lamentavelmente, a Presidente da
República vetou.
É algo contraditório, Sr. Presidente, porque a Presidente faz ali um desagravo, ao qual todos nós nos
unimos, ao médico cubano, que foi recebido indevidamente quando chegou ao Brasil – não entramos nesse
campo –, e, ao mesmo tempo, faz um agravo grave
aos médicos brasileiros, ao negar-lhes a construção
definitiva de uma carreira com crescimento sustentado.
Portanto, quero fazer esse registro. Lamento que
a medida de curto prazo e a medida do marketing eleitoral sempre prevalecem quando se trata da decisão
em última instância da Presidência da República.
Tivemos, portanto, uma enorme e talvez uma das
poucas oportunidades de construir, no campo da saúde, medidas de médio e de longo prazo. Essas, sim,
acredito que atenderiam a população mais carente do
Brasil, Sr. Presidente.
É o registro que eu tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, com a
palavra V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer um registro que não tive a oportunidade de fazer
ontem, parabenizando, abraçando afetuosamente – e
muito grato – a Senadora Ana Amélia pelo projeto tão
importante para o Brasil.
Minha mãe morreu de câncer, Sr. Presidente.
Quantos brasileiros hoje sofrem e choram com alguém
canceroso na família. A partir de agora, a realidade
muda, quando os planos de saúde são obrigados a
dar cobertura a alguns tipos de câncer.
Ontem, ao votar a lei, ouvi a fala de V. Exª. Essas
pessoas serão atendidas em casa, esse tratamento
não mais sofrido dentro de um hospital, Senador Fle-
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xa Ribeiro, mas o medicamento em casa para quem
faz quimioterapia, radioterapia, via oral, com cobertura
obrigatória agora dos planos de saúde.
A mim me orgulha muito o mandato da Senadora Ana Amélia. Ela chegou aqui, e não foi nem como
surpresa, porque, como jornalista que é, nós já a conhecíamos, o Brasil já conhecia, sua atuação firme
em favor de causas que parecem impossíveis. E você
penetrar o universo escuro e obscuro dos planos de
saúde e ainda achar ressonância, mesmo a causa
sendo absolutamente nobre!
A minha mãe morreu de câncer. Quando esse
projeto estava sendo votado ontem, não tive oportunidade de me pronunciar. Eu tive vontade de dar um
abraço na Senadora Ana Amélia, em nome de todas
as pessoas que estavam em casa ontem e que, hoje,
leram os jornais, pela felicidade do Brasil com esse
avanço absolutamente importante.
Penso que – nem vi V. Exª aqui – o Rio Grande
do Sul já se orgulha de V. Exª por muitas coisas, mas
se V. Exª me dissesse: “O que você acha que justifica
o meu mandato?” V. Exª já fez muito aqui, mas isso já
pagou o seu mandato, já justifica sua volta a esta Casa.
E falo isso em nome de um filho que perdeu uma
mãe com câncer e sabe a dor e o sentimento de quem
tem que levar uma mãe, um pai, um filho, um tio, um
ente querido para uma sala de hospital e vê-lo sair
vomitando, perdendo os cabelos, sem ter a felicidade
de viver um momento pelo menos de conforto, perto
da família, tomando seus remédios.
Estou muito feliz, muito grato.
Parabéns, Sr. Presidente, pela sua condução,
tirando os entraves para que a Senadora pudesse
passar com o seu projeto; e como os pares de V. Exª
abraçaram junto com V. Exª tamanha demanda, tão
importante demanda, quase do tamanho deste País.
Muito obrigado por tudo, muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Cumprimentamos o Senador
Magno Malta e, mais uma vez, cumprimentamos a
Senadora Ana Amélia.
Hoje já tivemos a oportunidade de mandar o
projeto para a Presidente Dilma, para que, a partir de
amanhã, possamos contar o prazo para que tenhamos
a sanção dessa importante matéria para o País.
Ontem foi um grande dia do Senado Federal. Eu
queria, mais uma vez, agradecer a todos os Senadores, especialmente a Senadora Ana Amélia.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Sem revisão orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de aproveitar este momento final da nossa Ordem do
Dia para fazer uma saudação especial ao Pastor Luiz
Gonzaga, da Assembleia de Deus de Rio Branco e
também ao Pastor Davi, porque tive oportunidade, no
último sábado, de conhecer a Casa Terapêutica Ebenézer, na chácara Vale da Bênção, que funciona sob
a responsabilidade desses pastores e de um grupo
de auxiliares.
O que vi foi algo verdadeiramente impactante. Vi
27 pessoas vítimas das mais diferentes formas de dependência química sendo restauradas, tendo suas vidas
restauradas a partir de um procedimento terapêutico
pautado pelo trabalho, pela oração, pela disciplina e,
fundamentalmente, pela harmonização do ambiente.
O espaço onde eles ficam é um espaço absolutamente
organizado, onde as tarefas todas são dividas e são
cumpridas de maneira muito disciplinada, de tal maneira que me senti muito impactado.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de levar essa reflexão para o Ministro Padilha.
Sei que há todo um esforço no sentido de contribuir para que as pessoas vítimas da dependência
química possam ter um tratamento e possam superar
essa situação de dependência. E, nesse caso, é preciso que o Ministério da Saúde dê uma atenção especial às casas terapêuticas que têm cumprido um papel
fundamental. Mesmo, às vezes, não tendo o apoio do
Governo, essas casas terapêuticas cumprem um papel fundamental. E eu pude presenciar, entre outras
casas, essa casa, que é coordenada pelos Pastores
Luiz Gonzaga e Davi Santiago em Rio Branco. Eu já
havia visitado também outra casa terapêutica administrada pelo Pastor Wellington, que fica na cidade de
Porto Acre, e, verdadeiramente, merece uma atenção
especial do Ministério da Saúde. Da mesma forma que
se remunera os leitos do SUS, há que se pensar em
uma maneira também de garantir um apoio especial
a essas casas de recuperação, que têm índices que
chegam até a 70% de recuperação das pessoas que
fazem esse tipo de tratamento.
Eu gostaria também, Sr. Presidente, de aproveitar
esse momento para cumprimentar todos os Senadores que participaram efetivamente de um debate de
altíssimo nível, hoje, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que tomou a decisão de acabar
com o voto secreto e instituir o voto aberto em todas
as deliberações do Parlamento brasileiro. É algo que
merece uma ressalva especial.
Sei que é um assunto polêmico, sei que é um assunto que causa grande divergência em nosso meio,
mas é de grande relevância a gente poder debater com
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o País e dizer que o Parlamento brasileiro está disposto
a acabar com o voto secreto e a adotar o voto aberto
em todas as deliberações.
Então, hoje, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania cumpriu um papel importante ao aprovar
o parecer do Senador Sérgio Souza à Emenda Constitucional nº 43, no sentido de acabar com o voto secreto e instituir o voto aberto em todas as deliberações.
Fico muito feliz ao saber que o Sr. Presidente já
anunciou para a próxima quarta-feira a votação aqui
em Plenário dessa matéria.
Era o registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
E, antes de concedermos a palavra ao Senador
Paulo Bauer, nós gostaríamos de compartilhar com a
Casa a criação de uma pequena comissão mista do
Congresso Nacional para ir à Rússia e interceder pela
libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa,
desde o dia 19 de setembro, durante uma manifestação do Greenpeace, na região do Ártico.
Hoje, nós falamos com o Presidente da Câmara
dos Deputados, estiveram conosco aqui, na Presidência do Senado, para tratar do assunto, o Presidente e
o Vice-Presidente da Comissão do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara, Deputado
José Luiz Penna e o Deputado José Sarney Filho; estiveram também a Deputada Érika Kokay, o Deputado
Jean Wyllys e o Deputado Chico Alencar, além do Diretor de Políticas Públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão.
Na semana passada, como todos sabem, nós
enviamos uma correspondência à Presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Rússia,
equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro, Valentina Matvienko, cobrando uma solução positiva para o
caso da brasileira Ana Paula Maciel.
Quero aproveitar a oportunidade também e comunicar que, hoje, nós recebemos na Presidência do
Senado Federal representantes de instituições ligadas ao Ensino Superior, especialmente a Presidente
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
Helena Nader, o Conselheiro da Câmara de Educação
Superior, Luiz Roberto Cury e também o Lívio Amaral,
Diretor de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Esses representantes dessas entidades importantíssima tiveram um encontro comigo e, hoje à tarde,
tiveram outro encontro com o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, que é o Relator do Projeto de Lei nº 399, de
2011, que prevê a revalidação automática de diplomas
obtidos por estudantes no exterior, pós-graduação.
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Quero comunicar também à Casa, por fim, que
realizaremos, na próxima terça-feira, às 11 horas, uma
importante sessão em comemoração aos 25 anos da
Constituição Federal.
Nós receberemos, na oportunidade, as presenças
honrosas do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
serão condecorados, mais a presença do Relator-Geral
da Constituinte Bernardo Cabral, do Nelson Jobim e do
Senador José Sarney, então Presidente da República.
Nós vamos homenagear os artistas, homenageando a Fafá de Belém, que cumpriu um papel importantíssimo na convocação da Assembleia Nacional
Constituinte. Vamos homenagear também os jornalistas,
homenageando Rubem Azevedo Lima, que fez uma
cobertura fantástica da Constituinte e é um decano,
um jornalista muito respeitado, já que não podemos
homenagear todos os jornalistas que fizeram um trabalho magistral, maravilhoso de cobertura da Assembleia
Nacional Constituinte. Vamos, também, condecorar todos os Senadores que foram Constituintes. Ainda há,
hoje, no Senado, 13 Senadores que exerceram mandato na Constituinte, e todos serão condecorados na
próxima terça-feira.
Portanto, todos estão convidados para essa importantíssima sessão que teremos, na terça-feira, em
comemoração aos 25 anos da Constituição Federal.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela
ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria
cumprimentá-lo pela iniciativa, mas, sobretudo, fazer
um cumprimento muito especial por essa homenagem
ao meu colega Rubem Azevedo Lima, com quem convivi, uma referência em matéria de ética, de responsabilidade, de compromisso com o bom jornalismo.
Então, faz muito bem o Congresso Nacional e,
em particular, o Senado, prestar essa homenagem a
Rubem de Azevedo Lima, a quem tributo todas as reverências e também as homenagens, porque conheci
muito de perto o trabalho dele ao longo do tempo em
que militou com muita dedicação e compromisso em
nome do bom jornalismo e da boa informação.
Eu queria também aproveitar, Presidente Renan
Calheiros, para pedir a minha inscrição pela Liderança
do Partido Progressista, para falar logo após a Ordem
do Dia, que já encerrou.
Então, eu queria minha inscrição para falar pelo
Partido Progressista.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª está atendida na forma
do Regimento.
Quero dizer também – perdoe a omissão – que
vamos também prestar uma homenagem, uma justa
e sincera homenagem, ao Senador Inácio Arruda, que
esteve aqui, durante o processo constituinte, em várias
oportunidades, defendendo as emendas populares
que foram fundamentais para que nós pudéssemos ter
hoje esta Constituição, que, como todos sabem, é a
mais longeva Constituição democrática do nosso País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Pela
ordem, Presidente.
Presidente, primeiramente, cumprimento V. Exª
pela iniciativa. Tenho certeza de que teremos uma
sessão memorável, na próxima terça-feira, em alusão
aos 25 anos do nosso Texto Constitucional. Já me antecipo pedindo a V. Exª minha inscrição pela Liderança
do PSOL para me manifestar na sessão da próxima
terça-feira. Eu já protocolizei o pedido.
Mas, Presidente, eu pedi a palavra pela ordem
para trazer ao plenário uma boa notícia que não é boa.
Lamentavelmente, neste momento, está ocorrendo um
gravíssimo incêndio na cidade de Macapá, minha cidade, capital do Estado de Amapá, no Bairro Perpétuo
Socorro, um dos principais bairros da cidade, na área
conhecida como Baixada do Japonês. É uma área de
concentração populacional e uma área pobre da cidade. Até agora, as notícias dão conta de que mais de 30
casas já foram atingidas pelo incêndio, que pode ser
visto em toda a cidade. A cidade toda está mobilizada.
Ainda há pouco, eu e o Senador Capiberibe estávamos em contato com o Governador do Estado. O
Prefeito de Macapá estava se dirigindo para Brasília e
deverá voltar para Macapá, pois é uma dramática tragédia que atinge o povo da nossa cidade. Espero que
não haja vítimas fatais. Que Deus se apiede de nós!
Mas pedi a palavra pela ordem para, através deste microfone do plenário do Senado, pedir o apoio das
autoridades federais. Eu não tenho dúvida de que, pela
dimensão da tragédia, nós estamos, neste momento,
vivendo, em Macapá, capital do meu Estado, uma das
mais dramáticas tragédias que a nossa cidade, lamentavelmente, já viveu. Eu quero reiterar que a nossa capital vai precisar, hoje e nos próximos dias, do apoio
de todas as autoridades do Governo Federal. Hoje,
vamos precisar do apoio do Ministério da Integração
Nacional e do Ministério da Saúde.
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Então, Sr. Presidente, esta fala é mais do que um
pedido da palavra pela ordem, pois é uma questão de
apelo ao Governo Federal para atender, para acudir a
capital do Estado do Amapá no momento em que ela
passa, neste momento urgente e dramático de agora,
por essa situação de tragédia em que um incêndio atinge um bairro populoso da cidade. Que Deus se apiede
de nós, que não haja vítima fatal, porque nós vamos
precisar, em decorrência dessa tragédia, de toda a
solidariedade e do apoio das autoridades da União.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Queremos apresentar, em nome
do Senado Federal, a solidariedade ao Amapá e a
Macapá, especialmente somando-se o Senado à intervenção do Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Quanto
ao registro feito pelo Senador Randolfe sobre a tragédia que acontece neste momento, quero dizer que o
Corpo de Bombeiros está com enorme dificuldade de
conter esse enorme incêndio que acontece numa área
de baixada, numa área desurbanizada, numa área de
extrema pobreza.
Eu estou aqui e faço um apelo à Ministra Tereza
Campello para que me atenda ao telefone, porque nós
vamos precisar, urgentemente, de auxílio, de apoio do
Governo Federal no sentido de abrigar centenas ou talvez milhares de pessoas que perderam as suas casas,
que estão perdendo as suas casas nesse incêndio.
Nós ainda não temos uma dimensão da tragédia,
mas já se sabe que são centenas de casas consumidas pelo fogo e centenas de pessoas, talvez milhares,
desabrigadas. E nós vamos precisar abrigá-las imediatamente. Essas pessoas, evidentemente, não estariam
cadastradas dentro dos programas habitacionais que
estão sendo desenvolvidos no Estado, mas já há habitações prontas para serem habitadas, e nós estamos
solicitando à Ministra Tereza Campello que nos atenda
para que a gente possa, nessa situação de emergência, atender as pessoas desabrigadas.
Era isto. Lamentamos profundamente o que está
acontecendo na nossa capital.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do Senador Capiberibe...
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... e, mais uma vez, manifestamos nosso apoio e nossa solidariedade.
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje,
nós votamos, na CCJ, a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do voto secreto no âmbito do
Congresso Nacional, ou seja, de todos os legislativos,
inclusive assembleias e câmaras de vereadores, retornando à Mesa do Senado. Eu pergunto a V. Exª se
nós temos uma previsão para votar na semana que
vem. Há uma ansiedade muito grande de Senadores
e também da imprensa e da sociedade.
Da mesma forma, quero lamentar o acontecido
na cidade de Macapá, no Amapá, e pedir a atenção
especial de todos os governos, do governo municipal,
do governo estadual e do Governo Federal, cada um
na sua atribuição.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu já pedi à Secretaria-Geral da
Mesa para que promova todos os meios, sem exceção,
para que nós possamos pautar, o mais rapidamente
possível, essa proposta de emenda à Constituição
que foi relatada por V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ocupo hoje esta tribuna para retomar a discussão
de um tema fundamental para nosso País: a questão
dos imóveis situados em terrenos de marinha e a cobrança abusiva de taxas pelo Governo Federal.
Ontem mesmo, o tema esteve presente neste
plenário, em comunicação inadiável feita pelo Senador Ricardo Ferraço, dando conta de decisão preliminar do Superior Tribunal Federal favorecendo a ilha de
Vitória na questão dos terrenos de marinha, decisão
que, se confirmada, deverá repercutir favoravelmente
para outras capitais com sede em ilha oceânica: São
Luís e Florianópolis.
No entanto, a questão dos terrenos de marinha
afeta não apenas as ilhas oceânicas, mas todas as
cidades litorâneas brasileiras. Ela afeta até mesmo
algumas cidades que não têm praia, como a minha
querida Joinville, em Santa Catarina. Como a cidade
foi construída no entorno de uma malha de rios e córregos que sofrem influência das marés, dezenas de
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milhares de famílias joinvilenses são obrigadas a pagar
taxas de marinha ao Governo Federal.
É um problema nacional. A cobrança mais perversa é a taxa de ocupação, que é de 2% para os terrenos ocupados antes da Constituição de 1988 e de 5%
para os terrenos ocupados desde então. Há, ainda, a
cobrança, pelo Governo Federal, da taxa de laudêmio
de 5%, sempre que um imóvel em terreno de marinha
passa por uma operação de compra e venda.
O Brasil é o único país do mundo que ainda mantém esse tipo de cobrança, Senadora Ana Amélia. Trata-se de um entulho legislativo, que vem desde o período
imperial. Um decreto imperial de 1868 criou o conceito,
determinando que todas as áreas numa linha de 15
braças craveiras, contadas a partir do preamar médio
de 1831, seriam consideradas terrenos de marinha.
A justificativa para sua implementação foi a defesa do território, o que era aceito à época, mas é absolutamente injustificável para os dias de hoje. Para
termos ideia de como esse conceito é anacrônico, essa
distância de 15 braças, que equivale a 33 metros, foi
definida – vejam V. Exªs – pelo alcance de um tiro de
canhão. Um canhão da época, é claro!
Um decreto-lei de 1946, logo após o fim do Estado
Novo e depois da Segunda Guerra Mundial, atualizou
o texto, mantendo a distância de 33 metros. Como os
canhões da época já atingiam bem mais que 33 metros,
estava claro que o argumento da defesa nacional não
mais se sustentava. Os terrenos de marinha subsistiam
apenas para financiar o Estado, por meio de cobrança
de foro, taxa de ocupação e laudêmio dos proprietários
de imóveis situados nestas áreas.
A verdade é que nosso País foi empurrando esse
problema para frente por muito tempo. A Constituição
de 1988, Sr. Presidente Sérgio Souza, recepcionou o
conceito de terreno de marinha, incluindo-o entre os
bens da União, juntamente com os acrescidos, ou seja,
os aterros posteriores.
Durante muito tempo, nós brasileiros encaramos
tais cobranças como fatos da vida, lamentavelmente.
A cobrança sobre os terrenos de marinha se sustentava no frágil argumento de que a União precisava ser
ressarcida pela ocupação de terrenos que teriam sido
de sua propriedade.
Façamos um exercício, Senador Inácio Arruda:
no caso de um terreno ocupado há 60 anos que paga
2% de seu valor anualmente a título de taxa de ocupação, o proprietário já pagou à União 120% de seu
valor. Nos primeiros 50 anos, ele pagou 100% do valor, ressarcindo integralmente a União pelo valor da
área. Nos últimos 10 anos, sofreu cobrança abusiva,
portanto, e, se nada mudar, continuará sofrendo nos
anos vindouros.
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Façamos outro exercício, tendo como base um
terreno ocupado há 25 anos, a idade da nossa atual
Constituição: sobre os terrenos ocupados a partir de
1988 incide, como já mencionei, uma taxa de marinha
de 5% sobre o seu valor. Assim, o proprietário deste
terreno pagou 100% do valor nos primeiros 20 anos
e mais 25% do valor nos últimos cinco anos. Dentro
de 15 anos, se nada mudar, ele terá pagado à União
duas vezes o valor do terreno que ocupa.
Como eu disse, o problema vem sendo empurrado para frente. No entanto, a situação se agravou
muito nos últimos anos, dado o apetite por arrecadação do atual Governo Federal e de seu antecessor. A
Secretaria do Patrimônio da União, órgão responsável
pelas taxas, tem feito estudos de validade duvidosa,
revendo os limites da faixa de marinha e incluindo novos terrenos na cobrança. Subitamente, proprietários
que nunca pagaram taxa de marinha passam a receber a cobrança da Secretaria do Patrimônio da União.
Recentemente, tivemos casos bastante considerados
na imprensa catarinense, que enfocava exatamente
esse assunto.
Além disso, a SPU passou a interpretar que a cobrança de laudêmio, a taxa sobre compra e venda do
imóvel, incide não apenas sobre o terreno, mas também sobre as benfeitorias ou sobre a ocupação. Ou
seja, a SPU acha que tem direito não apenas sobre
o terreno, mas também sobre o imóvel que o proprietário construiu nele. Um completo absurdo, Senador
Aécio Neves!
Para reverter essa situação, está tramitando, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa, o substitutivo do Relator, o nobre Senador Ricardo Ferraço, à Proposta de Emenda à Constituição
n° 53, de 2007, que passa aos ocupantes de terrenos
em área de marinha o domínio pleno sobre suas propriedades, extinguindo a cobrança de quaisquer taxas.
O substitutivo do Senador Ferraço foi apresentado
no início do mês passado, Senador Casildo Maldaner,
e é resultado de um amplo debate nacional, inclusive
com audiências públicas realizadas.
A matéria está pronta para ser votada, aguardando apenas sua inclusão na pauta da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal.
No entanto, desde o momento em que o Senador
Ferraço assumiu a relatoria, o Governo Federal detectou o risco da perda de arrecadação. E como o Governo, este Governo, o Governo da Presidente Dilma,
não admite perder nenhum recurso de arrecadação,
seja a cobrança justa ou não – e é bom relembrar a
questão do Fundo de Garantia e dos 10%, para inserir no contexto da cobrança, se justa ou não –, enviou
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apressadamente um projeto de lei à Câmara visando
eternizar a cobrança da taxa de marinha.
Foi uma situação semelhante ao recente caso da
multa adicional de 10% sobre o FGTS, quando o Governo Federal enterrou um projeto de lei já em tramitação – na hora da votação, pelo Congresso, dos vetos,
fez valer a sua força política – e manteve a cobrança
por medida provisória.
Voltando à questão dos terrenos de marinha, o
Executivo apresentou à Câmara o Projeto de Lei nº
5.627, de 2013, dando nova regulamentação à cobrança do foro, do laudêmio e da taxa de ocupação.
E anunciou isso como se estivesse fazendo um favor
aos proprietários!
Basicamente, o projeto determina o fim da diferença da taxa para as ocupações anteriores e posteriores a 1988: todos pagarão 2% do valor do terreno,
mas pagarão 2% para sempre! O projeto deixa também
claro que a cobrança de laudêmio deve incidir apenas
sobre o valor do terreno e não também sobre as benfeitorias. Ou seja, aborda um problema criado pelo
próprio Governo, pela interpretação abusiva do SPU.
O Governo sentiu a pressão e quer morder menos,
como observou o Deputado catarinense e ex-Prefeito
de Florianópolis Esperidião Amin. Acontece que essa
mordida, além de injusta, ainda dói demais. Reparem
que nada muda para quem é proprietário de um terreno
ocupado antes de 1988 e não pretende vendê-lo. Esse
cidadão vai continuar recebendo a mesma mordida, a
mesma cobrança anual de 2% sobre o valor de seu
terreno. Fora isso, a SPU vai poder continuar usando
os mesmos critérios duvidosos às faixas de marinha,
incluindo cada vez mais moradores na cobrança de
taxas. Isso está acontecendo em Santa Catarina e em
todos os Estados litorâneos do Brasil.
O remédio definitivo, sem dúvida, é a aprovação
do substitutivo à PEC no 53, de 2007. Por isso, faço
meu apelo público ao Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, para que coloque o quanto antes a
matéria em votação naquela Comissão. Assim, sua
tramitação ganhará impulso, a emenda constitucional poderá ser promulgada, e milhares e milhares de
brasileiros terão o domínio pleno de seus bens e não
mais estarão sujeitos a essas perniciosas cobranças
das taxas de marinha.
Assim, estaremos sepultando, definitivamente,
uma taxa criada com a ajuda daquela velha arma imperial, o canhão, que de nada mais nos serve, exceto
para a decoração de museus.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu confesso, Senador Paulo Bauer, que aprendi
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um pouco da história com V. Exa, em vosso pronunciamento. Essa das braças – eu até anotei aqui: 15 braças
correspondem a 33 metros. À época do Império, dos
canhões, era a distância que atingiam mais ou menos.
Era para montar a defesa da área ocupada, a defesa
do Estado, a defesa do País. Era a distância que tinha
essa força, mais ou menos. E dali foram transformando, transformando, e chega ao que existe hoje. Como
catarinense, o que eu tenho recebido de reclamações...
E, olha, às vezes, se alteram, a bel-prazer, os preços
de terreninhos. “Olha, Maldaner, estão me cobrando
agora. Eu tenho um pedacinho, uma ocupação. Estão me cobrando R$7 mil, R$8mil, R$10 mil por cada
ano. Eram R$500,00, R$200,00. Agora, são R$2 mil”.
Alguns vêm me falar em R$10 mil, em R$12 mil. Tem
que pagar, senão não sei o quê. É a bel-prazer que
a SPU (Secretaria do Patrimônio da União) estipula.
Vem daqui, vem de lá. V. Exa levanta um tema, com
muito estudo, com uma análise profunda, detalhando
os acontecimentos da época do Império, quando começou, dando os caminhos todos e o que vem sendo
tramitado e o que se debate hoje na CCJ, e o que podemos buscar para se evitar essa coisa abusiva. V. Exª
está falando com conhecimento para o Brasil. Quero
cumprimentá-lo. Sem dúvida alguma, isso nos clareou
e ajuda a entender melhor essa mecânica, esse avanço
que é um mecanismo do qual, se nós não agirmos, a
Secretaria de Patrimônio da União não vai abrir mão
nunca. Se deixarmos assim, deve ter uma arrecadação – pelo que me falam – muito extraordinária. Quero
cumprimentá-lo pelo pronunciamento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Agradeço a V. Exª. Obviamente, a arrecadação
é muito grande. O Brasil, com oito mil quilômetros de
costa, com todas as áreas que estão situadas às margens de rios que sofrem influência das marés, todas
as áreas de mangue, enfim, todas essas propriedades pagam a taxa de marinha para que o SPU possa,
obviamente, ter uma receita tal qual a própria União.
Mas é nosso entendimento que, mesmo com a
decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às ilhas
oceânicas, ainda não se vai eliminar a questão da
taxa de marinha. Em todos meus pronunciamentos
nesta Casa – e V. Exªs são testemunhas disso –, eu
sempre, repetidas vezes, faço menção a uma coisa
que considero necessária: é preciso reduzir a carga
tributária deste País.
Quando a gente fala em carga tributária, a primeira coisa que vem à cabeça é Imposto de Renda,
é ICMS, é IPI, é PIS, é Cofins; mas, na verdade, há
muitas outras coisas que fazem o custo Brasil aumentar. Obviamente, uma família que paga, todo ano, 2%
do valor do imóvel onde vive para a União, para poder

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

continuar usando esse imóvel, obviamente que está
recolhendo um dinheiro que ela precisa conquistar e
angariar com trabalho e esforço, e tudo isso vira custo, custo de vida, custo para o próprio País. Quando
o Povo de um país tem de pagar muito imposto, ele,
obviamente, está sofrendo para conseguir os recursos
destinados a esse pagamento.
Então, ora se paga muito imposto no remédio,
ora se paga muito imposto no combustível, também se
paga muito imposto na energia elétrica, paga-se muito
imposto em todas as atividades e em todos os negócios.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Hoje mesmo, pasmem V. Exªs, eu soube que no
Brasil nós pagamos, Senador Inácio Arruda, em torno
de 43% de carga tributária no uso de telefone celular,
no uso da linha telefônica. É um absurdo!
É uma carga tributária muito elevada, que o Brasil
precisa reduzir, porque, se há menos imposto, há mais
dinheiro no bolso das pessoas. Se há mais dinheiro no
bolso das pessoas, elas compram mais. Se compram
mais, há mais geração de produção nas empresas. Se
há mais geração de produção nas empresas, há mais
emprego. Se há mais emprego, há mais consumidor.
A roda gira, e gira sempre positivamente, a favor do
crescimento econômico.
Por isso, cada vez que eu encontrar no Brasil uma
ação que pudesse significar justiça social, pudesse significar redução de carga tributária, pudesse significar
adequação do País aos novos tempos, é claro, voltarei
à tribuna para sugerir providências, para pedir atenção. E esta aqui, com toda certeza, merecia, Senador
Osvaldo, um tiro de canhão, para ser enterrada de vez.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Paulo Bauer.
Parabéns pelo seu pronunciamento.
Antes de conceder a palavra ao Líder inscrito,
Senador Inácio Arruda, vamos diminuir a pilha aqui
de requerimentos para leitura.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Em votação, o Requerimento nº
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1.242, de 2013, do Senador Luiz Henrique, 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 integrar
a delegação brasileira na Audiência Parlamentar Anual da União Interparlamentar das Nações Unidas, na
cidade de Nova York, nos Estados Unidos, conforme
indicação da Presidência do Senado.
A Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 2.504/2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa a Medida
Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da União,
no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para
viabilizar o pagamento de subvenção econômica às
unidades industriais produtoras de etanol combustível
da Região Nordeste.
São os seguintes o Ofício e a Medida:
Of. nº 2.504/13/SGM-P
Brasília, 22 de outubro de 2013
Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória nº 622, de 2013, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-10-13,
que “Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos
Financeiros da União, no valor de R$380.000.000,00,
para viabilizar o pagamento de subvenção econômica
às unidades industriais produtoras de etanol combustível da região Nordeste”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

75376

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75377

75378

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75379

75380

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75381

75382

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75383

75384

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75385

75386

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75387

75388

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com referência à Medida Provisória
nº 622, de 2013, que acaba de ser lida, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 6 de
novembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Senado Federal recebeu, também
da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 441, de 2012 (n°
6.397/2013, naquela Casa), do Senador Romero Jucá,
que altera as Leis n°s 4.737, de 15 de julho de 1965 –
Código Eleitoral –, a Lei 9.096, de 19 de setembro de
1995 – a Lei dos Partidos Políticos –, e a Lei 9.504, de
30 de setembro de 1997 – que é a Lei Eleitoral –, para
diminuir o custo das campanhas eleitorais.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 441, de 2012, vai à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Concedo a palavra ao Líder do
PCdoB, no Senado Federal, Senador cearense, Inácio Arruda.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
cumprimentar todos os aviadores brasileiros que têm
a responsabilidade, não só de defender o nosso País,
suas fronteiras e importantes bases instaladas em
diversos pontos do Brasil, aqueles formados pela Aeronáutica, na Academia da Força Aérea, ao corpo de
aviadores do próprio Exército, os que atuam na Marinha
e aos aviadores da aviação civil, que nos conduzem
por todo nosso território.
Hoje é um dia consagrado aos aviadores e nós
queremos cumprimentar todos e também cumprimentar aqueles que fazem a Força Aérea Brasileira, especialmente.
E dentro dessa ideia de confraternizações e comemorações, faço um voo até Crateús, terra cearense,
para cumprimentar toda a população de Crateús por
ter entre os seus filhos a professora Rosa Ferreira de
Morais, que no próximo dia 26, sábado, vai completar
100 anos de idade, cercada por todos os crateuenses
que a conhecem, sabem da sua trajetória, e das centenas e centenas de alunos, de amigos.
Ali haverá uma missa, celebrada pelo Arcebispo
de Teresina, Dom Jacinto, e o lançamento do livro Rosa
Moraes: um século educando por amor, de Zacharias
Bezerra e Maria Ionele Teixeira Puster, que teve seus
mil exemplares, digamos assim, financiados e apoiados
pela Prefeitura de Crateús, que tem à frente o Prefeito
Carlos Felipe. Trezentos desses livros serão doados
para as escolas municipais, para que possamos examinar a trajetória de uma professora que dedicou todo
carinho, todo amor à formação do povo de Crateús.
A Secretaria Municipal de Cultura, com um grupo de ex-alunos, preparou uma programação especial
para a data. Amostras, concursos e apresentações
teatrais estão ocorrendo durante toda essa semana
em sua homenagem.
D. Rosa foi professora de pessoas ilustres, como o
Ministro do Tribunal de Contas da União, ex-Constituinte, ex-Senador, que liderou o PTB nesta Casa, Valmir
Campelo. Na Assembléia Legislativa do Ceará, está
outro aluno seu, o Deputado Hermínio Rezende. Foi
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mestre também de todos os prefeitos mais recentes,
inclusive do atual, Carlos Felipe, do PCdoB.
Professora de Português, Religião e Artes Plásticas, sabemos, pela própria trajetória de seus alunos,
que ela formou cidadãos e cidadãs com valores humanísticos e solidários.
Nascida em 1913, dois anos após Crateús tornar-se cidade, D. Rosa desde muito jovem se interessou
pelas artes plásticas, pelo ensino escolar e pelas atividades religiosas de solidariedade e de amparo aos
necessitados. Lecionou por 37 anos no Ginásio Pio
XII. Escreveu e ensinou dramas, compôs hinos e criou
grupos de canto.
Em agradecimento à sua contribuição à cidade, o
Teatro de Crateús recebeu o seu nome. Pintora, retratou em mais de 50 quadros a realidade dos retirantes
nordestinos, as cheias do Rio Poti, o cotidiano do nosso
povo. Gosta de afirmar que até hoje lê todos os dias,
revistas, livros e, em especial, os clássicos, poesias e
jornais. Mesmo centenária, mantém sua rotina de trabalho, com as atividades de corte e costura. Vai à missa
todos os domingos, e comparece com frequência aos
eventos culturais, educacionais e sociais da cidade.
Crateús e o Ceará se orgulham de ter contribuído para a formação de brasileiros e brasileiras responsáveis e solidários, através da Profª Rosa Ferreira
de Moraes.
Portanto, meus parabéns a Crateús, ao povo
crateuense, ao povo cearense, que tem essa distinta
senhora completando seu centenário e trabalhando
todos os dias para garantir o êxito não só daqueles
que nascem em Crateús, mas de todo o povo cearense e brasileiro.
Sr. Presidente, cumpridas essas homenagens,
eu me dedico aqui nos minutos que me restam a esta
batalha que o povo brasileiro, digamos, travou, que foi
a luta pelo petróleo no Brasil.
Assistimos, nesta segunda-feira, ao leilão de Libra,
mas é bom fazer uma retrospectiva breve. A batalha
do petróleo se materializou vitoriosamente para o Brasil em 3 de outubro de 1953, quando se estabeleceu
o monopólio estatal do petróleo. Criou-se a empresa
brasileira, a Petróleo Brasileiro S/A, para que ela fosse
a responsável por cumprir aquela determinação legal,
que era conduzir a pesquisa, a exploração e o refino
para que pudéssemos ter esse produto sendo tratado no próprio País através de uma empresa estatal,
a Petrobras.
Ali, digamos, é um marco da nossa história. De
lá para cá é um processo de luta muito intenso pós-constituinte. Diante do ascenso neoliberal no mundo
inteiro, houve a desregulamentação para todas as
áreas, e esta área não ficou incólume; ela foi atingida
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por essa ventania neoliberal que resultou na quebra
do monopólio estatal do petróleo. Em seguida, outros
monopólios também caíram e, ao caírem, essas empresas, exceto algumas na área de geração de energia, e a Petrobras não foram privatizadas.
Então, quebrou-se o monopólio e estabeleceu-se
uma regra de venda do patrimônio intensa no nosso
País, com resultados adversos ao interesse nacional,
à nossa soberania, ao nosso progresso e ao nosso
desenvolvimento. No último instante, depois da quebra
do monopólio estatal do petróleo, conseguiu-se através
de uma carta – e me lembro bem disso porque estava
no Congresso Nacional, na Câmara Federal –; redigiu-se um texto praticamente a quatro mãos, entre eles
Haroldo Lima, constituinte, e o ex-Presidente da República na época da Constituinte, Senador José Sarney,
que preparou um texto que foi levado ao Presidente
de então, Fernando Henrique Cardoso, que concordou
em não vender a Petrobras, embora seu capital tivesse
sido largamente distribuído entre empresas privadas
nas várias bolsas deste mundo.
Resultado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é que ali se cravava uma derrota grande aos interesses do Brasil e essa derrota só é reparada, em parte,
com a nova regulamentação, em que se estabelece o
modelo de partilha, mantém-se o modelo de concessões para áreas fora do pré-sal e cria-se o modelo de
partilha para a área do pré-sal.
Não é uma tarefa pequena. Isso é uma reconquista
grandiosa. Primeiro, porque a União tem o controle da
sua riqueza; segundo, porque a Petrobras é a operadora de toda a área do pré-sal e ainda tem que entrar
com 30% de recursos no negócio.
Então, não se pode dizer que os interesses nacionais, da soberania, do controle dessa riqueza não
estejam absolutamente garantidos. O esforço é para
criar os instrumentos gerenciais, comerciais, tecnológicos, que permitam à Petrobras se manter nessa
vanguarda. Por quê? Porque ela não só precisa participar de todos os leiloes, entrando com 30%, no mínimo – nesse entrou com 40% –, como é a operadora de
todo o pré-sal e precisa ter meios, precisa ter recursos
para garantir não só a participação em leilões, como
também garantir a sua participação como operadora
de todo o sistema.
Não é uma tarefa pequena. A Petrobras nasceu
dessa vontade política do povo brasileiro e agora tem
esse novo desafio – desafio gigantesco. O desafio
da Petrobras é do tamanho ou maior do que o campo de Libra. Por isso a gente precisa dar a dimensão
do que aconteceu: é outro fato histórico que estamos
presenciando.
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Colado a esse fato histórico do leilão de Libra, com
essas bases de preservação do interesse nacional, da
soberania, da participação da maior empresa brasileira,
operadora, com 30% do mínimo, e a capacidade que
demonstrou o Brasil de atrair capital externo em todas
as frentes, o que foi uma grande e habilidosa sacada
de trabalhar. O fato de ter sido apenas um que participou do leilão foi questionado em mil cantos, só que
este um que participou do leilão foi, nada mais nada
menos, do que a Petrobras com 40%; duas empresas
chinesas estatais, cada um com 10%, totalizando 20%
portanto; a Total, uma grande empresa francesa, que
também tem participação do governo francês, com
20%, e a Shell, com 20%. Por este lado, não pode haver questionamento e, pelo outro, muito menos pode
haver algum questionamento.
Qual a outra grande perspicácia que trabalhamos aqui? Não foi uma coisa fácil, porque iniciamos
discutindo essa questão dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, de royalties para educação ainda na
discussão do marco regulatório, ainda na presidência
do Presidente Lula.
É bom lembrar – e, como autor, tenho obrigação
de fazê-lo – que aprovamos uma emenda subscrita
por mim, pelo Senador Valadares e pela Senadora
Fátima Cleide, que foi aprovada aqui no Senado; em
seguida, foi aprovada na Câmara. Infelizmente, por
incompreensão de natureza – vamos trabalhar com
a boa-fé – puramente econômica, o Governo vetou
essa emenda. E esse debate voltou para o Congresso
Nacional. Finalmente, depois de idas e vindas, numa
medida provisória que o Governo começou contra a
mudança na Câmara, o Senado votou, digamos assim,
com a posição, majoritariamente, que parecia ser do
Governo, voltou para a Câmara; a Câmara rejeitou a
posição do Senado, corrigindo a posição em relação
à Câmara e o Governo considerou que foi um fato extraordinário o que a Câmara fez.
Por sorte, votamos aqui uma parte dos Senadores
com o texto que veio da Câmara de também repartir o
Fundo Social do Pré-Sal, no período de 10 anos, com
uma destinação para a educação; e, no caso dos royalties, 75% para educação e 25% para saúde.
Então, nós vamos buscando colar essa riqueza
na preparação do futuro, que é o investimento mais
massivo na educação brasileira, na formação do povo
brasileiro em todas as frentes, desde educação infantil
ao ensino fundamental, médio, técnico, universitário e
também investimento em ciência e tecnologia. É uma
fonte importante, boa, mais permanente, e vai durar um
tempo ainda no nosso mundo essa fonte como sendo
uma daquelas com capacidade de oferecer recursos
adequados ao nosso País.
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O Governo estima, deve ter cálculos e com muita
razão, não só o bônus de R$15 bilhões... Para se ter
uma idéia, é bom a gente pensar que a venda da Vale
do Rio Doce foi por R$3 bilhões e só de bônus no Pré-sal tivemos R$15 bilhões. Não foi a venda da Petrobras, foi o bônus do leilão de Libra que custou R$15
bilhões. Tem um potencial de gerar R$270 bilhões em
royalties e R$736 bilhões a título de excedente de óleo
sob o regime de partilha nos próximos 35 anos. Isso
possibilita uma geração de empregos sem precedente
nessa área de petróleo e gás.
Só Libra, fora Franco, que já está sendo explorado
pela Petrobras, mas só Libra precisará de 80 barcos
de apoio. Oitenta barcos de apoio! Nós precisamos –
infelizmente não conseguimos colocar um estaleiro no
Ceará –, mas vamos, pelo menos, ter que triplicar a
produção dos estaleiros que estão instalados em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina,
sem falar no Rio de Janeiro, que já tem uma frente de
construção de barcos mais antiga e com possibilidade de crescer ainda mais. Só na área dos estaleiros,
vamos ter que receber uma oferta de produção de 80
barcos de apoio, mais 18 sondas para a exploração
do petróleo em Libra. É algo que não temos condições
ainda de dimensionar, o impacto e a exigência para
esse consórcio ter os meios adequados para fazer valer
essa produção de petróleo a partir da construção de
um ambiente que permita essa exploração com tantas
condicionantes.
É muito importante termos essa dimensão, termos a ideia de que – eu assisti aqui aos discursos de
colegas meus, todos que considero de boa-fé na sua
atuação – mas da oposição.
O leilão, a rigor, foi um êxito, mesmo que o debate sobre a questão da soberania, da questão nacional
tenha sido elevado a um patamar de qualidade que
eu considero positivo, que demonstra um alerta, uma
sintonia de que setores estão preocupados se esse
tipo de negócio não vai ferir a nossa soberania. Isso é
muito, muito importante.
O meu Partido mesmo fez uma nota de preocupação, não contrário ao leilão, mesmo porque nós
ajudamos, através do ex-Diretor da Agência Nacional
de Petróleo, a assentar as bases do novo marco regulatório, que saía da questão puramente de concessões
para incluir também o processo de partilha mais vantajoso para o nosso País, tendo em conta o interesse
de preservar a soberania brasileira. Então, é muito
importante que estejamos vigilantes.
Mas, vale ressaltar que se opuseram e criaram
um mecanismo de debate restritivo os opositores, entre eles os candidatos a Presidente da República. Os
pré-candidatos atuais se opuseram, tanto no campo
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mais conservador, no caso do nosso colega Senador
Aécio Neves, que discursou sobre o tema ontem aqui,
no Plenário do Senado Federal, e também do ex-Ministro e ex-Senador da República e Deputado Federal
José Serra, ex-Governador do Estado de São Paulo e
ex-Prefeito também da cidade São Paulo. Também firmaram posição o nosso amigo e aliado – porque somos
aliados no Estado de Pernambuco e aliados do PSB,
em vários locais do Brasil –, também pré-candidato
a Presidente da República, o Governador Eduardo
Campos e a ex-Ministra e ex-Senadora Marina Silva.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Eu considero que essas observações são mais
do que justas, tendo em conta a posição oposicionista, mas é muito importante nós examinarmos o passo
que o Brasil está oferecendo ao nosso povo, através
do seu Governo, e também para o mundo, porque não
se trata de uma província petrolífera qualquer. É um
campo gigantesco e para que esse petróleo possa sair
dali e ajudar o Brasil, é necessário um esforço da mesma monta do tamanho do poço, digamos assim, um
esforço que exige compreensão conjunta, que envolve
a soberania. Então esse interesse não é de governo;
esse interesse é...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – também da Oposição. Não pode – vou
concluir, Sr. Presidente –, haver restrição só porque é
este Governo.
Eu lembro que passei boa parte da minha vida
legislativa na oposição, mas a quantas questões e matérias eu votei, no Congresso Nacional, favoravelmente ao Governo porque ali estava presente o interesse
nacional, da nossa soberania, e os direitos do povo do
nosso País, e eu via ali a nossa preservação. Por isso,
votamos em muitas matérias que vieram do Governo
quando éramos da Oposição.
É preciso também que haja uma reflexão muito
maior, porque o passo que foi dado ontem é um passo importante para o Brasil, é um passaporte para o
futuro, como disse a nossa Presidente, e o povo tem
que se agarrar também a esse pensamento, a essa
capacidade...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... que vai tendo o Brasil de dar passos
mais largos, mais ousados, de enfrentar os obstáculos, de não ter receio, de não ter temor. O que vale é
termos o projeto em nossa mão, é termos firmeza na
condução do nosso projeto, e – disso tenho convicção
– a Presidente Dilma tem. Ela tem esse comando. Ela
tem convicção, ela tem compreensão da importância e
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do papel de empresas como a Petrobras, para conduzir com êxito, com sucesso, a exploração do petróleo
na camada do pré-sal.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer esse registro em nome do meu Partido, porque considero muito
importante o fato ocorrido na segunda-feira passada.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 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) – Passo a palavra ao Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senador Osvaldo.
Hoje é um dia muito especial para mim como
Parlamentar, Senador da República, como Relator
das propostas de emenda à Constituição que têm por
objetivo acabar, ou diminuir, o voto secreto no âmbito
do Congresso Nacional, no âmbito das assembleias
legislativas e, também, das câmaras de vereadores.
Aprovamos, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, relatório de minha autoria que mantém
integralmente a Proposta de Emenda à Constituição
nº 43, que veio da Câmara dos Deputados, e, por consequência, mantém integralmente também o texto da
PEC 20, por mais que esta rejeitada, porque ambas
tratam do mesmo assunto, e, regimentalmente, tem
preferência aquela que já voltou.
Vim fazer aqui uma referência especial ao Senador Paulo Paim, que tem, como grande baluarte,
a luta pelo fim do voto secreto, inclusive sendo autor
da PEC nº 20 do Senado. Agora, vem ao plenário. O
Senador Presidente Renan Calheiros disse hoje que
deve pautar para os próximos dias, e nós esperamos
que possamos, de vez, acabar com o voto secreto.
Mas, Senador, eu vou falar sobre outro tema...
Um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Sérgio Souza, não há como não lhe fazer um
aparte. Eu acompanhei o debate de hoje, do início ao
fim. O seu relatório, como eu disse da tribuna, quando
eu abri a sessão hoje à tarde, limpo, claro, transparente, com convicção, com muita clareza. V. Exª chegou a
dizer lá, e disse aqui também, que hoje foi uma sessão
histórica, nós não podíamos perder o momento, estou
repetindo as suas palavras, de garantir essa transparência absoluta da posição de cada Parlamentar. V. Exª
sabe, citou, eu sou de fato um entusiasta da questão
do fim do voto secreto. Percebi que a maioria daqueles
que tinha uma posição contrária – eu estava assistin-
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do pela TV – estavam constrangidos. Eu sentia. Não
havia convicção, porque como você explica que você
tem medo ou tem receio – vamos usar o termo receio,
eu não gosto do termo medo – de mostrar o seu voto
ou para uma autoridade, ou para o Executivo, ou para
a Base? E V. Exª foi feliz quando disse.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Agora, a população vai saber como cada um
vota de verdade. Não é mais de mentirinha, porque eu
digo que voto assim e – desculpe-me a expressão –
voto assado. Agora não, agora é pagar para ver, e vamos ouvir o que a população vai dizer quando alguém
aqui votar um projeto que estiver totalmente impopular.
Mas isso é democracia, isso é liberdade. É muito bom
ver que o País chegou a esse estágio. Eu não quero
ocupar mais o seu tempo, eu só quero cumprimentá-lo. V. Exª tomou a decisão correta. V. Exª teria errado
– permita-me que eu diga isto, com a autoridade de
autor da PEC nº 20 – se V. Exª dissesse: “Não, vou
aprovar a do Paim, porque é nosso Senador e pá, pá,
pá”. Não. V. Exª não precisou nem me dar explicação,
V. Exª sabia da minha posição: vamos aprovar a que
vem da Câmara, que é igual à PEC nº 20, do Senador
Paim – V. Exª aqui esclareceu, a tese é a mesma –,
porque essa foi votada lá em dois turnos, e, votando
esta aqui em dois turnos, acabou.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Já vai à promulgação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Promulga-se. E o País vai ganhar o fim do voto
secreto. Parabéns a V. Exª. Tenho orgulho de V. Exª,
um Senador – eu diria vizinho do meu Estado – lá da
Região Sul ser o Relator, com esse belíssimo relatório, corajoso, corajoso, de acabar com o voto secreto.
Parabéns a V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paim. Na verdade, o seu
Estado está dentro do meu – inclusive de gremistas
e de torcedores do Inter. Há uma região do Paraná, o
sudoeste e o oeste, colonizada por centenas de milhares de gaúchos ou de descendentes de gaúchos.
Obrigado, Senador Paim.
O assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente,
além de fazer essa referência com relação à importância de avançarmos nessa proposta de emenda à
Constituição que acaba com o voto secreto, é o custo
Brasil. O Brasil é um dos países mais caros do mundo,
por várias razões, seja pelo alto índice de corrupção,
seja pela burocracia excessiva, seja pela alta carga
tributária, mas o é, de maneira muito explícita, pela
ineficiência dos modais de transporte. É sobre modais
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de transporte que vou falar hoje com os telespectadores da TV Senado, com os ouvintes da Rádio Senado,
com todos os brasileiros e as brasileiras.
Hoje, pela manhã, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, houve uma audiência pública
com a participação da Ministra Chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, que tenho a honra de substituir aqui,
no Senado Federal, para debater o programa de concessões e investimentos federais nesses modais de
transporte, ou seja, rodovias, cabotagens, aeroportos.
A audiência foi extremamente produtiva e esclarecedora, e a Ministra Gleisi merece o reconhecimento
pelo excelente trabalho que vem desempenhando na
condução do processo de otimização dos modais de
transporte e logística nacional. Recebeu elogios de
vários Senadores de diversos partidos que inclusive
faziam referências aos investimentos que o Governo
vem fazendo em seus Estados.
As informações apresentadas são alvissareiras
e merecem registro. Afinal, depois de tantos anos de
pouca evolução na infraestrutura de transporte nacional, sobretudo, no planejamento e na integração,
a Presidente Dilma apresenta ao País soluções que
poderão, nos próximos cinco anos, transformar significativamente a realidade do Brasil.
Os projetos em andamento e o volume de investimentos envolvidos são expressivos.
A retomada do planejamento em logística se deu
a partir da integração de duas ações de planejamento do Governo Federal nos últimos dois anos: o Plano
Nacional de Logística de Transportes (PNLT) e o Plano
Nacional de Logística Portuária.
A junção dos dois resultou no PIL, que é o Plano
de Investimentos em Logística, ação complementar ao
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O PIL busca promover o planejamento integrado
dos sistemas de transportes e articulação com as cadeias produtivas através da atração de investimentos
privados, da qualidade dos serviços e da diminuição
do custo logístico.
Foram anunciados pela Ministra Gleisi Hoffmann
investimentos da ordem de R$213 bilhões, sendo R$52
bilhões em rodovias; R$99 bilhões em ferrovias; R$54
bilhões em portos; e R$8,7 bilhões em aeroportos, no
caso de concessões.
Além disso, o Governo Federal tem investido,
através do PAC e de outros programas, recursos substanciais na construção de novos aeroportos, porque
somente três deles foram concedidos até agora. A
concessão de outros dois está prevista e pelo menos
uma dezena de aeroportos estão sendo refeitos, reconstruídos, ampliados no Brasil.
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Não é diferente no setor rodoviário, em que os
investimentos do Governo Federal são da ordem de
bilhões de reais, sendo todos recursos públicos do
Governo.
Mas, voltando ao tema concessões, foram destacados no novo modelo de concessão de rodovias
os seguintes desafios: realização de investimentos
urgentes para melhora da logística – nos primeiros
cinco anos, serão as duplicações; tarifas socialmente
aceitas – leilões realizados pela menor tarifa de pedágio e cobrança a partir da conclusão de pelo menos
10% das duplicações; e rentabilidade atrativa para o
investidor – com TIR de, aproximadamente, 7,2% ao
ano ao longo de 30 anos. Isso é muito importante, Senador Osvaldo.
Nós temos dois modelos de concessões de rodovias no Brasil, um deles implantado na década de
90, que privilegiou tão somente a tarifa, e não os investimentos nas rodovias e não a diminuição do custo
Brasil, ou seja, a otimização do setor produtivo.
Não me canso de dizer que o meu Estado, o
Estado do Paraná, possui as tarifas de pedágio mais
caras do mundo, levando-se em consideração a distância entre praças de pedágio, a ineficiência da rodovia
que, na grande parte da malha, é rodovia simples e o
valor da tarifa.
Mas, voltando às atuais concessões, até o momento, nas concessões rodoviárias foi licitado, em meados de setembro, o trecho da BR-050, com 42,38%
de deságio em relação ao teto da tarifa. Estão marcados leilões de dois outros trechos rodoviários: o da
BR-163, no Mato Grosso, para o dia 27 de novembro,
cujo teto da tarifa para 100km é R$5,50 – no Paraná,
a tarifa é para 50km e gira em torno de R$9,00, para
termos isso como comparação –; e também o da BR060, cujo leilão será no dia 04 de dezembro, com tarifa teto de R$5,94 para cada 100km. Perspectivas de
leilões em dezembro para a BR-163, no Mato Grosso
do Sul, e em janeiro para BR-040, que corta, inclusive,
o Centro-Oeste.
A retomada do transporte ferroviário, tão importante, tão adequado, tão racional, tão demandado pela
sociedade, está em curso, porém enfrenta alguns problemas estruturais pelo desuso de tantos anos.
A malha ferroviária instalada no Brasil tem mais
de 100 anos, foi construída ainda na época do Império,
por D. Pedro – por exemplo, a ferrovia que liga Curitiba
a Paranaguá, um dos maiores portos do Brasil e do
mundo, foi construída, com picareta e com enxadão,
no século XIX.
Mas, Sr. Presidente, infraestrutura moderna, restrita a poucos corredores dedicados hoje ao minério
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de ferro; os demais trechos são ineficientes, inclusive
grande parte deles em bitola estreita.
Dois terços de toda a malha ferroviária construída no século passado, ou no século XIX, não são explorados. Construímos muitas ferrovias no Brasil, mas
abandonamos 2/3 delas nos últimos anos, nas últimas
décadas, especialmente. Hoje, 19 dos 30 mil km são
inoperantes, ou não operados.
Trata-se de trechos construídos, como disse, há
mais de 100 anos que não passaram por nenhuma
modernização.
Por isso, Sr. Presidente, os serviços atuais operam com defasagem tecnológica, com equipamentos
envelhecidos e de baixo padrão de produtividade. Os
preços são formados com pressão sobre a demanda
e a oferta limitada num ambiente monopolista, que,
muitas vezes, tem como base o preço rodoviário.
O novo modelo de concessão ferroviária prevê
o acesso aberto com separação entre quem gera a
infraestrutura e quem faz a operação do transporte
ferroviário.
O concessionário constrói e mantém a infraestrutura; e o operador compra a capacidade e opera o
transporte.
A Valec, empresa brasileira para esta finalidade,
compra do concessionário a capacidade de transporte da ferrovia e revende aos diversos operadores que
utilizarão essa ferrovia.
O novo modelo proporciona a integração nacional
da malha e estimula maior concorrência e utilização
das ferrovias, pois qualquer operador pode atuar em
todas as ferrovias, impulsionando a concorrência que
tende a reduzir os preços praticados, inclusive, com a
construção de novas ferrovias reduziríamos também
o tempo do transporte, já que faremos ferrovias modernas e eficientes.
O investimento total estimado soma R$99,6 bilhões, com tempo de cinco anos para construção e
prazo de 35 anos de concessão, com Taxa de Retorno
de 8,5% ao ano.
A relação das ferrovias, Sr. Presidente, também
chega ao Paraná, onde várias delas serão construídas: a Leste-Oeste vem do Mato Grosso do Sul, entrando por Guaíra, passando por Toledo e Cascavel,
otimizando a Ferroeste, que vai até Guarapuava. Uma
nova ferrovia vai até o Porto de Paranaguá, com um
ramal ferroviário ao Pontal do Paraná.
A Norte-Sul cortará o Paraná pelo meio. O Tronco Norte, ou a conhecida Ferrovia Mayrink, vem pelas
grandes regiões consumidoras de São Paulo. Também
cortará a parte sul do Estado do Paraná, entrando por
São Paulo e indo em direção ao Porto de Rio Grande.
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Sr. Presidente, no que diz respeito aos portos,
havia restrições a portos privados, a partir da exigência de carga própria nos TUPs, além do fechamento
de mercado nos portos públicos em decorrência das
dificuldades de licitações. Em dez anos, houve apenas
11 licitações, com muitos questionamentos jurídicos e
portos pouco eficientes.
A Lei nº 12.815, oriunda da MP dos Portos, representou um grande avanço, estabelecendo um novo
marco regulatório para o setor. Estão previsto R$54,6
bilhões de investimentos no PIL dos Portos. Já existem
R$10 bilhões de investimentos em TUPs em processo
de autorização; R$5,7 bilhões de investimentos com
editais e estudos dos arrendamentos entregues ao
TCU nos Portos de Santos e no Pará; R$4,7 bilhões
em investimentos em Paranaguá, Porto do Paraná –
meu Estado, Estado que represento aqui no Senado
Federal –, e na Bahia e São Sebastião, cujos editais e
estudos dos arrendamentos estão em consulta pública
que termina na próxima sexta-feira. Depois de colhidas, as informações serão encaminhadas, ainda, ao
Tribunal de Contas da União.
Depois, construído o edital, serão abertos os leilões. Vamos leiloar dezenas de novos terminais. Nos
últimos dez anos houve, houve 11; nós vamos licitar
dezenas ainda este ano.
Finalmente, no setor aeroportuário, já foram promovidas as concessões dos aeroportos de Brasília, Viracopos e Guarulhos, além de outras obras que estão
em andamento nesses aeroportos. Vale registrar que
somente a outorga fixa anual dos três gerará em torno
de R$1,1 bilhão para ser usado no sistema aeroportuário brasileiro, especialmente naqueles aeroportos
que permanecem sob a responsabilidade da Infraero,
por serem essenciais para a população, porém não
sustentáveis do ponto de vista econômico.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Além desses investimentos próprios da concessão, são dezenas de aeroportos que estão sendo
reconstruídos ou ampliados no Brasil. Há exemplos,
no Estado do Paraná, do aeroporto Afonso Penna,
em Curitiba; do aeroporto de Foz do Iguaçu, aonde a
Presidente Dilma deve ir, ainda este ano, participar de
uma inauguração; do aeroporto de Cascavel; do aeroporto de Londrina; e também aeroportos regionais
– quinze cidades serão beneficiadas no meu Estado.
Os próximos aeroportos que serão licitados são o Galeão e Confins.
Fica evidente, Sr. Presidente, o grande salto de
qualidade e quantidade na oferta da infraestrutura lo-

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gística que o Brasil experimentará a partir do Programa
de Investimentos em Logística (PIL).
Parabenizo a Presidente Dilma Rousseff...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – ...e parabenizo a Ministra Gleisi Hoffmann pela
dedicação, pelo trabalho em torno de algo tão importante para o futuro da produção nacional, tão importante para nós reduzirmos o tão famigerado custo Brasil. Sr. Presidente, ainda há muitos desafios a serem
enfrentados, mas o caminho para solucioná-los está
desenhado pelo Governo Federal.
Eu quero aqui, mais uma vez, dizer da minha
satisfação de estar no Parlamento brasileiro como
Senador da República do Estado do Paraná, um dos
grandes Estados produtores deste País e que sofre
na carne o déficit da infraestrutura nacional, que aumenta radicalmente o custo Brasil – como é o Estado
de V. Exa, Senador Osvaldo, o Estado do Mato Grosso.
Temos que enaltecer programas como esse, que
vão otimizar os modais de transporte, sejam ferrovias,
rodovias, sejam aeroportos ou portos otimizados que
teremos a partir desse programa tão belo, construído
pela Presidente Dilma Rousseff e conduzido pela Ministra Gleisi Hoffmann e por tantos outros Ministros
que integram esse programa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, pela Liderança, Senador Walter Pinheiro, que permutou com o
Senador Paulo Paim.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente; Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores desta noite de nossa querida TV Senado, quero,
neste momento de meu pronunciamento, falar acerca
do crescimento da economia no Estado da Bahia.
Todas as vezes que falamos de crescimento de
PIB... E o Senador Armando Monteiro poderíamos dizer que é um especialista nisso, por ter sua vida, sua
atividade vinculada exatamente a um dos setores importantíssimos da indústria e, particularmente, Senador
Armando Monteiro, a um segmento fundamental – e,
nesse caso específico, quando me refiro à Bahia, um
dos setores preponderantes e, diria mais, decisivo para
o crescimento do PIB, que foi exatamente a indústria
de transformação na Bahia.
Mas falar de PIB e crescimento é muito comum
que falemos de forma fria e falemos dos números,
como se eles brotassem do nada, como se os números chegassem por geração espontânea, como se os
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números caíssem das nuvens – aliás, em nuvem, hoje,
até há muitos dados, não sei se eles caem; alguns até
espionam, mas não sei se eles chegam a despencar
das nuvens, para chegarem aqui à chamada estatística para a leitura de como cresceu ou não cresceu
uma economia.
A Bahia, no primeiro semestre, teve um crescimento de 3.3%. Portanto, a Bahia cresceu mais do
que o dado apresentado recentemente do crescimento
da economia nacional, que é de 2.6%, o indicador de
crescimento do nosso Brasil.
Mas volto a insistir, Senador Armando, que é fácil chegar e fazer a leitura final de 3,3%. Por que isso
aconteceu? Aí é fundamental a gente falar exatamente
das atitudes, das iniciativas, do planejamento, da decisão arrojada, da coragem de apostar, por exemplo,
num viés de administração e de intervenção para desenvolvimento de um Estado.
Portanto, a Bahia, mesmo tendo sofrido, ao longo dos anos, um processo, eu diria, de abandono da
sua estrutura logística, chega a esse patamar exatamente pela coragem que teve o Governador Jaques
Wagner de apontar uma linha de desconcentração da
nossa economia.
A nossa economia, Senador Armando Monteiro,
no Estado da Bahia, passou a vida inteira dependente
de... Não vou falar que era dependente de samba de
uma nota só, porque havia outra nota também, então
não era só petróleo, pois era petróleo e a parte química e petroquímica. Somando esses dois setores, nós
poderíamos falar de algo em torno de 35% da economia baiana a incidência da química e petroquímica e
do setor de petróleo. Se olharmos direitinho, a gente
termina podendo falar de um setor só, porque todo o
resultado da indústria de petróleo se materializa na
indústria química, na indústria de transformação, no
refino e no processo químico, na sua essência, na sua
natureza, para a utilização principalmente de outras
partes que compõem o petróleo que não só o combustível. Mas mesmo o combustível também é combustível
preponderante na indústria química e petroquímica.
Portanto, a decisão do Governador Jaques Wagner, a
ousadia nessa política de atração de outros vetores de
desenvolvimento, sem abandonar a indústria química
e petroquímica...
Agora, por exemplo, o Governador Jaques Wagner, no retorno de uma viagem à Alemanha, anuncia
a ampliação de unidades no Polo Petroquímico de
Camaçari por grandes empresas. Antes de ir para a
Alemanha, ele já tinha sido anunciado o investimento de mais de R$1 bilhão na Bahia por uma grande
empresa do ramo de química e petroquímica, a Basf.
Agora, outros setores, inclusive associados pelo mun-

75436

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do afora, como é o caso da Braskem, já anunciam um
investimento, que o Governador Jaques Wagner, no
seu retorno, já verbalizava, em números, de algo em
torno de R$600 milhões.
Portanto, não é o abandono de uma vertente, mas
a ampliação e a diversificação da economia baiana.
No setor mineral, por exemplo, nós estamos falando do investimento de mais de R$50 bilhões para
os próximos dez anos. É estrondoso como cresce o
setor mineral no Estado da Bahia, não só ali na área
do sudoeste baiano, mas também em outras regiões.
Hoje, inclusive, na Bahia, na região de Maracás,
há a ativação de uma unidade de vanádio, importante
mineral para utilização até mesmo na área de saúde.
Nós temos outra parte fundamental, as terras-raras,
ali no oeste baiano, que já foi motivo de disputa pelo
mundo afora para extração de tálio, de escândio. Portanto, estou falando de terras raras que, se somadas ou
processadas, meu caro Paulo Paim, poderiam resultar
numa mistura tão importante que eu poderia dizer que
seria uma liga que será mais leve do que o alumínio e
mais resistente do que o aço.
Portanto, há essa expansão e essa coragem do
Governador Jaques Wagner de apostar num investimento para desenvolver localmente, olhando o Estado
da Bahia como um todo e não como só uma região.
É fácil fazer investimento na Meca, na região
metropolitana, é fácil falar, por exemplo, em agregar
diversas indústrias ao pólo petroquímico daquela região
metropolitana, aproveitar as potencialidades, aproveitar a proximidade com o Porto de Aratu, aproveitar a
proximidade com as rotas de saída para escoamento
da produção.
Portanto, o Governador Jaques Wagner apostou
na diversificação.
Além dessas questões, há outra aposta decisiva
do Governo do Estado no sentido de melhorar a nossa
malha de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, hidroviária... Portanto, o desafio de
lutar aqui em nível nacional. E é importante salientar a
participação da Bancada Federal na questão da Ferrovia Oeste-Leste, que estava fora, que foi decisiva a
participação do Governador Jaques Wagner e da nossa
Bancada, aqui, no plano federal, para que pudéssemos
botar na ordem do dia essa estrada, uma estrada de
ferro pensada há muitos anos.
Baiano por adoção, mineiro de nascimento, Vasco
Neto, que foi Deputado no Congresso Nacional, teve
a oportunidade de, na década de 60, falar desse trajeto do Atlântico ao Pacífico, saindo do sul da Bahia e
chegando a Porto Bayóvar, no Peru, como alternativa.
Na FIOL, nós conseguimos fazer ali do Tocantins para
a Bahia. Estamos no trecho de Barreiras até Ilhéus.
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É óbvio que toda ferrovia precisa desaguar em
algum lugar. Para isso, foi decisiva, mais uma vez, a
cobrança do Governador Jaques Wagner junto ao Governo Federal para investimento no Porto Sul, criando mais uma oportunidade para essa ligação tanto
do ponto de vista de atração, ou seja, da chegada de
produtos, quanto para a exportação de toda a nossa
produção no Estado da Bahia. Não só para exportar
commodities, mas, principalmente, para chegar a esse
desafio de termos oportunidade de exportar produtos
com valor agregado, que geram emprego localmente.
A chegada do Porto Sul é também um estímulo
para a retomada principalmente da indústria a partir do
cacau, para a produção do chocolate naquela região
sul. As potencialidades em toda aquela região, com a
chegada, agora, da Universidade do Sul, com sede na
cidade de Itabuna e suas barracas estendidas até Teixeira, Porto Seguro, ampliando, de uma vez por todas,
a chamada porta do saber, a perspectiva de investir
cada vez mais no conhecimento para chegar à ciência
aplicada, o que já faz hoje a nossa boa Universidade
de Santa Cruz, que é a universidade estadual cravada
entre Itabuna e Ilhéus.
Mas o desafio para chegar a esse número não
pára aí. Há ousadia do Estado da Bahia em apostar
na energia que vem do vento. O sertanejo, Senador
Armando Monteiro, o sertanejo do nosso querido Estado da Bahia e do Estado de V. Exª, Pernambuco, o
sertanejo já dizia isso sobre o vento muito antes dos
pesquisadores.
Meu pai, na roça que ele tinha ali no Lajedo, se
virava para nós e dizia: quanto mais seco, mais vento.
É o contrário. A pesquisa mostra que não há mais vento
quanto mais seco. É o contrário: quando tem vento, o
vento leva a chuva, e aí vem a seca.
Mas o sertanejo tinha sabedoria a partir exatamente da sua experiência. Para ele, o que ele colhe
do vento é a secura. É essa a relação direta que tem
o sertanejo.
E, portanto, bebendo nessa fonte, ou melhor,
trafegando, caminhando no vento é que nós chegamos a instalar o maior parque, nós vamos ter o maior
parque da América Latina, o maior parque eólico no
Estado da Bahia.
Colado a isso, o Governo do Estado adotou uma
postura firme de atração de investimento da indústria
eólica. Não só para colher o vento, mas também para
produzir para colher o vento. Estamos instalando uma
fábrica, no interior da Bahia, com investimento de R$1
bilhão, para, na região sudoeste, produzir os aerogeradores, para instalar as fábricas que vão também
processar toda essa estrutura. Há a possibilidade de,
quem sabe, a gente produzir também as ligas para
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chegar a todo o aparato que resulta nas palhetas, a
todo o aparato ou àquilo que resulta nas torres e, principalmente, tudo o que, em volta de um aerogerador,
precisa ser produzido localmente.
Além dessa unidade no interior, nós temos mais
quatro unidades de produção na área de energia eólica
sendo instaladas na Região Metropolitana de Salvador. Portanto, colhendo do vento o desenvolvimento,
buscando no vento a possibilidade efetiva de promover
a entrega da energia e, ao mesmo tempo, colhendo
para a economia.
Há, também, uma ousadia por parte do nosso
Estado. O nosso Governador apostou na possibilidade de apontar, cada vez mais, para o caminho da
inovação e, numa luta árdua, implantamos o parque
tecnológico em Salvador, que completou um ano, com
40 empresas já operando no parque hoje, e, em uma
parceria significativa com o Sistema S, nós temos na
Bahia o maior, um dos melhores laboratórios, um dos
melhores centros de pesquisa e desenvolvimento do
Brasil, o nosso Cimatec.
E demos, recentemente, Senador Armando Monteiro, mais um passo ousado, a instalação de um supercomputador, o maior da América Latina. Mas eu não
estou falando em um supercomputador como quem fala
de um equipamento. Na minha época, quando eu entrei
no Sistema Telebrás, com meus 19 anos, os computadores tomavam salas inteiras, porque nós tínhamos
que ter equipamentos enormes para processar dados.
Eu estou falando de um supercomputador não porque
ele seja um bicho enorme fisicamente, mas pela sua
grande capacidade de processar e ajudar na pesquisa. Eu estou falando que nós ganhamos um grande
laboratório, que chamamos de supercomputador, numa
parceria com a British Gás e com a ANP. Mas nós não
vamos fazer só pesquisa na área de petróleo e gás,
porque vamos invadir a área fundamental da biotecnologia para tratar dessa questão da saúde.
É de um brasileiro, baiano, o companheiro Cláudio
Joazeiro, uma das maiores pesquisas para identificar
porque uma célula degenera e chega ao mal de Alzheimer. Um jovem que saiu de Salvador aos 18 anos
para fazer Biologia na USP, que estava em San Diego
aos 22 e que hoje é professor do doutorado é uns dos
50 maiores pesquisadores desse mundo. Portanto, nós
queremos pegar isso, quem sabe até repatriar o nosso
querido Claudio Joazeiro, mas precisamos beber nessa
fonte, junto com a Fiocruz, junto com outras instituições, precisamos usar esse nosso grande laboratório supercomputador para avançar nas pesquisas de
biotec, para avançar nas pesquisas sobre mobilidade,
para avançar nas pesquisas para introduzir inovação
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em todas as etapas da vida, desde a produção até a
logística, para saída daquilo que se produz.
Portanto, para chegar ao PIB de 3,3% é preciso
ousadia para inovar, coragem para desenvolver. Esse
é um desafio enorme e assim nós fizemos no Estado
da Bahia.
É fundamental também lembrar que foi com essa
ousadia que o Governador Jaques Wagner apostou
na possibilidade efetiva de encontrar outra vertente
da Bahia: a agricultura. Temos, hoje, uma das grandes
áreas de produção de leite, feita por uma das maiores
cooperativas do mundo, da Nova Zelândia. Segundo os
próprios donos dessa cooperativa, uma das maiores
do mundo – não é só uma grande marca, mas uma
cooperativa –, ali, em Jaborandi, no oeste baiano, sua
produção é superior à da Nova Zelândia.
Fizemos todo tipo de avanço para ir ao encontro
dessa vocação do oeste, para ir ao encontro da vocação na região do sisal, para ir ao encontro da vocação para plantar uva e, quem sabe, produzir vinho na
região de Morro do Chapéu. Na boa experiência das
vinícolas pelo mundo afora, onde se produz o bom
vinho geralmente se planta uma oliveira, de onde se
extrai o produto principal, o azeite.
Portanto, arriscando isso na Bahia, aproveitando
em alguns lugares o clima, na velha Bahia. A boa uva
que dá o bom vinho geralmente vem do solo mais difícil e está lá, estamos fazendo isso. Apostamos efetivamente em fazer investimento na agricultura familiar
este ano R$1,2 bilhão. Aplicamos durante a seca mais
de R$260 milhões no Garantia Safra, para garantir concretamente a economia local girando. Não se chega a
3,3% de crescimento do PIB com geração espontânea,
tem que ter esforço, tem que ter incentivo.
Do ponto de vista da agricultura de grande porte, vamos fazer investimento de R$5 bilhões este ano.
Apostamos também – vou concluir meu Presidente –,
Senador Armando Monteiro, no setor automotivo: a
ampliação da fábrica da Ford, a chegada da Jac Motors, a conversa com outros setores, a possibilidade
de se agregar ali naquele entorno. Além da questão
do setor automotivo na sua essência, a montagem é
também em Camaçari, na Bahia, a grande unidade de
design dessa montadora mundial. Portanto, o mesmo
carro que roda no mundo foi desenvolvido em dois lugares só: na Índia e na Bahia, na cidade de Camaçari.
Então, apostamos nisso. É para essa coragem que
quero chamar atenção. Foram essas atitudes com infraestrutura como a Fiol, metrô, rodovias, mais de 7.000
Km de rodovias recuperadas! É importante lembrar
claramente como se fez isso para permitir que tivéssemos oportunidade de ganhar escoamento, de apostar
na melhoria dos nossos portos, no Porto de Salvador,
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no Porto de Aratu, no Porto de Ilhéus, a chegada do
Porto Sul, a consolidação da nossa via expressa na
cidade de Salvador, a esperança dos soteropolitanos,
dos baianos e dos baianos da região metropolitana,
de uma vez por todas, para retirar o metrô, que era
um metrô calça-curta, que nunca funcionou. Em 12
anos de obras...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... o metrô não foi para lugar nenhum.
Agora, não só botar esse metrô para deixar de ser
calça-curta como também botar o metrô para funcionar
e, portanto, entregar ao povo baiano mais uma ótima
obra no que diz respeito à mobilidade.
Então, apostar nisso é apostar exatamente no
investimento. São 50 bilhões de investimentos para os
próximos anos; mais de 2 bilhões de investimentos no
interior apostando nessa indústria.
Volto a dizer, Senador Armando Monteiro, que me
alegra muito ver a indústria da transformação contribuir
com 10% para chegarmos nesse PIB.
Por isso, não veio do vento, mas usamos o vento;
não caiu das nuvens, mas usamos muito a água da
chuva que veio para a gente conseguir botar a Bahia
para crescer 3,3% no PIB, muito mais do que o PIB
nacional.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo
excelente pronunciamento feito nesta Casa na noite
de hoje.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim pela
Liderança do PT.
V. Exª fala como orador, porque havia feito a permuta com o Senador que deixou a tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Osvaldo Sobrinho, Senador Armando Monteiro, eu não tenho como não registrar nesta
noite a minha satisfação de a CCJ ter aprovado, por
unanimidade, a proposta do fim do voto secreto. Depois,
claro, houve destaques que também foram derrubados.
Sr. Presidente, trabalho com essa ideia há cerca
de 30 anos. Quando era sindicalista, eu questionava
nos fóruns dos trabalhadores por que o Parlamento
brasileiro ainda votava secretamente. Não entendia e
não entendo até hoje.
Eu fiz diversos debates. Lá na CCJ, por duas
vezes, aprovei o fim do voto secreto na PEC 20 e na
PEC 50 e, no dia de hoje, eu assisti ao debate, uma
vez que não sou membro daquela Comissão, embora

Outubro de 2013

estivesse lá por inúmeras vezes debatendo o tema, e
sempre aprovamos. Hoje não foi diferente.
Vou dizer, de forma muito respeitosa, que percebia
que os Senadores que têm visão contrária ao fim do
voto secreto defendiam, sem nenhuma convicção, com
grande constrangimento. Eu percebia no olhar deles
que estavam constrangidos porque é meio inexplicável,
Sr. Presidente. Como é que o homem público consegue explicar que ele tem receio de votar abertamente?
Eu não quero usar os termos que ouvi lá, até
termos pesados, de alguns Senadores, inclusive da
oposição, expressando que o voto secreto é um voto
covarde, que é falta de coragem. Eu não vou chegar
nem a usar esses termos, mas digo que percebi que
havia um receio, um receito da pressão do Executivo,
mas o que é isso? Onde é que está a independência
dos Poderes quando no meu voto eu tenho medo da
outra Casa do lado? Ou receio? O que é isso? Eu ter
medo de uma autoridade porque aqui votei e a autoridade vai me retaliar lá. Isso não é bangue-bangue,
não é filme de faroeste, não é coisa nenhuma.
Estamos em uma democracia e cada um tem o
livre direito até de discordar do meu ponto de vista,
de dizer que prefere o voto secreto, mas não pelos
argumentos que eu ouvi, de que eu me dou o direito
de discordar.
Confesso, Sr. Presidente, que eu queria ver um
argumento sólido, somente um. É como eu digo sobre
o fator previdenciário: se alguém tiver um argumento
sólido do fator previdenciário, eu prometo que eu paro
de incomodar, como eu estou brigando há treze anos
para acabar com o fator, mas ainda não consegui.
Mas me mostrem um argumento sólido para
manter o fator previdenciário, um somente. Pode ser
economista, pode ser o que for, especialista, articulador. Não existe, Sr. Presidente. O fator previdenciário
chega a ser criminoso. Eu estou ligando os fatos, claro,
não é a questão do voto secreto.
Como é que para o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário, com o teto em R$30 mil, não há fator, e para
o peão que ganha R$4 mil há o fator que corta pela
metade o seu salário. Qual é a explicação para isso?
Se dissessem: “não vai ter para ninguém”, ainda teria
o mínimo de discussão. Mas ele é tão perverso que
eu não quero para ninguém.
O voto secreto é a mesma coisa. Eu não consigo ver. Eu ouço os argumentos e fico perplexo, perplexo: “Não, mas se um dia um processo meu cair lá,
eu posso perder...”
O que é isso, meu Deus do céu? Eu não entendo
mais nada. Eu acho que aqui estou expressando a voz
das ruas. Porque é assim que a população vê. E não
tem como a população ver diferente.
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Mas, Sr. Presidente, eu já falei tanto desse tema
e deixo o pronunciamento que fiz quando eu cheguei
ao Congresso, como Constituinte, o primeiro pronunciamento, em 22 de fevereiro de 1987.
A Constituição foi escrita entre 1987 e 1988. Foi
o primeiro discurso que fiz. De lá para cá, apresentei
emendas e perdi todas. Agora vamos ganhar. Vamos
ganhar, porque essa emenda que vem da Câmara é
exatamente igual àquela em que nós defendemos o
mérito ao longo das nossas vidas.
Então, eu estou muito animado porque, na semana que vem, na próxima terça-feira ou quarta-feira,
parece que é na quarta-feira, o Presidente Renan já
anuncia que nós vamos votar, de uma vez por todas,
a transparência absoluta no Parlamento. A população
tem o direito de lá fora saber como eu estou votando.
A Presidenta tem que saber mesmo com quem ela
pode contar ou não na apreciação de um veto, como
aconteceu no Judiciário com tantas questões emblemáticas, como essa, por exemplo, do processo contra
uma série de autoridades. E eu não gosto do termo
que usam. E o Celso de Mello deu o seu parecer sob
pressão popular e da imprensa. Deu e acabou. E daí?
Mesmo que fosse eleito pelo voto... E daí? Tem que
assumir suas posições. Eu nunca escondi meu voto,
em qualquer situação, até em situação constrangedora
já votei, mas assumi. A vida é assim.
Por isso, quero deixar registrada, mais uma vez,
aqui essa posição muito clara, muito tranquila e muito respeitosa até como quem pensa diferente. Pensar
diferente é legítimo. Eu posso não concordar com os
argumentos que ouvi – aí é um direito meu – como eles
também podem não concordar com meus argumentos.
Essa é uma batalha que travamos há três décadas. Na semana que vem, se Deus quiser, vai se tornar
realidade. O voto é aberto e pronto, doa a quem doer,
porque a vida é assim.
Quero também registrar aqui – vejam que eu não
tenho nenhuma questão ideológica, nem nessa questão do voto secreto, nem estou pensando em Governo
ou em oposição – a minha satisfação de saber que na
semana que vem vamos votar o orçamento impositivo.
Tramita no Congresso Nacional a PEC 22-A, de 2000,
que trata do orçamento impositivo, de autoria do já
falecido Antônio Carlos Magalhães, do Democratas.
Alguém já disse aqui: “Estou cansado de ouvir
o Paim dizer que essa emenda é do falecido Antônio
Carlos Magalhães.”
Vou mentir, então? Vou dizer que não é dele só
porque não é do meu Partido? É dele sim, do já falecido Antônio Carlos Magalhães. Oxalá a gente consiga, como a Câmara fez, votar o orçamento impositivo
de forma definitiva, para que o Orçamento seja para
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valer. Eu vinculo de novo ao veto, porque as votações
dos projetos são para valer e não de brincadeira, porque a Presidente ou o Presidente veta, vem para cá,
e a gente, no voto secreto, mantém o veto. Então, foi
brincadeira. Não se votou com responsabilidade e com
seriedade aquela proposta. A gente fez de conta que
votou só para enganar a opinião pública. Depois, no
voto secreto, a gente manteve.
No Orçamento também. O Orçamento no Brasil é
uma brincadeira. No meu entendimento, é uma brincadeira no Parlamento, porque a gente vai lá, briga e diz:
fui lá, briguei; aprovamos tanto para cá, tanto para lá,
emenda aqui, emenda ali, vou mandar emendas para
tantos Estados, para tantos Municípios do meu Estado,
mas se o Presidente resolver cortar lá, acabou. Não
há emenda nenhuma.
Agora, não, com o orçamento impositivo, o quadro
muda. O Orçamento é para valer, como o é em outros
países. Vejam nos Estados Unidos a polêmica que há
todos os anos para que o presidente possa aprovar
seu orçamento.
Por fim, Sr. Presidente – quero ser rápido nas
minhas falas, dentro do tempo que seja possível, não
usarei um minuto a mais –, quero registrar aqui, com
muito carinho – não pude estar lá – o convite que recebi para o XII Congresso Internacional de Técnicos.
Terminou ontem, dia 22, na cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande, o XII Congresso Internacional de Técnicos, que reuniu profissionais vinculados
à Organização Internacional de Técnicos dos países
Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.
Lamento. Eu estava lá como painelista e vou explicar por que não estive lá.
Registro que foi eleito Presidente da OITEC no
Brasil e Argentina o Sr. Ricardo Nerbas, meu amigo,
companheiro, que agora é o Presidente da OITEC que
coordena Brasil e Argentina.
Ricardo, eu não estive aí, eu sei que você insistiu, mas a vida é assim, depois vai ver no término
deste pronunciamento por que eu não estive aí. Tenho
certeza de que você fará uma grande gestão à frente
dessa entidade internacional.
Sr. Presidente, eu passo a ler rapidamente a carta
de Novo Hamburgo, texto que foi aprovado durante o
evento e que o Ricardo Nerbas me mandou:
A Organização Internacional de Técnicos – OITEC, entidade criada em 1996, que tem, como
objetivos, defender e fortalecer o desenvolvimento profissional, educativo, cultural, social
e ético, reunida em Novo Hamburgo, no Rio
Grande do Sul, durante seu 12º Congresso
Internacional de Técnicos, no período de 19 a
22 de outubro de 2013, torna público a carta
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de Novo Hamburgo, com as proposições que
serão encaminhadas aos governantes dos
países integrantes da OITEC, a Argentina, o
Brasil, o Paraguai e o Uruguai, bem como à
sociedade, nos termos que seguem.
Primeiro, a adoção de medidas facilitadoras
da validação de diplomas de ensino técnico
entre os países membros da OITEC; implantação de mecanismos para reconhecimento e
legalização, para todos os fins, por parte dos
Ministérios do Trabalho, ou órgão equivalente, de toda a atividade profissional, para que
os técnicos devidamente habilitados ao seu
exercício desenvolvam no âmbito de qualquer
um dos países membros da OITEC; terceiro,
participação das organizações de técnicos
nos debates das grades curriculares do ensino técnico, bem como na formação para o
trabalho; quarto, qualificação e ampliação da
oferta de cursos técnicos que preparam jovens
para o mundo do trabalho e para a superação
da própria pobreza, incentivando a criação de
curso de formação profissional para, inclusive,
a economia solidária; formação de profissionais
visando capacitação técnica com responsabilidade humanista e social, que contemple as
diferenças; sexto, incentivo à formação técnica, com ênfase no empreendedorismo, a projeções de novos cenários; sétimo, incentivo à
formação e capacitação de professores, com
formação técnica para o ensino técnico.
É nesse contexto [Senador Osvaldo Sobrinho,
que é um educador] que a Oitec pretende fortalecer sua contribuição, pois, a partir de um ensino de qualidade, inclusivo e com a formação
de um ser humano mais humanista e solidário,
é que se desenvolvem as habilidades dos relacionamentos no campo profissional, familiar
e social, importante para romper fronteiras e
colaborar com o desenvolvimento econômico,
social e cultural da sociedade.
Assinam essa carta Ricardo Nerbas, Presidente;
Miguel Angel Morales; Júlio Torales; Flores Jorge Dumas; Luis Ornar Améndola; Wilson Wanderlei Vieira.
Essa foi a carta de Novo Hamburgo, que eu li.
E, agora, eu explico, Sr. Presidente, até prestando contas. Eles perguntaram para mim se eu falaria
na tribuna. Eu disse: “Claro que falo. Não há problema
nenhum. Tudo o que eu não tenho é temor de falar
aquilo que me pedem”. Por isso, falo tanto da tribuna.
Alguém me perguntou se eu estava doente, pois não
falei segunda e terça. Não falei, porque só cheguei aqui
terça de manhã, quando entrei na fila, e não deu para
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falar. Então, eu relato por que eu não estava aqui nem
na segunda-feira nem na sexta-feira.
Registro rápido, Sr. Presidente. Nessa quinta-feira,
à tarde, na sexta-feira que passou, naturalmente, no
sábado, no domingo e na segunda, estive em Santa
Catarina, em uma verdadeira peregrinação por aquele
querido Estado. Um povo carinhoso que me encantou
com a sua hospitalidade. Agendas gratificantes que
me fortaleceram e me deram mais energia ainda para
continuar essa caminhada em busca de oportunidades
e direitos iguais para todos e todas.
Aí, Ricardo, por isso, eu não pude estar no seu
evento.
Simbolicamente, desejo estender o meu agradecimento e todas as emoções que senti a todos e a todas
que me abraçaram lá nos eventos de que participei.
Cada olhar, cada beijo, cada abraço, para mim, são
inesquecíveis, meu querido povo de Santa Catarina.
Continuar a dura batalha pelos idosos, aposentados, pessoas com deficiência, negros, índios, brancos,
pobres, trabalhadores, independentemente de religião,
LGBT, mulheres, crianças, adolescentes, enfim, toda
sociedade excluída – e, na verdade, a sociedade excluída é dita minoria, mas não é minoria; essa sociedade
excluída é a maioria.
Estivemos, Sr. Presidente, nos Municípios de
Capivari de Baixo, Tubarão, Blumenau e Florianópolis.
Ali, fizemos palestras sobre o quadro nacional, projetos
de nossa autoria, inúmeras audiências públicas, mas,
principalmente, falei muito – falei muito! – sobre o fim
do fator, reajuste dos aposentados, distribuição de renda, projetos do Governo Federal. Falei, naturalmente,
muito também sobre o fim do voto secreto.
Pude perceber, em cada olhar, que as pessoas
têm muita sede, sede de conhecimento, de saber o que
se passa aqui no Congresso. E, cada vez mais, eles
cobram, Sr. Presidente, total transparência. Inclusive
me foi citada várias vezes – repito aqui – a questão
do voto secreto, ou seja, o voto aberto no Poder Legislativo em todas as situações. Independentemente
da autoria, o que vale são as causas.
A Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo,
cujo Presidente é o Vereador Manoel da Silva Guimarães, o Farinheira, concedeu-me a honraria pelo nosso
trabalho – falei em nome do Senado – aqui no Congresso Nacional, quando foi ressaltada a responsabilidade
com que todos nós temos tratado os trabalhadores e o
espírito humanitário que se coloca em tudo aquilo que
aqui fazemos. Lá estavam presentes os vereadores da
Casa; o Vice-Prefeito, Sr. Sebastião da Rocha Costa;
o Prefeito de Tubarão, Sr. Olavio Falchetti; o Reitor da
Universidade Fucap, Sr. Expedito Michels; o Deputado Edson Bez de Oliveira; e policiais rodoviários e fe-
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derais de Tubarão e região representados ali pelo Sr.
José Carlos da Silva.
Sr. Presidente, nesse mesmo dia, às 23 horas,
estive participando do programa Conversa de Botequim
da Unisul TV, um belo programa, com o apresentador
Antônio Rodrigues, e interagi com o público. Conversamos sobre conjuntura e também sobre atividades
aqui no Parlamento.
Agradeço ao Vereador Manoel da Silva Guimarães, Presidente da Câmara de Capivari de Baixo,
pelo convite e pelas homenagens que lá prestaram ao
Congresso Nacional por intermédio da minha pessoa.
Na cidade de Tubarão, a recepção foi da mesma
forma muito carinhosa. Fiquei emocionado com o carinho do povo de Santa Catarina.
No dia 18, pela manhã, participei, às 10 horas, do
programa da Rádio Bandeirante de Tubarão, em que
falei da homenagem recebida em Capivari de Baixo e
sobre o restante da agenda a cumprir, principalmente
as políticas no âmbito dos direitos humanos. Participei
também interativamente com os ouvintes, respondendo questões sobre as atividades aqui do Parlamento.
Pelas informações que eles me passaram, o pico da
audiência naquela rádio foi muito bom naquele momento pela importância que a população dá à democracia
e ao próprio Congresso Nacional.
Às 11 horas, Sr. Presidente, eu já estava na Prefeitura de Tubarão, onde fui recebido pelo Prefeito, Sr.
Olavio, e pelo Vice-Prefeito, Sr. Akilson. O Deputado
Federal Edinho acompanhou a reunião, assim como
os Vereadores Matusa, Clodoaldo, Paulão e Farinheira
e outras lideranças.
Salientamos que esse importante Município de
Santa Catarina está sendo governado por uma chapa,
toda ela, Sr. Presidente, do Partido dos Trabalhadores,
o que demonstra a força do partido naquele Município.
Sr. Presidente, quero avançar dizendo que fizemos o nosso papel aqui. Essas pequenas homenagens,
ou grandes, não importa o tamanho delas, vejo-as da
mesma forma. Se ganhei o título de Cidadão de Minas, ou do Rio, ou mesmo da Bahia, ou das capitais,
para mim, de uma cidadezinha do interior tem o mesmo valor. Importa, para mim, é que a população está
acompanhando o nosso trabalho aqui, no Parlamento.
Estive na Cidade de Blumenau, e não foi para ir
à Oktoberfest, não, mas para fazer uma palestra na
Câmara de Vereadores. À noite, às 20 horas, recebi
na Câmara Municipal de Blumenau, organizada pela
Associação de Aposentados, cujo Presidente é o Sr.
Hildo Novaes, uma bela homenagem.
Na chegada, Sr. Presidente, além da Câmara de
Vereadores, os aposentados, estavam líderes sindicais,
líderes do movimento negro e outras lideranças de ou-
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tras entidades. Ali, ouvi com alegria, e quero destacar
aqui, o Coral de Vozes da Maturidade, que encantou
a todos. Recebemos ali uma bela placa onde foi novamente enaltecido o papel do Parlamento em defesa
da democracia e discorri muito sobre os Estatutos do
Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, sobre a política de salário mínimo e, naturalmente,
sobre os projetos do Governo da Presidenta Dilma.
Estavam ali presentes: o Presidente da Câmara,
Vanderlei de Oliveira; o ex-Prefeito de Blumenau, hoje
Deputado Federal, Sr. Décio Lima; a Deputada Estadual, Srª Ana Paula Lima; o Presidente da Associação
de Aposentados de Blumenau, que foi o proponente
da sessão, em conjunto com o Presidente da Câmara, Sr. Hildo Novaes; o Presidente da Federação dos
Aposentados, Sr. Iburici Fernandes; o Vereador Rudi; o
Vereador Carlos Silva; o Presidente da Asaprev, João
Osmar Pacheco; a Drª Maria Cecília, Presidente da
Casa São Simeão.
Foi um belo evento. E, no outro dia, pela manhã,
Sr. Presidente, recebi os trabalhadores da pesca, já
que aprovei aqui um projeto, ainda no Senado, claro, nas Comissões, que vai garantir que, mesmo na
época do defesa, o pescador em alto mar terá direito
a contar aquele tempo para efeito de aposentadoria,
terá direito à aposentadoria especial e receberá o piso
da categoria.
Sr. Presidente, estavam ali todos os Parlamentares e lideranças a que aqui me referi, como o Deputado
Volnei; a assessora de imprensa, Luana Pompeu; Manoel Xavier de Maria, Presidente do Sindicato; Genazio
Monteiro; Ironi Silveira; Paulo César Barbosa de Carvalho, Antônio Alves, Manoel José Nunes Souza, Edson Conceição, José Manoel Vieira e o Norival Veloso.
Finalmente, aqui encerro. No dia 21 de outubro,
pela manhã, participei da abertura do XXII Congresso
Nacional – isso na segunda-feira – dos Aposentados
e Pensionistas do Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – O auditório estava lotado e sob a liderança do
Warley Gonçalves. Lá, Sr. Presidente, decidimos – e
tomei, claro, parte dessa decisão – que faríamos um
documento que vamos entregar a todos os candidatos,
a todos os candidatos a presidente para que digam
qual é a posição deles em relação aos benefícios dos
aposentados, à recuperação das perdas e ao fim do
fator previdenciário.
Senador Monteiro, eu prometi que não ia ultrapassar um segundo do meu tempo, em homenagem
a V. Exª, que está esperando. Faltam 24 segundos.

75442

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Obrigado, aposentados, pela forma como me
trataram naquele Congresso. Jamais me esquecerei.
O vídeo está na rede, qualquer um pode assisti-lo. O
que disse aqui, disse lá. Vamos visitar todos os candidatos a presidente.
Terminei faltando três segundos.
Obrigado, Presidente.
Considere, na íntegra, os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre aprovação na CCJ do fim do voto
secreto no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sempre
digo que os nomes passam; da mesma forma os partidos. Mas as causas ficam. Elas são eternas, entram
para a história.
Há mais de 25 anos venho batalhando para que
as votações na Câmara e no Senado sejam abertas
em todas as situações.
Já perdi as contas de quantas vezes eu vim até
esta tribuna sagrada para pedir o fim do voto secreto.
O meu primeiro discurso no Congresso Nacional
foi no dia 22 de fevereiro de 1987, inicio da Assembleia
Nacional Constituinte.
Está registrado no meu livro de memórias “O
rufar dos tambores”, página 55, que lancei no ano de
2006. Disse: O voto secreto no Congresso é como as
meias verdades. (...) É um absurdo o parlamentar não
assumir as suas posições publicamente...
...(...) Não podemos ser como a avestruz que enfia
a cabeça no buraco e deixa o corpo do lado de fora.
De lá para cá, senhores e senhoras, eu cumpri
quatro mandatos de deputado federal, e, estou no segundo mandato de senador da República sempre levando esta bandeira. Apresentei proposta na Câmara.
Fizemos grandes debates. Mas não aprovamos.
Quando cheguei aqui no Senado Federal apresentei a mesma proposta. Aprovamos a PEC 50, mas,
infelizmente ela foi arquivada.
Agora, no inicio de 2013, reapresentei novamente: a PEC 20...
E isso vai ao encontro das vozes das ruas que
exigem o fim do voto secreto no Congresso Nacional
em todas as situações.
Nesta quarta-feira a CCJ desta Casa aprovou o
fim do voto secreto no Legislativo (PEC 43): Senado
e Câmara, assembleias legislativa e câmaras de vereadores.
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Parabéns ao senador Sérgio Souza pelo relatório. Agora, esse avanço da nossa democracia está nas
mãos deste plenário.
Sr. Presidente, o voto aberto, em todas as situações, na Câmara e no Senado Federal, representa o
aprimoramento da democracia brasileira.
Cheguei a dizer aqui nesta tribuna, por muitas vezes, que nos falta coragem para assumirmos de peito
aberto as nossas posições perante a opinião pública.
Nós temos agora uma oportunidade única para
colocar o Congresso muito mais perto dos brasileiros.
Acabar com as votações secretas em todas as
situações é muito mais do que uma necessidade.
É uma exigência da nossa democracia que ainda precisa ser aprimorada. Agir contrariamente, é não
ouvir o clamor da sociedade. É agir de forma omissa.
É não entender o que se passa no Brasil.
Ano passado, o Senado Federal fez um enquete
com os internautas: 98% dos brasileiros pediram o fim
do voto secreto.
Senhoras e Senhores, várias assembleias legislativas já liquidaram com as votações secretas, como
as do RS, PR, SP, entre outras.
Centenas de câmaras municipais não possuem
voto secreto, e outras tantas estão a caminho. Vários
parlamentos do mundo não utilizam o voto secreto
para apreciação de vetos, emendas, nomeações, indicações, cassações.
Quando somos eleitos, recebemos uma procuração lavrada da população. Há, portanto, uma cumplicidade que, fundamentalmente, não pode contemplar
a ocultação de opiniões e decisões.
É nossa obrigação prestar contas à sociedade, à
opinião pública, aos eleitores, aos nossos conterrâneos, pois, se fomos eleitos, foi por escolha deles. Única
e exclusivamente deles, dos eleitores.
Sr. Presidente, quantas vezes derrubamos vetos
presidenciais a projetos de lei que já haviam sido debatidos com a sociedade e aprovados democraticamente
com o voto aberto?
A resposta é: Nunca. Estou no Congresso há 26
anos e, neste período, mais de 5 mil vetos foram votados, nenhum foi rejeitado.
Quando o veto é aceito pelos parlamentares, o
que havia sido apalavrado lá atrás cai por terra, desmoronando feito castelo de cartas.
E a sociedade fica com a impressão de que o
Congresso não é um espaço sério, que legitimamente os represente.
A população deve ficar se perguntado: “Afinal, o
projeto não havia sido aprovado pelos parlamentares,
então por que o veto ao projeto foi aceito?...
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Qual dos parlamentares mudou de ideia, será
que foi o meu?”
No Executivo e no Judiciário não existe voto secreto. As decisões do STF são tomadas ao vivo, transmitidas pela TV.
A Presidência da República veta um projeto e
tem que justificar por que vetou. Já os deputados e
senadores não têm que explicar nada pra ninguém.
Está nas mãos dos senadores, aqui neste plenário, a aprovação do voto aberto. A responsabilidade
é imensa.
Espero que nós tenhamos capacidade para dar
essa resposta a sociedade, que é o fim do voto secreto no Legislativo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a PEC 22-A/2013 que trata do
orçamento Impositivo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tramita no
Congresso Nacional A PEC 22A, de 2000, que trata
do Orçamento Impositivo, de autoria do já falecido Senador Antônio Carlos Magalhães.
O projeto iniciado no Senado Federal foi à Câmara dos Deputados e agora volta a esta Casa Legislativa para apreciação das alterações promovidas
pelos Deputados.
Em linhas gerais a proposta garante:
– a execução das emendas propostas pelos parlamentares;
– a ampla divulgação dos recursos pelos entes
federados (Estados, Municípios e o Distrito Federal);
– a obrigatoriedade da execução de forma isonômica e transparente;
– a fiscalização quanto aos resultados e metas
obtidos;
– limita o valor disponível para as emendas em
1% da Receita Corrente Liquida;
– e regula o pagamento dos Restos a Pagar.
No último dia 9 de outubro foi aprovado na Comissão de Constituição e justiça o substitutivo do senador Eduardo Braga.
Sabemos que o texto da PEC não é o ideal, pois
possui inúmeras falhas que poderiam ser sanadas,
mas acredito ser o consenso entre a maioria.
Diante da manifestação positiva de vários senadores no sentido de garantir mais recursos para a
saúde, motivados pelas inúmeras dificuldades enfrentadas pela população em relação a tratamento médico,
o texto que veio da Câmara sofreu alterações.
A matéria contida na PEC não possui consenso
em diversos pontos e a dificuldade de aprovação pro-
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vocou um acordo com os lideres da base aliada da Câmara e do Senado Federal na data de ontem (22/10).
A PEC determina que 50% do montante destinado
às emendas dos parlamentares seja destinado à saúde.
Segundo acordo o valor das emendas será ampliado de 1% para 1.2% da Receita Corrente Liquida
da União, aumentado um pouco mais o valor previamente fixado.
Vale salientar que hoje cada parlamentar pode
indicar 15 milhões para atender os interesses de sua
base aliada.
Com a alteração o valor diminuirá para R$ 10,8
milhões se aprovado 1% e R$ 12,8 milhões se convencionado o montante de 1.2% da RCL.
Outra alteração ajustada foi a permanência da
destinação de 15% da Receita Corrente Liquida da
União para o financiamento da saúde, conforme o relator incluiu em seu parecer.
Quero dizer que sou favorável a aprovação da
proposta, apesar de entender que no texto permanecem algumas inconsistências de ordem técnica.
Por fim quero ressaltar que eu divido esse valor
entre todos os 497 municípios gaúchos, independentemente de greis partidárias e ideologias.
Entendo que esta é uma forma de respeito ao
meu Estado e à minha gente.
Defendo que 50% do montante sejam aplicados
na saúde.
Importante destacar que o Orçamento Impositivo vai garantir o que foi aprovado, fortalecendo os
municípios que hoje sobrevivem com parcos recursos,
com orçamentos apertadíssimos, sem recursos para
investimentos.
Finalmente, lembro que essa proposta vai ao
encontro de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 23/2005), de minha autoria, que institui o Orçamento Participativo.
Oportunizando à população a possibilidade de
escolher quais as prioridades da sua comunidade:
saúde, educação, segurança, habitação...
E ainda o poder de fiscalizar de perto a aplicação
desses projetos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre XII Congresso Internacional de
Técnicos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, terminou
ontem, dia 22, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio
Grande do Sul, o Décimo Segundo Congresso Internacional de Técnicos, que reuniu profissionais vinculados
a ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS,
dos países da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.
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Registro que foi eleito Presidente da OITEC no
Brasil e Argentina, o senhor Ricardo Nerbas. Temos
certeza que ele fará uma bela gestão à frente dessa
importante entidade.
Passo a ler, senhor Presidente, a Carta de Novo
Hamburgo, texto que foi aprovado durante o evento:
“A Organização Internacional de Técnicos – OITEC, entidade criada em 1996 que tem como objetivos
defender e fortalecer o desenvolvimento profissional,
educativo, cultural, social e ético, reunida em Novo
Hamburgo, durante seu 12º Congresso Internacional de Técnicos, no período de 19 a 22 de outubro de
2013, torna pública a Carta de Novo Hamburgo, com
as proposições que serão encaminhadas aos governantes dos países integrantes da OITEC, Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai, bem como à sociedade,
nos termos que seguem:
1. Adoção de medidas facilitadoras da validação
de diplomas de ensino técnico entre os países membros da OITEC;
2. Implantação de mecanismos para reconhecimento e legalização para todos os fins, por parte dos
Ministérios do Trabalho ou órgão equivalente, de toda
atividade profissional que os técnicos devidamente habilitados ao seu exercício desenvolvam no âmbito de
qualquer um dos países membros da OITEC;
3. Participação das Organizações de Técnicos
nos debates das grades curriculares do ensino técnico,
bem como na formação para o trabalho;
4. Qualificação e ampliação da oferta de cursos
técnicos, que preparem os jovens para o mundo do
trabalho e para a superação da pobreza, incentivando
a criação de cursos de formação profissional para a
economia solidária;
5. Formação de profissionais, visando à capacitação técnica, com responsabilidade humanista e social
que contemple as diferenças;
6. Incentivo à formação técnica, com ênfase no
empreendedorismo e projeções de novos cenários;
7. Incentivo à formação e capacitação de professores com formação técnica para o ensino técnico.
É neste contexto que a OITEC pretende fortalecer
sua contribuição, pois a partir de um ensino de qualidade, inclusivo e com a formação de um ser humano
mais humanista e solidário é que se desenvolvem as
habilidades dos relacionamentos no campo profissional, familiar e social, importante para romper fronteiras
e colaborar para o desenvolvimento econômico, social
e cultural da sociedade.
Novo Hamburgo, 21 de outubro 2013.
Assinam:
Ricardo Nerbas
Miguel Angel Morales
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Julio R. Torales
Flores Jorge Dumas
Luis Omar Améndola
Wilson Vanderlei Vieira
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre agenda, Santa Catarina.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quinta,
sexta, sábado, domingo e segunda estive em Santa
Catarina, em uma verdadeira peregrinação por aquele
querido estado. Um povo muito carinho que me encantou com sua hospitalidade.
Agendas gratificantes, que me fortaleceram e
me deram bastante energia para continuar nessa caminhada em busca de oportunidades e direitos iguais
para todos e todas.
Simbolicamente desejo estender o meu agradecimento e minha emoção, a todos e todas que me
abraçaram, tiraram fotos e me incentivaram com palavras e olhares para
continuar essa dura batalha pelos idosos, aposentados, pessoas com deficiência, negros, índios,
LGBT, mulheres, crianças e adolescentes, enfim toda
a nossa sociedade excluída, que é a maioria...
Estivemos nos municípios de Capivari de Baixo,
Tubarão, Blumenau e Florianópolis.
Fiz várias palestras sobre conjuntura nacional,
projetos de nossa autoria, audiência públicas. Mas,
principalmente sobre o fim do fator previdenciário e
reajustes para aposentados e pensionistas.
Pude perceber que os cidadãos e cidadãs, que
as pessoas, têm muita sede, vamos dizer assim, de
saber o que se passa aqui no Congresso Nacional. E
cada vez mais elas cobram total transparência inclusive me foi citado várias vezes a questão do fim do
voto secreto, ou seja, o voto aberto no Poder Legislativo em todas as situações. Independente da autoria,
o que vale é a causa.
Em Capivari de Baixo, com a liderança do Vereador Manoel da Silva Guimarães (Farinheira) Presidente
da Câmara, a câmara de vereadores de Capivari de
Baixo concedeu – me uma honraria pelos feitos deste
mandato no Congresso Nacional, onde foi ressaltada
a responsabilidade com que se trata o trabalho e o espírito humanitário que se coloca em tudo que fazemos.
Lá estavam presente os vereadores da casa,
Vice-Prefeito Sr. Sebastião da Rocha Costa, Prefeito
de Tubarão Sr. Olavio Falchett, Reitor da Universidade
FUCAP– Sr Expedito Michels,
Deputado Edson Bez de Oliveira e Policiais rodoviários Federais de Tubarão representados pelo Sr
José Carlos da Silva.
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Neste mesmo dia, às 23 h. estive participando do
Programa Conversa de Botequim da Unisul TV, com o
apresentador Antonio Rodrigues, onde conversamos
sobre conjuntura e também sobre nossas atividades
cotidianas;
Obrigado ao vereador Manoel da Silva Guimarães
(Farinheira), presidente da Câmara de Capivari de Baixo
pelo convite e pela homenagem que me foi prestada.
Na cidade de Tubarão a recepção foi da mesma
forma muita carinhosa. Como já disse aqui, uma bela
característica do povo de Santa Catarina.
No dia 18 pela manhã, participei às 10 hs. de programa , da rádio Bandeirantes de Tubarão, onde falei
da homenagem recebida em Capivari de Baixo sobre
o restante da agenda a cumprir e participei também
interativamente com os ouvintes respondendo questões sobre as atividades do mandato. Pelas informações do pessoal da rádio, o pico de audiência foi muito
bom naquele momento.
Às 11 horas estivemos visitando a Prefeitura
Municipal de Tubarão, onde fui recebido pelo Prefeito
Sr Olavio Falchett, Vice Prefeito Sr Akilson, Deputado
Federal Edinho,Vereadores Matusa, Clodoaldo, Paulão, Farinheira dentre outras lideranças.
Salientamos que este importante município de
Santa Catarina está sendo governado por uma chapa
pura do nosso partido e com três vereadores eleitos
também do PT, o que demonstra a força desse histórico partido naquele estado. Recebi uma lembrança,
com muita alegria, que foi homenagem dos 100 a Willy
Zumblick, artista plástico tubaronense, que dedicou
sua vida, 75 anos, à arte. Ele faleceu em 2008, aos 94
anos. Algumas de suas obras estão expostas na sede
da Assembléia Legislativa.
Recebemos também demandas daquele município.
Blumenau, cidade da oktoberfest.
A noite, as 20h, recebi uma bela homenagem
na Câmara Municipal de Blumenau, organizada pela
associação de aposentados, cujo presidente, Sr. Hildo
Novaes, foi o proponente da homenagem que recebi.
Na chegada, recebi homenagem do movimento
negro daquele município. A atividade foi emocionante,
onde o Coral de Vozes da Maturidade nos encantou
com seus belos cânticos.
Recebi também uma bela placa, onde foi novamente enaltecida minha atuação nesta casa, como
também pela autoria do Estatuto do Idoso e a luta pelos aposentados do país.
Estavam presentes as seguintes autoridades:
Presidente da Câmara: Vanderlei de Oliveira
Ex Prefeito de Blumenau, hoje Deputado Federal, Sr Décio Lima;
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Deputada Estadual: Sra. Ana Paula Lima
Presidente da Associação de Aposentados de
Blumenau e proponente da sessão em conjunto com
o Presidente da Câmara : Sr Hildo Novaes
Presidente Federação Aposentados de SC: Iburici Fernandes
Vereador Rudi Voigt
Vereador Pe Carlos Silva que veio do Pará
Presidente Asaprev de Indaial: João Osmar Pacheco
Dra Maria Cecília , presidente da Casa São Simeão.
Foi um grande evento na Câmara de Vereadores.
Plenário lotado. Pauta: Estatuto do Idoso, direitos humanos, aposentadorias, desaposentação...
Recebi também, em Florianópolis, no dia 19,
uma delegação de trabalhadores da frota pesqueira
de vinculados ao SINTRAPESCA de Itajaí de Santa
Catarina, que estiveram comigo para uma reunião de
trabalho à respeito do PLS 150/2013.
Estiveram comigo nesta reunião de trabalho:
1– Deputado Volnei Morastoni
2– Assessor Parlementar: Vanderlei Vianna
3– Assessora de Imprensa: Luana Pompeo
4– Manoel Xavier de Maria – Presidente do Sindicato
5– Giovane Genazio Monteiro
6– Ironi Silveira
7– Paulo Cesar Barbosa de Carvalho
8– Antonio Alves
9 – Manoel José Nunes Souza
10 – Edson Conceição
11 – José Manoel Vieira
12 – Norival Assi Veloso
Finalmente no dia 21 outubro pela manhã, participei da abertura do XXII Congresso Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos.
O auditório no Costão do Santinho, em Florianópolis, estava lotado por lideranças de muitos estados.
Não se enganem... os aposentados estão fortes ,articulando para os próximos passos na busca de seus
direitos ainda negados.... com certeza as próximas
eleições vão ter uma grande atenção dos aposentados
e pensionistas e trabalhadores celetistas para com os
candidatos... certamente esses homens e mulheres de
cabelos brancos vão quere sentar com os candidatos
à Presidência da República para ouvi-los, com a máxima atenção...
Aproveito para fazer mais um apelo a nossa Presidenta Dilma...olhe com mais carinho para essa luta
que é de todos os celetistas do país.....
Presentes na solenidade:
Warley Gonçalves – Presidente da COBAP
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Sr Oswaldo Fauerharmell – Presidente Fetapergs
Sr Raimundo Colombo– Governador de SC
Sr José Feijó – Representante da Presidente
Dilma
Sr Valdir Colato
Sr Manoel Mota
Sr Neodi Sareta
Sr. Ronaldo Medeiro – Alagoas
Sra. Elisete Belchior
Sr. Jacemar Souza, Repres da Caixa
Senador Casildo Maldaner
Deputado Edinho Benz
Sr. Moacir Sopesa
Sr. Vanderlei Agostini
Sr. Claudio Henrique Ferreira – Prefeito Alagoas
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, é inquestionável: os aposentados e pensionistas não aguentam
mais a situação critica de seus vencimentos. Eles estão mobilizados, até porque 2014 é ano eleitoral. E na
pauta deles também está o fim do fator previdenciário
e a desaposentação. Reivindicações legítimas e que
tem total apoio deste senador que fala.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores. Os nomes estão aí. E esses nomes, por questão de justiça, tem a
obrigação de olhar com carinho para os aposentados
e pensionistas é uma categoria que decide uma eleição. Creio que o recado está dado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Obrigado, Senador Paulo
Paim, quero parabenizá-lo pelo seu excelente pronunciamento, formativo e informativo.
Gostaria de convidar V. Exª, se puder, a assumir
a Presidência por alguns minutos a fim de que o Senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, possa
fazer o seu pronunciamento. Depois, rapidamente, farei
um pronunciamento também.
Muito obrigado.
O Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com satisfação, passamos a palavra ao Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, caro
Senador Paulo Paim, a quem agradeço, desde já, pela
ajuda de me proporcionar, ainda esta noite, tempo para
que possa fazer o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de chamar a atenção dos nobres colegas e de todos
os que nos veem e que nos ouvem para o artigo do
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cientista Roberto Nicolsky, publicado recentemente no
jornal Valor Econômico.
O professor Nicolsky é Físico, Pró-Reitor de Extensão do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
do Rio de Janeiro e Diretor-Geral da Sociedade Brasileira Pró-inovação Tecnológica.
Em seu texto, destaca os dados, há pouco divulgados pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos
(USPTO), relativamente às patentes outorgadas no
ano passado para cerca de uma centena de países.
De acordo com o cientista carioca, as estatísticas
de concessão de patentes permitem avaliar o ritmo e
o vigor do processo de inovação tecnológica de uma
nação, pois existe uma estreita correlação entre ambos. Inovação consiste na permanente agregação de
melhorias a produtos e processos de produção, sem
necessariamente resultar em descobertas impactantes. Porém, seu impacto cumulativo representa avanço
nesse rumo. Muito embora patentes e inovação não
sejam sinônimos, Nicolsky explica que, quando as
primeiras crescem, a segunda se ativa, somando-se
em favor do fortalecimento da competitividade. Essa
correlação é de crucial relevância para o Brasil, onde
a produtividade da indústria se mantém praticamente
estagnada há dez anos, e a consequente involução da
competitividade vis-à-vis os nossos principais parceiros
mundiais se reflete no declínio sofrido a cada ano pela
diminuição da participação da indústria na formação
no nosso produto econômico.
É claro que, em grande medida, isso deve ser
debitado ao chamado custo Brasil, de todos conhecido: carga tributária, excesso de burocracia, custos
logísticos, uma legislação na área trabalhista que nos
parece defasada. Ainda assim, não dá para desconsiderar a outra face dessa armadilha da competitividade, a saber: as deficiências operacionais e conceituais
dos nossos sistemas de educação e de incentivos ao
desenvolvimento científico e tecnológico.
O relatório da instituição americana, na ausência
de algo como patentes internacionais, permite a única
forma de comparação hoje possível no maior mercado
do mundo, o norte-americano. Segundo esse documento, em 2012 foram concedidas 253.155 patentes,
das quais 121 mil para americanos ou residentes nos
Estados Unidos, um crescimento de 12,8% em relação
ao ano anterior e de 60% neste século.
Em média, a taxa de crescimento da concessão
de patentes corresponde ao triplo da taxa de crescimento do próprio produto daquele país.
Em segundo lugar, vem o Japão com 50.677
patentes, meu caro Senador Osvaldo Sobrinho; em
terceiro, a Alemanha, com 13.835 patentes, seguida
pela Coreia do Sul, bem de perto, com 13.230, e por
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Taiwan com 10.646. Depois, vem, a certa distância,
o Canadá, a França e a Inglaterra. Em 9º lugar, com
5.172 patentes, desponta a China, com Hong Kong
incluída, com crescimento médio de 26,8% desde o
início do século.
O nosso País aparece em 28º lugar, com apenas 196 patentes em 2012 e uma taxa de crescimento
anual inferior a 6%, o que nos coloca muito aquém dos
demais membros dos BRICS. A Índia obteve, no ano
passado, 1.691 patentes, apresentando crescimento
anual de 23,8% desde o ano 2000. O foco, naquele
país, está na área de software, de farmoquímicos e
medicamentos. São produtos de alto valor agregado,
o que ajuda a explicar a continuada expansão da economia indiana a despeito de suas crônicas deficiências
de infraestrutura e da presente crise mundial.
Outro membro dos BRICS, a Rússia, também
fechou 2012 com um número de patentes concedidas
bem superior ao do Brasil, ou seja, 331 patentes.
Em resumo, vamos ficando cada vez mais distantes das nações dinâmicas, cuja estratégia de desenvolvimento se baseia na permanente agregação
de inovações, “mesmo quando não se trata de descobertas ou invenções radicais”, como acentua o Prof.
Roberto Nicolsky.
Sr. Presidente, na vida das pessoas, assim como
na das sociedades, aquilo que somos hoje reflete as
escolhas que fizemos e também das que não fizemos
ontem. Conforme acentua o autor do artigo, somente
poderemos ter futuro entre os países mais prósperos
do terceiro milênio se tivermos a “coragem de avaliar
os resultados das nossas políticas públicas de incentivo à Ciência, Tecnologia & Inovação, para o aperfeiçoamento de sua aplicação.”
Como não quero terminar esta fala em um tom
pessimista, concluo chamando atenção para um segmento que se destaca positivamente do baixo desempenho geral apresentado pelo Brasil: os medicamentos
e seus princípios ativos. Essa é uma conquista decorrente da política de encomendas do Governo para
abastecer o SUS, a qual se beneficia de dispositivos
especiais que permitem abreviar a pesada burocracia
das licitações.
Eis aí um exemplo de colaboração criativa entre
os setores público e privado que merece ser estendido
a outros setores da indústria.
Era esse, Sr. Presidente, o pronunciamento que
gostaríamos de trazer nesta noite, agradecendo muito
a ajuda que recebi dos companheiros da Mesa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando
Monteiro.
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Eu sempre digo que os seus pronunciamentos
têm conteúdo, têm fundamento. V. Exª mostra o porquê
de cada proposta que defende no Parlamento. Nossos
cumprimentos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, é muito bom falar depois que fala um
homem que sabe da História do Brasil e sabe da atualidade brasileira. Acabamos de ouvir o Senador do
PTB Armando Monteiro.
Por sinal, tenho orgulho de dizer que as minhas
origens são de Pernambuco também. O meu pai é de
Pernambuco, lá do Sertão. E quando vejo um pernambucano falando, eu me emociono, porque é um dos
meus, um dos nossos, que fazem a História do Brasil,
que colonizaram este País, que deram o seu esforço e
inteligência. E hoje, aqui, o Senador é do meu Partido,
o PTB, e traz este lindo pronunciamento informativo a
esta Casa. Parabenizo V. Exª por isso.
E agradeço ao Senador Paim por me dar esta
oportunidade também de trazer aqui a minha fala, nesta noite, ao povo do Brasil e, principalmente, àqueles
que, verdadeiramente, acreditam que ainda existem
formas de fazermos o melhor por esta Pátria, por este
País, por aqueles que esperam que nós, homens públicos, possamos dedicar o melhor para a grandeza
dessa pátria.
Senador Paim, V. Exª, na semana passada, fez
um périplo pelo seu Estado, pelo Sul do País, levando
a sua mensagem, fazendo palestras, cumprimentando
os seus amigos, explicando o trabalho que faz nesta
Casa, principalmente essa grande vitória que V. Exª
teve hoje nas comissões, aprovando o seu projeto
para votação aberta em todos os sentidos. V. Exª foi
bem claro e tem demonstrado não só na teoria, mas
muito na prática, aqui, que tem posições claras, abertas sobre aquilo que pensa, independente de achar
que todo mundo deve concordar com V. Exª. Portanto,
parabenizo-o, antes de começar.
E quero dizer que V. Exª terminou o seu périplo
pelo Sul e, amanhã, nós começaremos o nosso pelo
nortão mato-grossense. O meu Partido começa a fazer uma série de palestras no interior. O meu Partido é
comandado pelo ex-Prefeito da capital, o nosso amigo
Francisco Galindo. Há reuniões marcadas em vários
Municípios do norte do Estado, começando amanhã,
às 8 horas.
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Vamos começar por Nova Mutum, uma linda cidade, nova, com menos de 20 anos, uma das cidades
mais progressistas de Mato Grosso, rica, uma cidade
que incorporou a tecnologia, a força do trabalho do homem, o otimismo e as utopias, e isso fez com que ela
se transformasse em uma grande cidade. Começamos
por lá, levando nossa mensagem amanhã. Estará conosco também a Senadora Serys Marly Slhessarenko,
que foi Senadora nesta Casa, colega de V. Exª, e hoje
também faz parte do PTB. Estará conosco o Dr. Luiz
Antonio Pagot, o Deputado Marinho, que vai também
fazer essa viagem.
Vamos percorrer, na parte da tarde, Ipiranga do
Norte, uma cidade de produção agrícola. Também
teremos a oportunidade de fazer a cidade de Lucas
do Rio Verde, que é, indiscutivelmente, a sétima cidade do Brasil em qualidade de vida. É uma cidade
nova também, mas ali se instalam várias indústrias. A
transformação da economia daquela cidade é muito
rápida, muito bem governada pelo Prefeito Pivetta, já
pela terceira vez. Portanto, uma cidade muito bonita,
onde o PTB também é forte.
À noite, visitaremos a cidade de Sorriso, onde
teremos uma reunião importante com os nossos companheiros do PTB e pessoas da região como um todo.
Aliás, cidade onde estive na semana passada, em
reunião também, mas que voltaremos neste final de
semana, no sábado. E também a cidade de Vera, de
que, na verdade, sou um dos fundadores, posso dizer
assim. Entrei naquela cidade em 1974, como delegado
de educação e cultura, e hoje é cidade gostosa onde se
viver. A minha vida, grande parte dela, passa por essa
cidade, e quero dizer aos amigos de lá que estaremos
lá com a comitiva do PTB, neste final de semana, para
falar de política e das necessidades da região.
Também vamos pernoitar, já no sábado, na cidade de Sinop, um grande polo regional, uma cidade
que hoje abriga grandes indústrias, com um comércio
da melhor qualidade. Lá, também conversaremos com
nossos amigos.
E na parte do sábado, à noite, nós vamos ter oportunidade de visitar os nossos companheiros da região
de Cáceres, onde teremos reunião na parte da noite.
Acredito que é de grande valia, de grande importância essa nossa visita, junto com a caravana do
PTB, quando o nosso Presidente, Dr. Francisco Galindo, vai levar os seus projetos e planos a respeito do
nosso Partido para os próximos meses, principalmente
no momento em que se faz arregimentação para as
disputas que virão o ano que vem.
Portanto, parabenizo toda a equipe do PTB mato-grossense por estar fazendo esse grande trabalho
de reconstituição do Partido, de melhora do Partido,
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de chamamento de novas pessoas para o Partido, e
logicamente, por levar a mensagem do PTB. O PTB
sempre teve uma mensagem de esperança, uma mensagem de futuro, uma mensagem de prosseguimento
de um trabalho muito forte.
Esse era um dos assuntos que eu queria trazer
aqui, Sr. Presidente.
Mas também gostaria de falar aqui de um assunto que, na verdade, me alegra, me dá felicidade
falar sobre ele. É, mais uma vez, sobre educação; é,
mais uma vez, sobre a oportunidade que temos que
dar à nossa juventude, aos nossos concidadãos, para
que possam melhorar sua vida, melhorar sua região
e, consequentemente, melhorar o trabalho daqueles
que acreditam neste Brasil e acreditam, principalmente, nos torrões onde vivem.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, em nosso País, historicamente, as graves
desigualdades sociais se refletem, ou se reproduzem,
com desconcertante nitidez, nas profundas disparidades regionais, nas assimetrias estruturais, econômicas
e humanas que desenham diferentes Brasis. Brasis da
pobreza, Brasis da riqueza, Brasis do litoral, Brasis do
interior. Brasil que se apresenta sob várias nuanças,
várias cores, um Brasil que se apresenta de modalidades diferentes, tendo em vista os caudais culturais
e tendo em vista, também, a população que habita em
cada região como essa.
Nessa triste e vexatória geografia de apartação
entre ilhas de prosperidade e oceanos de pobreza, atraso e dependência, projeta-se um País profundamente
desigual e, portanto, injusto, às vezes excludente. Por
mais que a nossa Presidente tenha buscado sempre
dar o conforto necessário para fazer as igualdades regionais, mesmo assim nós encontramos ainda várias
desigualdades que ainda nos entristecem.
E para que esta minha fala não seja tomada com
panfletária ou deslocada no tempo, peço licença aos
combativos e brilhantes representantes dos Estados
nordestinos desta Casa para afirmar aqui, com o espírito solidário e o coração contristado, que a prolongada
seca que ora devasta o Nordeste confirma, da forma
mais dramática e dolorosa, a vergonhosa existência
de uma perversa hierarquia de vários Brasis. E por
consequência, de brasileiros de primeira, segunda,
terceira, quarta classe, e assim por diante.
Quero, porém, falar da minha própria região, o
Centro-Oeste, em especial do meu querido Estado
de Mato Grosso, com uma expressão do flagrante
desinteresse, às vezes da União, em reduzir as desigualdades políticas, geoeconômicas e culturais entre
as regiões brasileiras. Em muitos casos, decisões do
Governo Federal aprofundam o fosso das disparida-

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

des regionais, que enfraquecem ainda mais o sistema
federativo e ampliam os desequilíbrios.
Atenho-me aqui, Srªs e Srs. Senadores, à notável
estrutura do ensino universitário instituído e instalado
nos últimos anos pelo Governo Federal como instrumento estratégico para a mobilização do conhecimento a serviço da efetiva integração preconizada pelo
Mercosul. Aliás, tivemos uma palestra aqui antes de
ontem, na terça-feira, na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo Senador Blairo Maggi, quando, na
verdade, falava-se sobre esse assunto do Mercosul,
inclusive tentando se fazer uma pregação a respeito
de um tribunal para o Mercosul, a fim de que pudesse
dirimir as dúvidas também, o que vai ser de grande
valia. Estavam presentes várias autoridades de Mato
Grosso do Sul, de Goiás e de Mato Grosso, e também
várias autoridades do Judiciário falando sobre esse
assunto aqui, na Comissão de Meio Ambiente.
Nada mais louvável que assentar no ensino e
na pesquisa de qualidade o processo de gradativa
ruptura de fronteiras, não propriamente físicas, mas
culturais, ideológicas, psicológicas, sociopolíticas e
econômicas, como contemplado no horizonte mais
distante pelo Mercosul.
Nada mais lamentável, porém, que aqueles que,
no Governo Federal, formulam e executam as políticas
de integração sul-americana tentem nos fazer crer que
as fronteiras comuns do Brasil com as nações vizinhas
se reduzem aos limites dos ricos Estados do Sul brasileiro. É como se só os Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná ostentassem o privilégio de,
em nome do restante do Brasil, assumir todo o processo de integração com as nações vizinhas através
das ferramentas fundamentais do ensino, da pesquisa
e do conhecimento.
Se não, como explicar que, nos últimos anos,
no marco da integração sul-americana preconizada
pelo Mercosul, duas universidades federais tenham
sido instaladas no Sul do Brasil, ambas hoje em pleno processo de consolidação, enquanto a vastíssima
fronteira que se estende do Mato Grosso do Sul ao
Amapá, e nos põe em intenso convívio com Paraguai,
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname
e Guiana Francesa, é literalmente ignorada, lastimavelmente, pelas grandes instituições, às vezes até por
alguns ministros do nosso atual Governo?
Falo aqui, obviamente, por Mato Grosso, que
tenho a honra de representar, Sr. Presidente, nesta
interinidade. Mas não tenho dúvida de que expresso
o sentimento dos demais Estados, tão bem representados nesta Casa pelos Srs. e Srªs Senadores.
Ninguém, em sã consciência, poderia condenar
ou sequer questionar a instalação de universidades,
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pois onde quer que nasça um centro de ensino, de
ciência e de pesquisa, ali estará mais uma fonte de
construção da liberdade coletiva e da projeção humana e cultural do indivíduo.
Mas é incompreensível que, em tese, só os cidadãos de outros lugares mais desenvolvidos e, por
suposta extensão, os concidadãos comunitários da
Argentina e do Uruguai possam dispor de universidades especialmente instituídas para a integração sul-americana.
Criada pela Lei nº 12.189, de 2010, a Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana),
com sede em Foz de Iguaçu, dispõe de estrutura que
lhe permite oferecer moradia a 80% dos mil alunos
que, em 2013, estão matriculados em seus 16 cursos
de graduação.
Com vocação, segundo reza o seu próprio compromisso institucional, para articular cooperação solidária entre as instituições de ensino superior, organismos
governamentais e internacionais, a Unila afirma ser sua
missão “formar recursos humanos aptos a contribuir
com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico
e educacional da América Latina, especialmente no
Mercado Comum do Sul (Mercosul).”
Para levar a bom termo essa magnífica missão, a
Unila se articula organicamente com o Instituto Mercosul
de Estudos Avançados, o Imea, instituição que gerou
a própria Universidade e que hoje lhe dá suporte para
efetivar sua vocação latino-americana, através de uma
série de cátedras que contemplam as mais diversas
áreas do saber e congregam grandes luminares das
artes e das ciências da América Latina.
Sem dúvida, Sr. Presidente, estamos diante de
um prodigioso empreendimento universitário, com notável vocação internacionalista e potencial para pensar
políticas e programas de integração regional.
Lamentavelmente, nós, os primos pobres do Centro-Oeste, e de toda a fronteira Oeste e Norte do Brasil,
não temos a menor participação nesse empreendimento que, a julgar pelo seu sítio na Internet, projeta-se
como a catedral dos saberes e o templo das ciências
de que dependerá o futuro do Mercosul.
Nem mesmo de convênios com universidades
brasileiras, em especial aquelas de Estados de regiões de fronteira acima do rio Paraná, nos dá notícia
o portal da Unila.
Por acaso as nossas extensas e devassadas fronteiras, a partir do Paraguai e até a Guiana Francesa,
não têm problemas, desafios e complexidades socioeconômicas, humanas e culturais que demandam universidades com a mesma vocação e vigor institucional
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que a Unila? Com a palavra o Ministério da Educação,
a União, enfim, para falar sobre o assunto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a exemplo
da Unila, uma grande universidade federal foi criada
nos últimos anos, no âmbito da integração regional sul
americana, e, também instalada na rica e desenvolvida
Região Sul do Brasil.
Trata-se da Universidade Federal da Fronteira
Sul, com sede na cidade catarinense de Chapecó, dois
campi em cidades paranaenses e três outros no Rio
Grande do Sul. Um deles, em Passo Fundo, já conta
com um curso de Medicina.
Com alcance institucional sobre 396 Municípios
da chamada Mesorregião Fronteira Mercosul Sudoeste
do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio
Grande do Sul, a UFFS assinala, dentre suas principais
missões, “desenvolver atividades de ensino, pesquisa
e extensão, buscando a interação e a integração das
cidades e Estados que compõem a grande fronteira
do Mercosul e seu entorno”.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, por aí fica mais
que confirmada, e avalizada pelo próprio MEC, a concepção sulista de que a fronteira do Mercosul se resume aos limites do Brasil com Argentina, Uruguai e,
com muito favor, um pedacinho simbólico do Paraguai.
Que, aliás, a esta altura não demonstra qualquer entusiasmo em reintegrar-se ao Mercosul.
Mais uma vez, é bom que se diga, não se trata
de questionar a instalação de universidades, o que
seria, no mínimo, uma grave afronta à inteligência.
Trata-se, isto sim, de questionar o caráter flagrantemente desigual como o Governo da União, através do
MEC, que investe na mobilização de competências e
na formação de massa crítica como insumo essencial
para verdadeira integração sul americana preconizada pelo Mercosul.
Não é possível promover, como deseja o Brasil,
a verdadeira integração subcontinental, sul-americana,
com políticas e práticas que acentuam ainda mais as
desigualdades internas, que assinalam, de maneira
até afrontosa, privilégios regionais.
Convém observar ainda que a verdadeira integração das nações sul-americanas não pode, jamais,
se restringir apenas aos estados fronteiriços, mas,
isto sim, estender-se ao todo de cada um dos países
comunitários.
Porém, o que vemos hoje, Sr. Presidente, a se
concluir das iniciativas promovidas pelo MEC e corporificadas em duas universidades instaladas na região
Sul, é que a União, o Governo Federal, tem uma visão distorcida, elitista, do que seja e de como se pode
empreender a verdadeira integração sul-americana.
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No mínimo, não é razoável que outras regiões e
Estados, fora do Sul rico e desenvolvido, não possam
contar com instituições federais de ensino e pesquisas
com foco na integração regional, na formação e no intercâmbio do conhecimento como único instrumento
capaz de anular, progressivamente, as rejeições mútuas, e de consolidar as generosas reciprocidades de
que se constrói o sonhado espaço comunitário.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Mato Grosso tem o privilégio de abrigar as nascentes do mais internacional dos rios brasileiros, o Rio
Paraguai, veia fecunda de união e de consanguinidade
de Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina.
Vertedor da magnífica bacia pantaneira, um dos
mais ricos e delicados ecossistemas do planeta, o Rio
Paraguai é dos grandes e estratégicos tributários da
Bacia do Prata, que nos congrega também ao Uruguai,
formando assim o conjunto de nações que construiu
os fundamentos do Mercosul.
Não fosse por muito mais, só por essa condição
geográfica estratégica, pelo magnífico patrimônio natural comunitário que abriga, Mato Grosso faz por merecer uma instituição de ensino e pesquisa de vanguarda
no âmbito do Mercosul – se uma universidade federal
ou uma instituição constituída, de forma pioneira, pelo
próprio Mercosul, é questão a se discutir.
Não quero aqui, de maneira alguma, Sr. Presidente, dizer que estamos querendo recriminar ações
de outros Estados, mas queremos também uma parte
desse bolo para nossa juventude, para o nosso empresário, para as pessoas que, na verdade, constroem
esse Mato Grosso e esse Centro-Oeste, que também
está fazendo divisa com país do Mercosul. Temos ali
tudo que é necessário, vários sistemas para integrar
o Brasil ao Mercosul. Temos o Pantanal que precisa
ser estudado. Aliás, criamos a Universidade Estadual
do Mato Grosso para formar professores do interior
para o interior, mas também para estudar os nossos
ecossistemas, estudar o nosso Pantanal com a sua
biodiversidade, com seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua região não conhecida, com seus
fatores, tanto na parte da fauna com da flora.
Quando nós criamos aquela universidade, nós
queríamos que ela integrasse para dar uma nova vida
ao Mercosul. Mas é necessário dar a ela mais recursos, mais convênios, mais responsabilidades, mais
oportunidades, mais condições para que ela possa ser,
realmente, portadora da inteligência mato-grossense
e também o respaldo necessário para que se possa
fazer também novas iniciativas e que se possa dar
oportunidades a juventude que lá está.
Quero dizer, Sr. Presidente, sem mágoa nenhuma, com o coração aberto, que nós temos hoje uma
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classe, em Mato Grosso, principalmente de pessoas
que vivem a realidade, que confiam no Estado, que
confiam no Brasil, que querem um Brasil melhor através do processo educacional, através da pesquisa de
qualidade, através do incentivo às pessoas que buscam as condições para que se possa transformar os
recursos naturais que nós já temos.
Mas isso, Sr. Presidente, não se faz somente com
conversa, não se faz somente com petições; faz-se
com decisões políticas, faz-se com vontade, colocação
de recursos, com a pesquisa, dando a oportunidade à
juventude para que possa participar desse processo.
Hoje, nós temos, no Estado de Mato Grosso,
canteiro de obras pela iniciativa privada em grande
parte – o Governo Federal também tem ajudado –,
mas nós temos lá também um canteiro de produção.
Mato Grosso, hoje, produz comida para abastecer o
mundo e temos vocação para muito mais do que isso.
Milhares e milhares de hectares de terra faltam ser
incorporados ao processo produtivo. E podemos fazê-lo. Mas precisamos de mais Embrapas trabalhando
lá, mais universidades pesquisadoras trabalhando lá,
para incorporar o Cerrado, para incorporar o Pantanal, para incorporar a Região do Araguaia, que até
hoje é esquecida no meu Mato Grosso. Precisamos
de universidades, precisamos de estudos técnicos,
precisamos de casas formadoras de jovens, para que
possamos, então, dar o nosso retorno àquilo que temos recebido no Brasil.
Quero parabenizar a Presidenta Dilma, sim, pelo
seu trabalho. Ela tem feito um grande trabalho para o
Brasil. Algumas medidas que passaram por esta Casa
nesses dez, quinze dias, vieram, na verdade dar, um
novo fôlego, principalmente àqueles que mais precisam.
Não nego isso, mas eu quero também uma fatia
para o meu Estado, para o Centro-Oeste, para que
possamos, de uma vez por todas, incorporar a esse
processo e nos sentirmos felizes para ali contemplar
as nossas esperanças, as nossas vontades de fazer
com que o Brasil também tenha a nossa participação
nesse processo todo.
Sr. Presidente, quero dizer aqui que eu falo com
o coração, falo com a alma, porque eu acredito neste
Brasil, eu acredito no Centro-Oeste, eu acredito em
Mato Grosso e eu acredito na integração do Mercosul,
principalmente dos países latinos, dos países que formam uma língua só, que é o espanhol. Só o Brasil fala
o Português, mas nós temos tranquilidade porque nós
não temos trauma com ninguém. O Brasil é um país que
se integra totalmente à comunidade latino-americana
e, portanto, é um País que tem que se descobrir a sua
vocação de chefe, a sua vocação de líder desse Cone
Sul, e começar a colaborar também com esses países,
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a fim de que possa, verdadeiramente, transformá-los
num polo não só de mercado, mas também de interação social, interação tecnológica; um País que possa
proporcionar a todos aqueles que estão aqui uma vida
feliz, sem conflito, sem nada, porque não é nossa vocação criar conflito.
Afinal, nós optamos pela paz, nunca pela guerra. Nós optamos pela tranqüilidade, pelo bom convívio
com os vizinhos e, por isso, nós temos de nos preparar com um processo educacional benfeito, para que
a gente possa, realmente, assumir nossa posição de
destaque no Cone Sul.
Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento
agradecendo a sua bondade de ficar aqui até esta
hora ouvindo minhas palavras. Mas a minha palavra é
de otimismo, é de clamor, é de vontade de ver o Brasil
crescer. A minha vida parlamentar, toda ela, foi fundamentada na vontade de ver uma educação melhor
para este País. Tanto que as minhas teses, as minhas
defesas, as minhas buscas, os meus pronunciamentos nesta Casa têm sido muito mais voltadas para o
processo educacional do que para outra tese qualquer.
Estou feliz por isso e também porque V. Exª nos
dá essa oportunidade hoje para que possamos falar
ao povo brasileiro.
Parabenizo V. Exª e desejo-lhe um bom trabalho.
Sei que V. Exª tinha uma reunião com o seu Partido, que agora está acontecendo, mas V. Exª, para
colaborar com o processo também nesta Casa, ficou
aqui para nos ouvir e para que possamos encerrar esta
noite de hoje com tranquilidade, na certeza de que estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação
para com o Brasil e para com o nosso povo
Muito obrigado, Excelência.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores por essa
oportunidade que me dão de falar ao nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Osvaldo Sobrinho. V. Exª também foi Constituinte, juntos estivemos
naquela trincheira em defesa da Constituição Cidadã.
Na próxima terça-feira, aqui neste plenário, a
exemplo da Câmara, haverá uma homenagem aos
Constituintes de 87/88, e eu estarei, mais uma vez,
ao lado de V. Exª. Como estivemos lá na OAB naquele
momento histórico, onde V. Exª também foi homenageado, como estivemos na Câmara dos Deputados,
estaremos aqui na terça-feira.
O seu pronunciamento mostra toda a sua capacidade e, por isso, será homenageado mais uma vez.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Obrigado.
Já somos poucos, não é?
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Eu estive presente ao ato da Câmara dos Deputados, em que fomos homenageados – eu, V. Exª e
outros Senadores –, e notei a falta de muitos companheiros que ajudaram a fazer a Constituição Cidadã.
Aqui na Casa, somos poucos também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Somos treze Senadores.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Somos treze Senadores que participamos do processo constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Lá atrás, participaram 81 e, hoje, são apenas
treze daqueles.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT) – Exatamente, eram 81 e, hoje, somos
apenas treze. Então, é um sinal de que Deus nos deu
a oportunidade de estarmos vivendo este momento
histórico, o que eu agradeço muito.
Parabenizo V. Exª por isso também.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns a V. Exª, Senador Osvaldo Sobrinho,
um educador, foi Deputado Constituinte e é um grande Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.244, DE 2013
Requemos, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos, para a cidade
de Manaus, que comemora 344 anos, no dia 24 de
outubro, bem como seja encaminhado o referido voto
ao senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, Prefeito de Manaus, no seguinte endereço: Av. Brasil, N°
2971 – Compensa I – Manaus/AM – CEP: 69036-110.
Justificação
Imagine uma cidade dentro da floresta amazônica, à beira de um rio. Esta cidade existe e se chama
“Manaus”: é a capital do estado do Amazonas.
Manaus foi fundada há muito tempo atrás, como
um Forte feito de pedra e de barro, que os portugueses usavam para proteger o norte do Brasil das invasões espanholas. Em volta, moravam várias tribos de
índios: os barés, os banibas, os passés. Também havia uma tribo chamada “manaós”, que acabou dando
nome à cidade.
Para ajudar a catequizar os índios, os portugueses resolveram erguer uma capela, em homenagem a
Nossa Senhora da Conceição, que virou padroeira do
lugar. A pequena povoação foi crescendo e em 1832

Outubro de 2013

surgiu a Vila de Manaus. Finalmente, em 1848, no
dia 24 de outubro, a vila se tornou uma cidade. Virou
Cidade da Barra do Rio Negro. Alguns anos depois,
resolveram finalmente chamar a cidade de Manaus.
E veio então a época da borracha, no final do século 19. A borracha é feita do látex que é retirado das
seringueiras. Como a borracha era importante e valia
muito, vinha muita gente para comprá-la. Vinham navios
do mundo inteiro. A cidade ficou muito rica. Construíram
um teatro lindo – a Ópera de Manaus. Artistas da Europa vinham se apresentar no teatro. Havia muito luxo.
Mas quando o interesse pela borracha foi diminuindo, a cidade sofreu. Só muito tempo depois, entre
os anos 1950 e 1960, com a criação da Zona Franca
de Manaus, a cidade voltou a crescer, com a indústria
e o comércio. O turismo também cresceu, e hoje Manaus atrai muitos visitantes. Manaus é uma metrópole,
no meio da floresta amazônica.
Manaus é um dos maiores centros industriais do
Brasil. As mais importantes indústrias da cidade atuam
na área de transportes e comunicações. A energia proveniente do gás natural da região possibilita a algumas
áreas o crescimento no setor industrial, visando à exportação. Grande parte das indústrias está localizada
próxima à fonte de matérias-primas, como a extração
de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento
dos produtos. A cidade apresentou estabilidade econômica e crescimento industrial de 29,17% em 2011. Na
atualidade, Manaus é ao menos três vezes mais rica do
que há três décadas, representando mais da metade
da economia do estado do Amazonas. A maior parte
das fábricas e indústrias beneficiadas pelos incentivos
fiscais da Zona Franca de Manaus estão localizadas
no Distrito Industrial, na zona sul da cidade.
A cidade é a terceira no Brasil em relação ao valor adicionado bruto da indústria, atrás de São Paulo
e Rio de Janeiro. Em 2009, a indústria no município
gerou um PIB de R$ 15.907.883,00 gerando um acúmulo de 13,84%.
O gasoduto Coari-Manaus, que leva o gás natural
da província do Urucu em Coari, já opera comercialmente. O gasoduto tem 670 quilômetros de extensão e
deverá transportar, em sua primeira fase de operação,
4,7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.
A principal finalidade do insumo é a produção de energia elétrica em termelétricas, para atender a cidade e
municípios vizinhos.
O desenvolvimento rápido de Manaus para uma
cidade de grande porte deu-se principalmente através
da dispersão das indústrias na área industrial da cidade. Apesar de a indústria ainda responder por grande
parte da economia da cidade e também do Amazonas,
a sua importância, nos últimos anos, diminuiu signifi-
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cativamente. O responsável por isso é o crescimento
de outras áreas econômicas, como a construção civil,
ecoturismo, desporto e serviços.
Muito pertinho de Manaus fica o encontro das
águas claras do rio Amazonas com as águas escuras
do Rio Negro, formando um desenho incrível.
O clima de Manaus é considerado tropical úmido, com aumento de chuvas no verão e temperatura
média anual de 26,5 °C, tendo uma umidade relativa
elevada durante o ano. Devido à proximidade da linha
do equador, o calor é constante do clima local. São
inexistentes os dias de frio no inverno. A proximidade
com a floresta normalmente evita extremos de calor e
torna a cidade úmida.
A vegetação da capital é densa, e tipicamente
coberta pela floresta Amazônica. Com uma flora diversificada, abriga vários tipos de plantas, além da vitória-régia, uma espécie aquática ornamental. Existem
plantas bem próximas umas das outras, o que torna
a vegetação úmida e impenetrável. Há espécies com
folhas permanentes, encarregadas de deixar a floresta
com um verde intenso o ano todo.
A vida noturna é agitada, há as praias badaladas
da Ponta Negra, o Mercadão, que vende raízes, ervas
medicinais e frutas que não dá nem pra imaginar, além
de barcos que levam para toda a parte, sem falar em
mais de dois mil tipos de peixe!
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Os rios que passam por Manaus são o Negro e
o Solimões e, ao se encontrarem, formam o grande rio
Amazonas. O Rio Negro é o maior afluente da margem
esquerda do Rio Amazonas, o mais extenso rio de água
negra do mundo e o segundo maior em volume de água
– atrás somente do Amazonas. O rio Amazonas é o maior
rio da Terra, tanto em volume d’água quanto em comprimento (6.992,06 km de extensão). Tem sua origem
na nascente na cordilheira dos Andes, no sul do Peru,
e deságua no oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins.
Muito orgulho de termos contribuído e podermos
fazer parte do exército daqueles que defendem incansavelmente e trabalham incontestável na construção
da cidade que sonhamos e que queremos. Parabéns
nossa Manaus, amada e decantada por todos aqueles
que aqui nasceram ou mesmo aqueles que escolheram
Manaus como sua cidade.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin – Senador Eduardo Braga – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação
pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de
2012 (nº 4.268/2008, na Casa de origem, do Deputado
Sandes Júnior), que acrescenta art. 85-A ao Capítulo
VII – Da Sinalização de Trânsito da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre faixas de pedestres.
Tendo sido aprovada terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
emendas de redação, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 037/13-GLDEM
Brasília, 23 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wilder
Morais para exercer o cargo de Vice-Líder do Partido
Democratas no Senado Federal, durante a licença do
Senador Jayme Campos.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
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Ofício nº 245/2013 – GSLVAN
Brasília-DF, 22 de outubro de 2013
Cumprimentando-o cordialmente solicito justificar
a minha ausência em duas votações de autoridades,
na data de hoje, dia 22 de outubro, sendo a do Embaixador Ruy Carlos Pereira e a do Embaixador Flávio
Nóbrega, em virtude de ter me ausentado para participar de uma solenidade em Alvorada da Norte-GO.
Trata-se de Sessão Solene da Câmara Municipal
em que estarei sendo homenageada com o Diploma
de Honra ao Mérito Tristão do Prado, a qual não posso
deixar de comparecer.
Agradeço antecipadamente a atenção.��������
–������
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os ofícios que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 369, de 15 de outubro de 2013, do Ministro de
Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº
624, de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E §2º DO ART. 210,
DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil está redescobrindo
a ferrovia como melhor opção para o transporte de
cargas e passageiros, modal que pode tirar inúmeros
caminhões das rodovias e melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades.
Ferrovia é economia, é ecologia, é cidadania, não
necessariamente nesta ordem!
Estamos prestes a viver uma revolução metroferroviária no País.
Um exemplo disso é a Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste (FICO) que está para ser implantada,
com uma extensão de 1.060 Km, partindo da Ferrovia
Norte-Sul em Campinorte (GO), cruzando pelo médio
norte de Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde (MT) e
terá investimento de R$ 6,4 bilhões.
Essa é só uma parte de um projeto gigantesco
da Ferrovia Transcontinental (EF-354), planejada para
4.400 Km de extensão, ela segue da Norte-Sul, para
o sudeste, cortando o Distrito Federal, Minas Gerais,
até o litoral norte fluminense.
Para o oeste, o plano indica a passagem em várias cidades de Mato Grosso – incluindo Água Boa,
Canarana, Gaúcha do Norte, Santiago do Norte, Nova
Ubiratã, Campo Novo de Parecis, Sapezal, Campos
de Júlio, Comodoro seguindo na direção de Vilhena e
Porto Velho em Rondônia, passando pelo Acre até a
divisa da fronteira com o Peru, na localidade de Boqueirão da Esperança.
A expectativa inicial da Valec era ter iniciado as
obras no fim de 2010. Depois, o prazo passou por sucessivos adiamentos e ainda não começou.
Na quarta-feira da semana passada, dia 16, durante audiência pública na Comissão de Infraestrutura
do Senado questionei o ministro dos Transportes, César
Borges, sobre a política de planejamento do Governo
Federal que prioriza projetos que não atendem às demandas de produção nacional.
Acredito que o Executivo errou quando escolheu
como prioridade o trecho da ferrovia Norte-Sul em detrimento da FICO, que passará dentro de Mato Grosso
onde tem 43 milhões de toneladas de grãos saindo em
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cima de rodas de caminhões. Não consigo entender os
técnicos que fazem o planejamento dessas prioridades!
Mato Grosso foi preterido mesmo tendo a maior
produção de grãos do país!
Quando o governo dá prioridade ao trecho da
Norte-Sul que liga Açailândia no Maranhão a Barcarena no Pará, ele está competindo com outra ferrovia de
carga, já implantada e funcionando com boa eficiência,
que é do Porto do Itaqui no Maranhão.
Concluir esse trecho em detrimento da FICO, é
não contemplar com transporte competitivo um enorme fluxo e volume de grãos produzidos por Goiás e
Mato Grosso.
Estimativas da Associação dos Produtores de
Soja e Milho de Mato Grosso Aprosoja/MT) apontam
que, quando estiver efetivamente funcionando, a Fico
terá condições de baratear em até R$ 1 bilhão por
ano o custo do frete que hoje é pago pelos produtores da região.
É preciso deixar claro que a FICO não trará somente ganho financeiro. Com a ferrovia operando nós
vamos tirar milhares de carretas das rodovias, melhorando assim a mobilidade urbana e a qualidade de
vida das pessoas que habitam as regiões produtoras
e dependem das rodovias para se locomoverem.
A construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste significa um ganho enorme para o meio ambiente. Com menos carretas nas rodovias, teremos menos
queima de óleo diesel, menos monóxido de carbono,
menos pneus descartados.
Nossas rodovias há muito tempo não comportam
mais o crescente volume da produção que precisa ser
escoada todos os anos! Precisamos de ferrovias e hidrovias, quanto mais, melhor!
Os modais precisam competir entre si, pois isso
diminui os preços e aumenta a eficiência, essa é a regra.
Pelo programa do governo federal, em setembro era para ter sido colocado na praça o edital de
concessão da Parceria Público Privada (PPP) para a
construção e implantação da ferrovia. Não aconteceu!
Quanto tempo mais teremos que esperar para
que as obras comecem? A expectativa do governo é
de que a FICO esteja operando até 2018.
No entanto, os meses estão passando, já estamos
chegando ao final de 2013 e os trabalhos de construção ainda não começaram.
Com o crescente volume de cargas, principalmente dos setores de mineração, do agronegócio e de
combustíveis, o Brasil não pode mais esperar!
Precisamos de alternativas já, no presente, para
o transporte das próximas safras e toda gama de commodities.
Muito obrigado!
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, há três décadas o público leitor de Boa Vista se
mantém informado sobre os acontecimentos do mundo,
do país, de meu Estado de Roraima e de nossa capital,
Boa Vista, por meio do jornal Folha de Boa Vista, que
completou, neste dia 21, 30 anos de funcionamento
prestando serviços à sociedade.
Fundado petos jornalistas Fernando Estrela – o
único que vive até hoje no Estado -, Sandra Regina
Tarcitano e Cosette Espíndola de Castro, e por Cícero
Cruz antigo funcionário da Telebrás da Paraíba, a Folha de Boa Vista imprimiu, desde sua primeira edição,
o princípio da independência.
Com este princípio, a Folha de Boa Vista perseguiu a meta de produzir um conteúdo que fosse fruto
de um trabalho investigativo, que contivesse a informação e a criticidade, de forma pluralista e apartidária.
Surgido em um momento conturbado da história
política de nosso país, a Folha de Boa Vista circulou
pela primeira vez em 21 de outubro de 19S3 e, desde
então, busca primar pelo respeito à ética jornalística.
Em 1996, o jornal se notabilizou, ao Sevar ao conhecimento do público, a morte de 32 recém-nascidos
no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré/
por infecção hospitalar.
Graças a este excelente trabalho Investigativo, o
jornal evitou a morte de mais bebês. Mais que isso: foi
protagonista ao alertar o país para outras mortes que
poderiam estar a ocorrer em maternidades brasileiras.
São igualmente históricas, outras edições deste
veículo de comunicação com denúncias de corrupção
ocorrida na estrutura pública do Estado.
A Folha acompanhou a tragédia do incêndio ocorrido em 1997; um episódio que se tornou assunto
mundial, ao destruir 14,7% da área total de Roraima.
A Folha de Boa Vista que inicialmente circulou
como semanário, tornou-se um jornal e passou a oferecer aos leitores um produto mais moderno, atualizado e atraente.
A partir da década de 2000, a empresa se tornou o Grupo Folha, empreendimento editorias que
concentra o jornal Folha, a Rádio Folha, a Editora Boa
Vista e a FolhaWeb. Esta última, inaugurada em 2005,
introduziu o jornal no mundo digital.
Assim, o maior veículo de jornalismo do Estado,
chega hoje aos 30 anos, com a marca da consolidação:
tem uma circulação diária de 12 mil jornais, e com a
preferência de 90% dos leitores do Estado, segundo
números auditados por vários institutos de pesquisa.
Como podemos perceber, nobres colegas, no
momento em que vemos o mundo se transformar com
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o impacto das tecnologias digitais e virtuais, ficamos
sabendo, também, que há, lá do outro lado do hemisfério, um jornal que mostra-se em sintonia com o mundo.
É, portanto, com orgulho, que registro neste Parlamento brasileiro, a passagem dos 30 anos da Folha
de Boa Vista.
O mérito deste festo é de um economista que não
fraquejou frente aos obstáculos, políticos, econômicos
e estruturais, encontrados.
Este homem é o senhor Getúlio Cruz, o proprietário do conglomerado empresarial de comunicação
que gera mais de 100 empregos diretos e indiretos em
nosso Estado e que conduz um jornal, sem se curvar
a interesses de grupos políticos.
De parabéns, também, está a diretora financeira
da Folha de Boa Vista, Paula Cruz, e toda a equipe
deste veículo, por realizarem um jornalismo de imparcialidade.
É tendo um grupo imparcial e corajoso como
este e um jornal tão necessário como a Fama de Boa
Vista, que Roraima tem garantidas as vozes e expressões de todos.
É o oportuno registro que hoje faço.
Muito obrigada.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para fazer o registro da matéria intitulada “Fundação
Banco do Brasil dá R$ 36 mi a ONGs ligadas ao PT”,
publicada pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 07 de setembro de 2013.
De acordo com a matéria publicada, a Fundação
Banco do Brasil, controlada pelo PT, firmou convênios
de R$ 36 milhões com entidades ligadas ao partido e
familiares de seus dirigentes. A Polícia Civil do Distrito
Federal apreendeu documentos e computadores na
sede da fundação em Brasília e iniciou as investigações.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO
�����������������������
BAUER������������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Fundação Banco do Brasil dá R$ 36 mi
a ONGs ligadas ao PT
Lista de organizações não governamentais
e prefeituras que receberam verba está sob
investigação
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Controlada pelo PT, a Fundação Banco do Brasil
firmou convênios de R$ 36 milhões com entidades ligadas ao partido e familiares de seus dirigentes. A lista
de organizações não governamentais, associações e
prefeituras beneficiadas está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O banco faz auditoria nos
contratos e parcerias.
Como o Estado mostrou na quinta-feira, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) do
Distrito Federal apreendeu documentos e computadores na sede da fundação, em Brasília. Dois DVDs e
um CD foram retirados do gabinete do atual presidente
da fundação, Jorge Alfredo Streit, ligado ao PT. Ele foi
candidato ao governo de Rondônia pelo partido.
A posse na fundação, em junho de 2010, foi prestigiada por quadros importantes da sigla, entre eles
cinco parlamentares e o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci.
Streit sucedeu a Jacques Pena, filiado ao PT do
DF, cuja administração foi marcada por repasses a entidades ligadas aos seus parentes, agora sob investigação. Com sede numa sala sem placa de identificação
em Brasília, que fica trancada em horário comercial,
só a Associação de Desenvolvimento Sustentável do
Brasil (Adesbra) firmou parcerias de R$ 5,2 milhões
desde 2003. O diretor executivo da entidade, Joy de
Oliveira Penna, é irmão de Jacques e tem ligações com
outras entidades contempladas com recursos.
Filiado ao PT de Goiás, Joy também participa da
Rede Terra, como registra documento da fundação, obtido pelo Estado. Desde 2007, a entidade assinou convênios de R$ 7,5 milhões com a fundação. Com sede
em Cristalina (GO), é dirigida por Luiz Carlos Simion,
cujo irmão, Vilmar Simion, é coordenador executivo da
Programando o Futuro, outra ONG contemplada com
mais R$ 4,9 milhões para projetos de inclusão digital
em Valparaíso de Goiás.
Os irmãos Pena são conhecidos por levar para
a fundação a República de Caratinga, sua cidade de
origem. Com a Associação dos Produtores Rurais e
Agricultores Familiares de Santo Antônio do Manhuaçu,
sediada no município, a fundação firmou convênio de
R$ 1,05 milhão. A associação é comandada por dois
primos de Jacques e Joy. “Tem razão de estar desconfiando, porque é parente, né?”, admite o ex-presidente,
atual tesoureiro da associação e primo da dupla, Sérgio Pena de Faria.
Defesa “Essa associação não é igual o que a
gente ouve falar por ai, que é só para desviar dinheiro”
Segundo ele, o projeto desenvolvido na cidade,
para aperfeiçoar técnicas de produção agrícola, foi
apresentado por outra entidade, mas a fundação não
a aceitou, pois a proponente tinha só dois anos de
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existência. Os dirigentes, então, pediram que a associação a substituísse.
“Cedi os documentos, mandaram para lá, onde
que foi aprovado”, conta Pena, negando favorecimento. “Essa associação não é igual a gente ouve falar aí
que é só para desviar dinheiro. Pode dormir ‘sono solto’
que os documentos estão direitinho. Esse projeto foi o
mais vigiado do Brasil”, assegura, acrescentando que
os fiscais da fundação fiscalizaram a execução e que
houve prestação de contas.
Para Caratinga, a fundação mandou mais R$ 1,3
milhão para construir o Centro de Excelência do Café
na gestão do ex-prefeito João Bosco Pessine (PT).
A atual administração, do PTB, diz que teve de fazer
obras adicionais para completar o projeto. Pessine não
foi localizado.
Denúncia. A investigação da Polícia Civil começou
a partir de denúncia de uma servidora da fundação,
que está sob proteção policial e da área de segurança
do Banco do Brasil. O órgão explica que as apurações
são da sua alçada, e não da Polícia Federal, pois a
fundação recebe recursos do banco, uma empresa de
economia mista.
A funcionária teria recebido ameaças após delatar
suposto esquema de desvio de recursos. Ela contou à
polícia que a prestação de contas de algumas entidades
não era analisada adequadamente. Não está descartado o afastamento do atual presidente da fundação,
Jorge Alfredo Streit. A expectativa no Banco do Brasil
é de que as primeiras conclusões da auditoria saiam
neste fim de semana.
As denúncias sob investigação integram processo
sob sigilo que tramita no Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios. A fundação explica que não teve
acesso aos autos. Recentemente, atendendo à solicitação, enviou informações ao Ministério Público do DF.
FBB alega usar critério técnico em convênios
A Fundação Banco do Brasil (FBB) informou, por
meio da assessoria, que não há critério político na escolha das entidades beneficiadas com recursos para
investimentos em projetos sociais. A entidade citou
ter convênios com prefeituras de 19 partidos, entre as
quais 30 governadas por petistas – o maior número
-, seguidas por PMDB (24), PDT (23) e PSDB (22).
“As decisões quanto aos pedidos de investimentos sociais, de qualquer proponente, não são pautadas
por relacionamentos, sejam eles pessoais e partidários.
Além das análises técnicas, as decisões são colegiadas, dentro dos princípios de governança.”
Sobre a ONG Adesbra, a fundação afirma que
Joy Pena assumiu a presidência em 2011, mais de um
ano depois de o irmão ter deixado o comando da FBB.
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No período em que Jacques era presidente, Joy atuava para a Rede Terra. O convênio com essa entidade,
diz a fundação, foi firmado após a saída de Jacques.
Diretor da Programando o Futuro, Vilmar Simion
disse não ter filiação partidária e que a ONG não recebe diretamente recursos da FBB. Luiz Simion pediu ao
Estado que enviasse perguntas por e-mail, mas não
respondeu a mensagem. Joy e Jacques Pena foram
procurados por telefone e nas ONGs a que são ligados,
mas não foram localizados. / A.M. e F.F.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para fazer o registro do editorial intitulado, “O governo
não sabe o que mudar”, publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, em sua edição de 20 de setembro de 2013.
O editorial destaca que o fato de não ter havido
nenhuma proposta para o trecho em licitação – a BR262, entre Minas Gerais e Espírito Santo, mostra que
o modelo montado pelo governo tem falhas que precisam ser corrigidas.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO
�������������������������
LUCENA EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
O governo não sabe o que mudar
20 de setembro de 2013 | 2h 11
O Estado de S.Paulo
Talvez o ministro dos Transportes, César Borges,
tenha lá suas razões para, como afirmou, “comemorar
com muita alegria” o resultado do leilão da BR-050, o
primeiro trecho de rodovia federal cuja responsabilidade
é transferida para a iniciativa privada de acordo com
o Programa de Investimentos em Logística anunciado
em agosto de 2012 pela presidente Dilma Rousseff.
Quaisquer que sejam suas razões, porém, o ministro
precisa conter sua alegria nos limites do real significado desse leilão.
Apesar do desconto de 42,38% na tarifa de pedágio oferecido pelo consórcio vencedor da BR-050, o
fato de não ter havido nenhuma proposta para o outro
trecho em licitação – a BR-262, entre Minas Gerais e
Espírito Santo – mostra que o modelo montado pelo
governo tem falhas, que precisam ser corrigidas. Corrigi-las exige menos celebração e mais competência
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técnica para definir parâmetros que sejam adequados
ao poder público, ao investidor e ao usuário.
Surpreendida pelo fracasso do leilão da BR-262,
a presidente Dilma reconheceu, em entrevista a emissoras de rádio gaúchas, a necessidade de rever as
condições de cada estrada a ser leiloada, para definir
melhor as regras para sua concessão à iniciativa privada. “Nós queremos fazer concessão com uma Taxa
Interna de Retorno (TIR) adequada e tarifa adequada”,
afirmou. “Para cada estrada vamos fazer uma avaliação específica, não é uma concessão fatiada.” Ou seja,
haverá mudanças nos próximos leilões.
Louve-se a capacidade do governo de, indiretamente, admitir que erros foram cometidos na fixação
dos critérios básicos para o leilão da BR-262. No entanto, para um país que carece agudamente de uma
rede de infraestrutura mais segura, confiável e ampla
que permita o escoamento de sua produção sem incorrer em pesados custos adicionais, é desanimador
que, 13 meses depois de anunciado o plano de logística e já tendo completado dois terços do mandato, o
governo Dilma ainda não consiga executar adequadamente seus planos.
As regras gerais são, de fato, as apontadas pela
presidente. Mas o governo do PT, desde a era Lula,
tem demonstrado grande dificuldade para, a partir dessas regras gerais, especificar os parâmetros concretos, que ofereçam às empresas interessadas a base
indispensável para a elaboração de uma proposta
que assegure a saúde financeira do empreendimento
no longo prazo e condições de vencer a disputa e dê
ao usuário a segurança de que disporá de serviço de
melhor qualidade a um preço tolerável.
O governo do PT está como que preso na armadilha política que criou para si mesmo. Nas duras críticas
que fizeram às privatizações feitas pelo governo FHC,
os petistas acusaram-nas de impor pedágios excessivos aos usuários. Mesmo aceitando relutantemente a
ideia de privatização, o governo do PT adotou como
critério básico a redução das tarifas, ou a política de
modicidade tarifária. É claro que tarifas baixas são
desejáveis. Mas, para atrair o investimento privado, é
preciso também assegurar a rentabilidade suficiente do
empreendimento. O governo não tem conseguido compatibilizar esses dois objetivos nos leilões de rodovias.
Nesse campo, até agora agiu pelo método de
tentativa e erro. Já corrigiu entre 15% e 20% as tarifas
máximas que seriam impostas aos trechos concedidos,
elevou de 5,5% para 7% a TIR, dividiu em cinco grupos os noves lotes a serem leiloados, ampliou a fatia
dos investimentos que poderão receber financiamentos públicos e privados, comprometeu-se a executar
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com recursos próprios parte das obras de duplicação
e ampliou o prazo da concessão.
Mesmo assim, continua sem saber como fará os
próximos leilões. O ministro César Borges adiantou que,
provavelmente, cada leilão terá apenas uma estrada.
Ele já admite que poderá ser adiado o leilão do trecho
da BR-101 na Bahia, marcado para 23 de outubro.
São indícios de que haverá atrasos. Recorde-se
que os próximos leilões coincidirão com outros, como
o do Campo de Libra, no pré-sal, e o dos aeroportos
do Galeão e de Confins.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer o registro do editorial
intitulado, “Mais um tropeço econômico”, publicado no
jornal O Estado de S.Paulo no dia 14 de julho de 2013.
O editorial destaca que a produção vai mal, o
consumo fraqueja e o emprego industrial começa a
ratear, segundo os indicadores econômicos de maio.
Esse índice caiu 1,4% de abril para maio, já descontados os fatores sazonais.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Mais um tropeço econômico
A produção vai mal, o consumo fraqueja e o emprego industrial começa a ratear, segundo os indicadores econômicos de maio. Essas informações parciais
foram completadas na sexta-feira com a divulgação
do Índice de Atividade Econômica do Banco Central
(IBC-Br), considerado por analistas uma antecipação,
imprecisa, mas útil, do Produto Interno Bruto (PIB) calculado a cada três meses pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Esse índice caiu 1,4% de abril para maio, já descontados os fatores sazonais. A média dos cinco primeiros meses foi 3,17% maior que a de janeiro a maio
do ano passado, mas o crescimento acumulado em 12
meses ficou em apenas 1,89%. No mercado financeiro,
os novos dados reforçaram as dúvidas sobre uma recuperação mais firme da economia nos próximos meses.
O resultado, segundo fontes da equipe econômica do governo, teria sido menos ruim, em maio, sem o
feriado de Corpus Christi. De acordo com esses técnicos, o IBC-Br teria caído 0,7%, se o feriado, como
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ocorre com maior frequência, tivesse caído em junho.
Pode ser, mas ainda teria havido uma retração considerável da atividade. Teria sido menos acentuada, mas
a inflexão negativa continuaria bem marcada.
Esse ponto é especialmente importante porque
o governo vinha apostando em dados positivos no
segundo trimestre para marcar uma virada no quadro
econômico. Nesta altura, a hipótese de um segundo
trimestre bem melhor que o anterior está enfraquecida.
O feriado pode ser a explicação para o recuo de
certas atividades, mas é preciso outro fator para dar
conta da redução do emprego industrial. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a queda
foi de 0,5%, depois de alguns meses de estabilidade.
No segmento de transformação o emprego caiu
0,2%, enquanto o número de horas de trabalho diminuiu 3,6%, de acordo com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Mas o mesmo relatório aponta uma
alta de 0,1% para o salário médio real e um aumento
de 0,5% para o bolo de salários.
As condições de emprego na indústria de transformação podem ser um bom indicador do estado de
espírito e das expectativas do empresariado. Apesar
do mau desempenho da economia nos últimos anos,
os dirigentes da indústria evitaram demitir, ou demitiram muito moderadamente, por causa do alto custo
do desligamento e também da escassez de mão de
obra qualificada.
Recompor os quadros para acompanhar a reativação econômica poderia ser difícil e especialmente
custoso. O aumento das demissões no mês de maio
pode ser mais um sinal de desânimo dos empresários.
Divulgado o índice IBC-Br, avaliações e novas
projeções foram anunciadas por instituições financeiras e consultorias. O economista Flávio Serrano, do
Espírito Santo Investment Bank, chamou a atenção
para a instabilidade dos dados – “praticamente uma
gangorra”, segundo ele. “Não temos trajetória consistente de expansão e esse é o pior dos mundos para
os investimentos, principalmente em um cenário de
inflação pressionada”, acrescentou.
O diretor de pesquisas para a América Latina do
Goldman Sachs, Alberto Ramos, chamou a atenção
para as incertezas, relacionadas em grande parte às
possíveis respostas do governo às demandas apresentadas nas manifestações.
A grande aposta na retomada do crescimento
estava baseada, segundo lembrou, na expectativa de
maiores investimentos, mas isso depende do sentimento dos empresários e dos consumidores. Há um
risco crescente, segundo ele, de uma desaceleração
da atividade, exatamente o oposto das previsões mais
otimistas dos últimos meses.

75468

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A retomada firme do investimento dependerá
duplamente do governo – de sua competência para
cuidar dos projetos de infraestrutura, tanto por sua
conta quanto em parceria com o setor privado, e de
sua credibilidade.
Confiança na orientação do governo e, de modo
especial, em sua disposição para respeitar regras e
cumprir compromissos faz muita diferença quando se
avaliam os riscos de um empreendimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer o registro do artigo intitulado “O fim do
resto”, publicado pela revista Veja, em sua edição de
03 de julho de 2013.
O autor do artigo, J.R. Guzzo, detalha fatos que
vêm acontecendo no Brasil nos últimos meses e destaca que a presidente Dilma Rousseff simplesmente não
está à altura da situação que tem o dever de enfrentar.
Diz ele que a presidente não sabe o que fazer, o que
acha que sabe está errado,e, seja lá o que resolva, ou
diga que está resolvendo, não vai ser obedecida na
hora da execução.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR �������������������������
FLEXA RIBEIRO �����������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
O fim do resto
Um caderno de anotações sobre os fatos que vêm
acontecendo no Brasil durante as três últimas semanas poderia conter, com bastante precisão e dentro da
“margem de erro” tão útil aos institutos de pesquisa, o
registro das seguintes realidades:
─ A presidente Dilma Rousseff simplesmente não
está à altura da situação que tem o dever de enfrentar. Não sabe o que fazer, o que acha que sabe está
errado, e, seja lá o que resolva, ou diga que está resolvendo, não vai ser obedecida na hora da execução.
O momento exige a grandeza, a inteligência e os valores pessoais de um estadista. Dilma não tem essas
qualidades. O autor deste artigo também não sabe o
que deveria ser feito ─ para dizer a verdade, não tem
a menor ideia a respeito. Em compensação, ele não é
presidente da República.
─ A mais comentada de todas as propostas que a
presidente anunciou para enfrentar a crise foi um misterioso plebiscito, do qual jamais havia falado antes,
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para aprovar uma nova Assembleia Constituinte destinada exclusivamente a fazer uma “profunda reforma
política”. Não houve, também aqui, a mínima preocupação em pensar antes de falar, para ver se existiria
alguma ligação entre essa idéia e a possibilidade real
de executá-la dentro das leis vigentes. Não existia, é
claro. Resultado: a proposta de Dilma morreu em 24
horas, afogada num coro de gargalhadas. A hipótese
otimista é que o governo esteja a viver, mais uma vez,
um surto agudo de desordem mental e descontrole sobre seus próprios atos. A pessimista é que o PT, sob
o comando do ex-presidente Lula. esteja querendo
empurrar Dilma para uma aventura golpista.
“Nunca, possivelmente, o Brasil esteve sob o
comando de gente tão soberba quanto Lula, Dilma e
Rousseff e os barões do PT, e tão à vontade em exibir sua arrogância. Estão levando, agora, o susto de
suas vidas”
─ A única “reforma política” que o PT quer fazer,
como se sabe há anos, é a seguinte: tirar do eleitor
brasileiro o direito de escolher os deputados nos quais
quer votar, obrigando a todos a votar numa “lista fechada” e composta exclusivamente de nomes que os
donos dos partidos escolherem; “financiamento público”
para as campanhas, ou seja, sacar dinheiro do Tesouro Nacional e entregá-lo diretamente aos políticos nos
anos eleitorais. Além dos milhões que já recebem pelo
“caixa dois” das empresas privadas (e que o próprio
Lula, numa “entrevista” armada durante o mensalão,
considerou algo perfeitamente normal), receberiam
também dinheiro que vem direto do contribuinte.
─ A “reforma” Lula-PT não propõe nenhuma mudança, uma única que seja, em nada daquilo que
a população realmente quer que mude, e que tem
sido um dos alvos principais da ira das ruas: o fim de
qualquer dos privilégios grotescos dos parlamentares, como carro privado para cada um, casa de graça, verbas que podem gastar como quiserem, e que
acabam sistematicamente no próprio bolso ou no de
sua família. Podem faltar quanto quiserem. Vendem ou
alugam seus assentos a “suplentes”. A reforma petista mantém o absurdo sistema eleitoral que nega ao
cidadão brasileiro o direito universal de “um homem,
um voto”. Recusa o voto distrital, adotado em todas
as democracias verdadeiras do mundo. Nada disso:
num ambiente de catástrofe, em que até uma criança
de 10 anos sabe que o povo tem pelos políticos uma
mistura de asco, desprezo e ódio, o PT quer dar ainda
mais dinheiro a eles.
─ A presidente disse que “está ouvindo” os indignados que foram às ruas. Mas não está. Se estivesse,
não existiria, em primeiro lugar, o inferno que é a vida
diária de milhões de brasileiros, a quem o governo
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ignora; porque dá o Bolsa Família, anuncia vitórias
imaginárias e acha que governar é fazer truques de
marquetagem, convenceu-se de que o povo está muito bem atendido. Escutando os protestos? Ainda em
março, Dilma recusou uma suíte de 80 metros quadrados num hotel de luxo da África do Sul, por achar que
era pequena demais. A culpa, é claro, foi passada ao
Itamaraty. Mas, quando o fato se tornou conhecido, a
presidente não disse nenhuma palavra de desculpa,
nem mandou o Itamaraty tomar alguma providência
para que um fato assim não se repita. Foi adotada uma
única medida: de agora em diante o governo não vai
mais revelar nenhum dado das viagens presidenciais.
─ Ao longo de vinte dias, Dilma, seus 39 ministros
e os mais de 20.000 altos funcionários de “livre nomeação” do governo não vieram com uma única ideia que
pudesse merecer o nome de ideia. Suas propostas
demoraram até a semana passada para aparecer – e,
quando enfim vieram, anunciaram coisas desconectadas com a realidade ou entre si próprias, pequenas
na concepção e nos objetivos, incompreensíveis ou
apenas tolas. Foram tirando ao acaso de uma sacola,
e jogando em cima do público, as miudezas que passaram por seu circuito mental nestes dias de ira: mudar
a distribuição de royalties do petróleo, importar 10.000
médicos estrangeiros, punir a “corrupção dolosa” como
“crime hediondo” (Dilma, pelo jeito, imagina que possa
haver algum tipo de corrupção não dolosa), dar “mais
recursos” para isso ou aquilo, melhorar a “mobilidade
urbana”. É puro PAC.
─ No jogo jogado, tudo isso quer dizer três vezes
zero. Numa hora dessas eles vêm falar em royalties,
assunto técnico que exigirá meses ou anos para ser
reformulado? Importação de médicos? Só agora descobriram que faltam médicos no serviço público por
causa da miséria que lhes pagam? Só depois que o
povo foi para a rua perceberam que a corrupção é um
crime abominável? Se os que mais roubam estão dentro
da máquina do governo, como acreditar num mínimo
de sinceridade nesse palavrório todo? A presidente e
seu entorno anunciaram medidas que só o Congresso pode aprovar. Outras dependem do Judiciário, ou
de estados e prefeituras. O que sobra é o fim do resto.
─ Os números apresentados até agora não fazem
nenhum sentido. Falou-se em aplicar “50 bilhões” de
reais em obras de “mobilidade urbana”. Que raio quer
dizer isso? Parece que se trata de melhorar o transporte em metrô, trens e ônibus – mas não existe a mais
remota informação concreta sobre como fazer isso na
prática, nem onde, nem quando. Não é uma providência
de verdade; é apenas uma cifra chutada e um amontoado de dúvidas. O trem-bala, por exemplo – será que
entra nessa conta? Há algum projeto de engenharia
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pronto para alguma obra a ser feita? Alguém no governo sabe dizer onde estão os tais “50 bilhões”? Não é
surpresa que um grupinho de garotos do Movimento
Passe Livre tenha saído de um encontro com Dilma
dizendo que ela é “completamente despreparada” no
assunto. Os números citados para a saúde são igualmente desconexos: 7 bilhões de reais para “20.000″
unidades de atendimento médico. Quais unidades?
Onde? Esses “7 bilhões”, se existissem, equivaleriam
a 20% do que se estima que será gasto nas obras
para a Copa de 2014. Dá para entender? É a fé cega
na incapacidade do povo brasileiro em fazer contas.
─ A marca mais notável da defesa que o governo
fez de si próprio, durante estes dias de revolta, é que
não há uma defesa. Pedem que o povo reconheça as
“transformações” que fizeram no país. Quais? Após dez
anos de governo popular do PT, o Brasil está em 85°
lugar no IDH – subiu apenas 5% em todo esse tempo, e teve crescimento praticamente nulo durante os
anos Dilma. Isso ocorreu num período de dramáticos
avanços na renda de todos os países pobres: apenas
entre 2005 e 2011, 500 milhões de pessoas saíram
da pobreza em todo o mundo. O governo do petismo
transformou o Brasil num país com 50.000 assassinatos por ano, e onde 75% da população não é capaz de
entender plenamente o que lê. A rede pública de saúde
foi transformada num monstro em que o cidadão pode
esperar seis meses, ou um ano, por um exame clínico,
e pacientes aguardam atendimento jogados no chão
de hospitais, como se vivessem num país em guerra.
A transformação do sistema portuário criou um Brasil
que não consegue embarcar o que produz nem desembarcar o que compra lá fora. Conseguiram, até,
transformar o significado da palavra “corrupção”, ao
venderem a ideia de que qualquer denúncia contra a
roubalheira do governo é “moralismo” – ou seja, o erro
é denunciar o erro.
─ As ruas iradas de junho deixaram à vista de todos um fato que muita gente já sabe, mas quase nunca é mencionado: o ex-presidente Lula é um homem
sem coragem. Líderes corajosos jamais se escondem
nas horas de dificuldade brava. Ao contrário, vão para
a frente, tomam posição nos lugares mais arriscados,
e assumem a luta em defesa do que acreditam. Não
ficam escondidos da população, fazendo seus pequenos cálculos para descobrir o lucro ou prejuízo que
teriam ao aceitar suas responsabilidades – pensam,
apenas, no seu dever moral, nos seus princípios e
nos seus valores. Coragem é isso – e isso Lula não foi
capaz de mostrar. Onde está ele? Na hora em que o
Brasil mais precisou de uma liderança em sua história
recente, o homem sumiu. Vive dizendo que não há no
mundo ninguém que saiba, como ele. subir no carro
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de som ou no palanque e “virar” qualquer situação de
massas. Na hora de agir, trancou-se na segurança do
seu esconderijo. E a “negociação” – na qual também
se julga um ás incomparável —, onde foi parar? Para
quem tem certeza de que negociou “a paz no Oriente
Médio”, Lula teria de estar desde os primeiros momentos tratando de montar algum tipo de negociação. Na
vida real, limitou-se a cochichar com subalternos, dar
palpite e falar mal dos outros. Lula sempre fez questão de achar “inimigos”. Pois achou, agora, todos os
que poderia querer.
─ Ficou claro que o governo está errando há dez
anos na avaliação que faz da imprensa livre. Confundiram tudo: acharam que a internet, com a sua audiência sem limites, estava anulando jornais e revistas,
quando na verdade tem feito exatamente o contrário:
reproduz o que sai na imprensa para milhões de pessoas que não leram o noticiário escrito. E agora? A
internet mostrou-se um multiplicador incontrolável do
conteúdo da imprensa, e a mais poderosa alavanca de
notícias que jamais se viu no país. Vídeos amadores,
diversos deles falados em inglês com legendas em
português e dirigidos aos internautas do mundo todo,
apresentaram denúncias devastadoras e bem articuladas sobre a insânia governamental que levou o povo
à rua. Em apenas uma semana, de 14 a 21 de junho,
um desses vídeos, entre dezenas de outros, teve mais
de 1,3 milhão de visualizações. Todas as informações
que estão ali foram tiradas da imprensa livre. O governo não entendeu nada. Mas desta vez não teve como
mentir: não conseguiu dizer que as manifestações eram
invenção da “imprensa de direita”.
─ Os descontentes de junho mostraram mais uma
vez, como a Bíblia nos diz em Provérbios 16:18, que “a
soberba vem antes da queda”. Nunca, possivelmente,
o Brasil esteve sob o comando de gente tão soberba
quanto Lula, Dilma e os barões do PT, e tão à vontade
em exibir sua arrogância. Estão levando, agora, o susto de suas vidas, ao descobrirem que marquetagem,
demagogia e exploração da ignorância não são mais
suficientes para desviar a atenção do povo para o desastre permanente que causam ao país. Espantam-se
que o povo faça contas – e se sinta roubado com uma
Copa do Mundo que pode acabar custando até 35 bilhões de reais, mais do que as últimas três somadas.
Espantam-se que as suas esperanças de livrar da
cadeia, com velhacaria jurídica, os mensaleiros mais
graúdos estejam desabando. Espantam-se ao saber
que muita gente está cada vez mais cheia de gastar
cinco horas diárias para ir ao trabalho e voltar para
casa. Desafiaram o ensinamento básico de Abraham
Lincoln: “Pode-se enganar a todos durante algum tempo; pode-se enganar alguns durante todo o tempo; mas
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não se pode enganar a todos durante o tempo todo”.
Estão colhendo o que semearam.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para fazer o registro do editorial intitulado, “Um PIB sem
vitamina”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo,
em sua edição de 1º de setembro de 2013.
O editorial destaca que os números do segundo
trimestre mostram o acerto da política econômica, segundo o Ministro da Fazenda. Mas nem ele ousa projetar para 2013 um crescimento razoável para o PIB.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima citado considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO
�����������������������
DIAS EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Um PIB sem vitamina
O Brasil teve um segundo trimestre quase chinês, segundo a comparação do ministro da Fazenda,
Guido Mantega. A exibição de entusiasmo foi breve,
mas com alguma base aritmética. A economia chinesa cresceu entre abril e junho em ritmo equivalente a
6,9% ao ano. No mesmo período, o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro aumentou 1,5%. Em quatro trimestres isso resultaria numa taxa acumulada de 6,1%.
Mas a semelhança termina aí. A China cresceu
durante anos a taxas próximas de 10%. O impulso
diminuiu nos últimos tempos, em parte porque o governo decidiu remodelar a economia e dar mais peso
ao mercado interno, mas, a expansão deve continuar
acima de 7% em 2013 e em 2014.
Por aqui, o panorama tem sido muitíssimo diferente. Depois de aumentar apenas 2,7% em 2011, a
produção brasileira avançou 0,9% no ano passado.
Para 2013, o ministro Guido Mantega se absteve de
apresentar uma projeção e anunciou um 2014 “mais
promissor”. O paralelo com a China foi abandonado rapidamente. Mas a fala otimista foi mantida e reforçada
com a apologia da política econômica.
O ministro mostrou especial entusiasmo em relação à retomada do investimento. A economia, segundo
ele, está crescendo “com qualidade”. O valor investido
em máquinas, equipamentos, construções e obras de
infraestrutura aumentou 3,6% em relação ao primeiro
trimestre e foi 9% maior que o de igual período do ano
passado. O total dos primeiros seis meses foi 6% superior
ao do primeiro semestre de 2012 – um belo resultado -,
mas o acumulado em 12 meses cresceu apenas 0,2%.
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A recuperação do investimento ocorreu, portanto,
sobre uma base muito baixa, até porque o valor investido no ano passado foi 4% menor que o de 2011. Além
disso, mesmo com a recuperação, o País investiu no
segundo trimestre apenas 18,6% do Produto Interno
Bruto. Entre abril e junho do ano passado havia ficado em 17,9%. A maior taxa alcançada num segundo
trimestre, nas últimas duas décadas, foi de 19,2%, em
2010. Em economias latino-americanas mais dinâmicas o valor aplicado em capital fixo (máquinas, equipamentos, etc.) tem atingido e até superado 25% do PIB
(acima de 27% na Colômbia, por exemplo). Os 24% ou
25% indicados pelo governo como objetivos razoáveis
para o Brasil continuam muito distantes.
Quanto a esse aspecto, só com uma dose excepcional de boa vontade se pode falar de crescimento com
qualidade. Por enquanto, não há nada além de uma
recuperação. Além disso, boa parte das máquinas e
equipamentos comprados neste ano foi de caminhões e
bens de produção destinados à agricultura. Há um vínculo claro entre esse detalhe e o desempenho do setor
rural. No segundo trimestre, a produção da agropecuária
cresceu 3,9% em relação ao primeiro e foi 13% superior
ao de um ano antes. O resultado do primeiro semestre
foi 14,7% maior que o de janeiro a junho de 2012 e a
expansão acumulada em 12 meses chegou a 7,4%.
O crescimento industrial no primeiro semestre ficou
em 0,8% e a produção em quatro trimestres foi apenas
0,1% maior que a do período anterior. O número do segundo trimestre, 2% maior que o de janeiro a março, pode
ser uma boa notícia, mas a atividade industrial continua
medíocre em 2013. Em quatro trimestres a indústria de
transformação cresceu apenas 0,4%. Os dados de julho
da indústria paulista, divulgados pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), indicaram
um nível de atividade (INA) 1,6% mais baixo que o de
junho, descontados os fatores sazonais, e 4% mais alto
que o de julho do ano passado. Mas o aumento do INA
em 12 meses ficou em 1,7%. O ano está comprometido,
disse o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos da entidade, Paulo Francini.
Os números do segundo trimestre mostram 0 acerto da política econômica, segundo o ministro da Fazenda.
Mas nem ele ousa projetar para 2013 um crescimento
razoável para o PIB. Essa hesitação contrasta com a
apologia das medidas oficiais. Fora do governo talvez
seja mais fácil vê-las como são: uma política fracassada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –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.
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ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para viabilizar o pagamento de
subvenção econômica às unidades industriais
produtoras de etanol combustível da Região
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor
(Lida no Senado Federal no dia 23.10.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.08.2013)
Prazo final prorrogado: 06.11.2013.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
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prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Quinta e última 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.
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
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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.
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
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 Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
9
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.
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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.
10
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.
11
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
12
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
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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 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).
14
REQUERIMENTO
Nº 1141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 107 e 478, de 2003; 118,
de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010;
357, 389, 445 e 568, de 2011; 26, 85 e 190, de
2012; e 145, de 2013, a fim de que tenha tramitação autônoma (prevê nova modalidade de
medida socioeducativa para menor).
15
REQUERIMENTO
Nº 1155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
16
REQUERIMENTO
Nº 1163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético
nacional).
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17
REQUERIMENTO
Nº 1174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (direitos e regularização dos contratos
de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO
Nº 1175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).
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19
REQUERIMENTO
Nº 1180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
20
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, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 minutos.)
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Quinta-feira 24

75509

75510

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75511

75512

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75513

75514

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75515

75516

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75517

75518

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75519

75520

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75521

75522

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75523

75524

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75525

75526

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75527

75528

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75529

75530

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75531

75532

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75533

75534

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75535

75536

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75537

75538

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75539

75540

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75541

75542

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75543

75544

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75545

75546

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75547

75548

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75549

75550

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75551

75552

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75553

75554

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75555

75556

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75557

75558

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75559

75560

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75561

75562

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75563

75564

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75565

75566

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75567

75568

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75569

75570

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75571

75572

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75573

75574

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75575

75576

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75577

75578

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75579

75580

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75581

75582

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75583

75584

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75585

75586

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75587

75588

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75589

75590

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75591

75592

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75593

75594

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75595

75596

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75597

75598

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75599

75600

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75601

75602

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75603

75604

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75605

75606

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75607

75608

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75609

75610

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75611

75612

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75613

75614

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75615

75616

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75617

75618

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75619

75620

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75621

75622

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75623

75624

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75625

75626

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75627

75628

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75629

75630

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75631

75632

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75633

75634

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75635

75636

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75637

75638

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75639

75640

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75641

75642

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75643

75644

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75645

75646

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75647

75648

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75649

75650

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75651

75652

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75653

75654

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75655

75656

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75657

75658

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75659

75660

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75661

75662

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75663

75664

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75665

75666

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75667

75668

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75669

75670

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75671

75672

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75673

75674

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75675

75676

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75677

75678

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75679

75680

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75681

75682

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75683

75684

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75685

75686

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75687

75688

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75689

75690

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75691

75692

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75693

75694

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75695

75696

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75697

75698

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75699

75700

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75701

75702

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75703

75704

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75705

75706

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75707

75708

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75709

75710

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75711

75712

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75713

75714

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75715

75716

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 24

75717

75718

Quinta-feira 24

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013
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