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Ata da 195ª Sessão, Não Deliberativa,
em 4 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Jorge Viana, da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Paulo Paim,
Alvaro Dias e Aloysio Nunes Ferreira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e
encerra-se às 16 horas e 59 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 54, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, referente ao Requerimento nº 897, de 2013,
por meio do qual relata participação em missão parlamentar à Eslováquia e à República Tcheca, no período
de 31 de agosto a 6 de setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSANUN nº 54/2013
Brasília, 31 de outubro de 2013
Senhor Presidente do Senado Federal,
Venho apresentar a Vossa Excelência relatório
sucinto a respeito de minha participação na Missão
Parlamentar à Eslováquia e República Tcheca, como
membro da delegação chefiada pelo ilustre Senador
Luiz Henrique da Silveira, no período de 31 de agosto
a 6 de setembro do corrente ano.
A designação em questão atendeu a convite formulado ao Senado Federal pelo Conselho Nacional do
Parlamento eslovaco, para visita de 31-8 a 3-9-2013, e
convite do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-República Tcheca, para visita no período de 3 a 6-9-2013.
A delegação de senadores brasileiros foi chefiada
pelo Senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC),
Presidente do referido grupo, e integrada por mim e
os senadores Jorge Viana (PT-AC), Lídice da Mata
(PT-BA) e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Integrou
ainda a comitiva brasileira, o Ministro Carlos Eduardo
Ribas Guedes do Ministério das Relações Exteriores.
A Missão oficial à República Eslovaca teve início
com a chegada dos Senadores à Bratislava na noite do
dia 31-9. No dia 2-9 a comitiva foi recebida pelo Presi-

dente Ivan Gasparovic, que se fez acompanhar de várias
autoridades eslovacas. Na ocasião o Presidente Gasparovic disse lamentar não ter tido oportunidade de visitar o
Brasil durante o seu mandato e mencionou a importância para a Eslováquia da evolução recente da conjuntura
econômica, bem como as políticas de incentivo a investimentos externos daquele país e aumento do intercâmbio
bilateral. Tive a oportunidade de agradecer ao Presidente
Gasparovic a honra de ser recebido por Sua Excelência
e, reportando-me à distância geográfica entre os dois
países, assegurei que o grupo parlamentar brasileiro tem
se esforçado no sentido de reduzir essas distâncias. Por
sua vez, ao despedir-se, o Presidente eslovaco destacou
seu orgulho em contatar que, ao longo de sua história de
dominação, o povo eslovaco conseguiu preservar língua,
cultura, território e religiosidade.
Na sequência, a comitiva parlamentar brasileira foi
recebida por Pavol Paska, Porta-Voz do Conselho Nacional, cargo equivalente a Presidente do Parlamento, Sua
Excelência deus as boas-vindas aos senadores brasileiros
manifestando sua expectativa de que com essa visita se
intensifique a cooperação parlamentar bilateral. Lembro,
ainda, que, no campo econômico, não existem obstáculos
para que o intercâmbio comercial seja fortalecido.
Em seguida os brasileiros foram recebidos para
almoço com Vice-Presidente do Parlamento, Jana Lassaková e outras autoridades do parlamento eslovaco. Os
parlamentares trocaram informações a respeito da estrutura e do funcionamento dos respectivos legislativos.
À tarde os parlamentares brasileiros foram
recebidos por Juraj Blanár, Vice-Presidente da Comissão
de Relações Exteriores do Parlamento eslovaco. Na
ocasião Blanár destacou o caráter histórico da visita
e manifestou sua expectativa de intensificar o diálogo
político com o Brasil, país que considera o principal
parceiro da Eslováquia na América Latina. Na sequência
indaguei a respeito da existência na Eslováquia de
correntes nacionalistas e eurocéticas, ao que Blanár
informou que a maioria dos eslovacos é favorável à
integração europeia e que a adesão ao euro constitui
uma vantagem comparativa para a Eslováquia.
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Na noite de 2-9 a Embaixada do Brasil ofereceu
jantar aos senadores com a presença do Embaixador Lubomir Rehák, Diretor do Departamento Político da Chancelaria local, e do Sr. Nobert Brath, Diretor da Embraco.
No dia 3-9, antes de seguir para Praga, a comitiva
brasileira participou, de apresentação da Diretora da
Agência Eslovaca de Desenvolvimento de Investimentos e Comércio – SARIO, a respeito das vantagens de
investimentos e comércio com a Eslováquia, considerando sua rápida recuperação na crise de 2008, seu
baixo endividamento em relação do PIB, a alta produtividade de sua mão de obra e o seu crescimento,
superior à media de seus parceiros na zona do euro.
A missão oficial à República Tcheca teve início na
noite do dia 3-9, com a chegada da comitiva brasileira a
Praga. No dia 4-9, o grupo foi recebido no palácio Wallenstein, pela Senadora Gajdusková, Vice-Presidente do
Senado e, logo após o almoço, dirigiram-se ao Palácio
Cernín onde foram recepcionados pela embaixadora
Katerina Lukesová, Chefe do Departamento das América do MNE. Na sequência, a comitiva deslocou-se até
o Ministério da Indústria e Comércio para reunião com
o Vice-Ministro Milan Hovorka.
No dia 5-9 o grupo compareceu ao Memorial e Museu de Lídice, onde foi recebido pelo Diretor do Memorial,
Sr. Milous Cervenel. À tarde a comitiva brasileira conheceu
Karlovy Vary, cidade fundada no século 14 e em seguida visitou a fábrica de cristais Moser, onde foi recebido
pelo vice-presidente e um dos proprietários da empresa.
No dia 6-9, último dia da missão a Praga, os
senadores reuniram-se com o Diretor de Vendas da
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Tatra Trucks, S. Frantisek Lengal. Na ocasião foram
discutidas as possibilidades de investimentos dessa
empresa no Brasil e nos demais países do MERCOSUL, que têm necessidade de ampliar e modernizar
seus sistemas de defesa.
Por fim, cumpre-se informar a Vossa Excelência
que considerei muito instrutiva e proveitosa a viagem
à República Eslovaca e à República Tcheca.
Apresento, respeitosamente, a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, PSDB – SP.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 83/2013-GSAROD/JPRF
Brasília, 31 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar
seja consignada minha presença no Senado Federal
no dia 30 de outubro de 2013, conforme atesta, em
anexo, o registro de presença na 63ª reunião ordinária
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, realizada às 10 horas, no Plenário nº 3 da Ala Senador
Alexandre Costa.
Sendo o que havia para o momento, agradeço
a atenção dispensada e renovo meus protestos de
elevada estima.
Respeitosamente – Senador Antonio Carlos Rodrigues.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, da
Senhora Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– n° 478, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n°.14,
de 2013 (n° 4.470/2012, na Casa de origem,
do Deputado Edinho Araújo), que altera as
Leis n°s 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
9.504, de 30 de setembro de 1997, nos termos
que especifica, sancionado e transformado na
Lei n° 12.875, de 2013; e
– n° 479, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n°
43, de 2013 (n° 3.078/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República,
que altera o Decreto n° 2.784, de 18 de junho
de 1913, para restabelecer os fusos horários
do Estado do Acre e de parte do Estado do
Amazonas, e revoga a Lei n° 11.662, de 24 de
abril de 2008, sancionado e transformado na
Lei n° 12.876, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas aos seguintes
Projetos de Lei do Senado:
– n° 250, de 2005-Complementar, do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos servidores públicos portadores de deficiência, e
– n° 62, de 2012-Complementar, do Senador
Randolfe Rodrigues, que altera o § 1º do art.
19 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000, para acrescentar novas hipóteses em
que não serão computadas as despesas na
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verificação do atendimento dos limites definidos naquele artigo.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n° 77, de 2013, do Senador Cássio Cunha
Lima, que altera o art. 126 do Regimento Interno para
impor a distribuição de relatoria por sorteio.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução n° 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
n° 1, de 2002-CN, em 2 de novembro do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória n° 614, de
2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 11
de setembro de 2013, convertida no Projeto de Lei
de Conversão n° 18, de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso n°
83, de 2013 (n° 387/2013, na origem), do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as
características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de setembro de 2013, e
as tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 83, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso n°
84, de 2013 (n° 388/2013, na origem), de 30 de outubro
último, do Ministro de Estado da Fazenda, informando,
nos termos do art. 4º da Resolução n° 20, de 2004, do
Senado Federal, que o Tesouro Nacional não realizou
emissões de títulos da República, no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2013.
É o seguinte o Aviso:
AVISO
Nº 84, DE 2013
Aviso nº 388/MF
Brasília, 30 de outubro de 2013
Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior. Envio de Relatório para os fins
do art. 4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de
2004, do Senado Federal.
Senhor Presidente,
No contexto do Programa de Emissão de Títulos
e de Administração de Passivos de Responsabilidade
do Tesouro Nacional no Exterior, de que trata o art.
4º da Resolução nº 20, de 16 de novembro de 2004,
dessa Casa Legislativa, informo à Vossa Excelência
que, no trimestre encerrado em 30 de setembro dc
2013, o Tesouro Nacional não realizou emissões de
títulos da República, nos termos do inciso I do art. 1º
da referida Resolução.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 84, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte aviso do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– N° 224, de 31 de outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 860, de 2013, de
informações, de autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do Ministro de Estado das Comunicações:
– N° 96, de 31 de outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 988, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, do
Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 85, de 2013 (n°
1.401/2013, na origem), que encaminha cópia do Acórdão n° 2.928/2013-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução
n° 24/2013, do Senado Federal (TC 018.455/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
AVISO
Nº 85, DE 2013
Aviso nº 1.401-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1531 (SF), de 28 de
junho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 018.455/20131, na Sessão Ordinária de 30-10-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso, apensado ao processado
da respectiva Resolução, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso
n° 86, de 2013 (n° 174/2013, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha, em atendimento ao
disposto na Lei n° 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emissões do real referente ao terceiro trimestre
de 2013, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso n° 86, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar todos e todas nesta segunda-feira.
Cheguei do meu Estado, o Estado do Acre. Passei um fim de semana com a agenda bem corrida.
Estamos aqui para tocar o trabalho no Senado e na
Mesa do Senado.
Queria convidar para fazer uso da palavra o meu
colega, Senador pelo DF e bom amigo, Rodrigo Rollemberg, como primeiro orador inscrito. Em seguida,
a Senadora Ana Amélia. Também estou inscrito como
quarto orador.
Com a palavra V. Exª, meu querido e bom amigo.
Estamos meio de ressaca! O Botafogo ontem
foi mal, e, para piorar as coisas, os flamenguistas
vão bem. Aí ficam gozando, enchendo a paciência da
gente. Há botafoguenses atrás das câmeras, na frente
das câmeras. Hoje tem-se que lamentar um golzinho
no final, do Goiás.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Muito boa tarde, Sr. Presidente
Senador Jorge Viana, prezada Senadora Ana Amélia.
Muito obrigado, Jorge Viana, pelas referências.
Começo esta semana, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, trazendo ao debate desta Casa um tema
de muito interesse de Brasília, do Distrito Federal, mas
não apenas do Distrito Federal, de interesse de todo o
Brasil, porque se trata da preservação do plano urbanístico de Brasília, do conjunto urbanístico de Brasília.
Quero trazer ao debate desta Casa a apreciação,
o envio pelo Governo do Distrito Federal à Câmara
Legislativa do Distrito Federal – e referir-me à pressa
do Governo do Distrito Federal em apreciar um tema
da maior relevância para o futuro da área tombada de
Brasília e, por que não dizer, do Distrito Federal –, do
PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
Em primeiro lugar, é bom registrar que está fazendo um ano que eu e o Senador Cristovam Buarque
encaminhamos um conjunto de solicitações de informação ao Governo do Distrito Federal e à Terracap
sobre a contratação de uma empresa de Cingapura, a
Jurong, que foi contratada para fazer o plano de desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos 50 anos.
Registro com muita preocupação a falta de projeto do Governo do Distrito Federal, que busca uma
empresa de Cingapura, sem nenhum processo de
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consulta pública, sem nenhuma transparência, sem
nenhuma conexão com a nossa realidade, para fazer
um plano para os próximos 50 anos. Isso demonstra
de forma clara que o Governo se sente incapacitado
de fazê-lo, com a inteligência que temos em Brasília,
com a participação da comunidade científica, do setor
produtivo, da sociedade civil de Brasília e do Brasil.
Pode-se até buscar contribuições internacionais, mas
de forma clara, de forma transparente, de forma cristalina e participativa.
O mais grave é que, passado um ano dessa contratação, a cidade não tem conhecimento de nada. O
Governo do Distrito Federal não disponibiliza no seu
site quais as conclusões parciais do estudo. O que se
sabe até aqui é que existe a proposta de um centro
financeiro internacional, próximo do caminho de São
Sebastião, e, recentemente, os jornais noticiam que,
em uma parte de uma área pública e em uma parte
de uma área privada, estaria prevista a construção de
uma cidade de 900 mil habitantes.
Vejam a gravidade disso! Nós estamos falando
do Distrito Federal, que hoje tem uma população de
2,4 milhões de habitantes. E agora o GDF fala, também sem nenhuma transparência, da possibilidade
de se fazer uma cidade próxima à DF-140, com 900
mil habitantes.
Isso tudo nos remete à discussão do PPCUB
– Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília, que pelas linhas gerais – e pela análise dos
técnicos, dos especialistas, dos estudiosos, dos professores de arquitetura e de urbanismo – de preservação
não tem nada. De preservação só tem o nome, porque
a principal preocupação daqueles que já estudaram
esse Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília são as centenas de intervenções que
são feitas na área tombada do Distrito Federal, que,
ao contrário de preservar o conjunto urbanístico, vai
deteriorar a qualidade de vida e vai comprometer as
escalas residencial, monumental, bucólica e gregária,
que são as quatro escalas que formam o Plano Piloto,
concebido por Lúcio Costa.
Em primeiro lugar, é importante trazer a preocupação à Casa, compartilhada pelo instituto de arquitetos do Brasil, pelo movimento Urbanistas por Brasília,
pelo Conselho de Preservação de Brasília; portanto,
por pessoas que se debruçam sobre essa questão há
muito tempo, sobre o fortíssimo adensamento proposto por esse plano.
Adensamento dentro da área tombada, dentro do
sítio tombado, mas também muito próximo ao sítio tombado. Adensamento, por exemplo, na área do parque
ferroviário e do Setor Militar Complementar, próximo
à Rodoferroviária, onde há a previsão da construção
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de mais uma cidade, de mais um núcleo urbano, com
prédios de até 27 metros de altura.
A impressão que dá é que o Governo do Distrito
Federal e o Governador Agnelo estão se submetendo às
pressões e aos interesses da especulação imobiliária.
Em vez de defender a cidade, em vez de defender a
população da cidade, em vez de defender a qualidade
de vida dos moradores de Brasília, do Plano Piloto e
do Distrito Federal, mais uma vez o que parece é que
os interesses fortíssimos da especulação imobiliária
do Distrito Federal estão ditando os objetivos do Governo do Distrito Federal.
Então, esta é a primeira grande preocupação: um
fortíssimo adensamento da área do Plano Piloto e um
fortíssimo adensamento do Entorno do Plano Piloto.
É importante registrar que quem mora no Distrito
Federal – a Senadora Ana Amélia é uma brasiliense
por opção – sabe dos imensos problemas de mobilidade urbana que temos hoje no DF, oriundos de uma
enorme concentração de atividades no Plano Piloto.
Deveríamos era estar desconcentrando as atividades
econômicas para o conjunto das cidades, criando
oportunidades de negócios nessas cidades, criando
oportunidades de renda nessas cidades, criando oportunidades de emprego nessas cidades e, com isso, reduzindo a necessidade de deslocamento das cidades
para o Plano Piloto.
Então, essa é uma constatação grave. Parece
uma coisa tão absurda, mas ela é verdadeira: o PPCUB prevê que os terrenos de escolas ou de outros
equipamentos públicos localizados dentro das superquadras, nas entrequadras da Asa Sul, da Asa Norte e
do Sudoeste, podem ser privatizadas. Imagine, minha
gente! Isso me parece um absurdo tão grande, uma
interferência no plano urbanístico de Lúcio Costa, que
eu fico imaginando qual seria a reação de Lúcio Costa ao conhecer esse projeto do Governo do Distrito
Federal e dos especuladores imobiliários da cidade.
Transformar os terrenos de escola ou de outros
equipamentos públicos, como de unidades de vizinhança, em áreas para atividades comerciais privadas dentro das superquadras, nas entrequadras, me parece
uma grave agressão ao projeto urbanístico de Brasília.
Mas não fica por aí. Nós temos diversas outras
intervenções que nos preocupam bastante, como, por
exemplo, o loteamento da porção oeste do Eixo Monumental permitindo centros de treinamento, comércios
e restaurantes em lotes de até 20 mil metros quadrados entre a Praça do Cruzeiro e a Rodoferroviária.
Parece-me que isso também compromete a concepção
do Distrito Federal, que, na sua escala monumental,
guarda todo o Eixo Monumental para o conjunto de
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atividades institucionais e de uso público, de uso de
interesse coletivo.
Então, nós temos aqui na ponta a Praça dos Três
Poderes, onde há a representação dos três Poderes,
o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o
Congresso Nacional; a Esplanada dos Ministérios; a
Rodoviária e todo o conjunto cultural – a Biblioteca, o
Museu Nacional, o Teatro Nacional de Brasília, a Torre de Televisão, a Funarte e o Planetário, que precisa
ser finalmente recuperado, o Centro de Convenções,
o Memorial JK e o Museu do Índio.
Vejam bem, são todos espaços públicos ou institucionais. E o Governo do Distrito Federal quer transformar o restante do Eixo Monumental, que vai do Museu
do Índio, do Memorial JK até a Rodoferroviária, criando
– e ele não deixa claro no projeto – áreas de comércio,
áreas de restaurante de até 20 mil metros quadrados.
Não me parece adequado esse uso, muito menos fazer uma intervenção dessa natureza e dessa
gravidade sem um amplo debate com a população do
Distrito Federal.
Uma outra questão que nos preocupa muito é a
mudança da destinação de oito terrenos de clubes, com
autorização para a construção de hotéis. Quero registrar que aqui está falando uma pessoa que defende o
turismo com uma grande vocação para o desenvolvimento do Distrito Federal. Entendo que o turismo é a
forma mais rápida, mais inteligente, mais sustentável
de gerar empregos, de gerar oportunidades, de melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
E é claro que, para o desenvolvimento do turismo, nós precisamos de hotéis. Mas vamos fazer uma
reflexão: em primeiro lugar, o Distrito Federal tem ainda treze projeções vazias no setor hoteleiro sul e no
setor hoteleiro norte, segundo informações da ABIH
– Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, salvo
engano, são nove no setor hoteleiro sul e quatro no
setor hoteleiro norte.
O que permitiria aí já uma oferta grande de apartamentos. Temos ainda diversas projeções e o próprio
PPCUB trata disso, que hoje tem um gabarito pequeno
e que poderia – e essa é uma proposta do PPCUB –
alterar para ficar em harmonia ou no mesmo padrão
das demais, o que acrescentaria mais um conjunto de
apartamentos do ponto de vista de hotelaria.
Por outro lado, se abrirmos o precedente de
transformar algumas áreas de clubes para hotéis, é
claro que os demais clubes vão reivindicar e vão exigir
e vão entrar na justiça para ter o mesmo direito. Por
outro lado, nós já estamos assistindo a uma deformação no Distrito Federal de que muitas áreas destinadas
a hotéis no Projeto Orla, na beira do Lago Paranoá,
estão na verdade se transformando em habitações,
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inclusive de qualidade duvidosa. Nós temos diversos
empreendimentos que deixaram de ser hotéis para
se transformar em apart-hotéis, em locais de moradia
modificando uma destinação original importante para o
Distrito Federal que é a oferta de leitos para o turismo.
Então, isso também nos preocupa, na forma e
no conteúdo, mas especialmente por se fazer tais mudanças sem uma ampla discussão com a sociedade e
com as comunidades do DF. Por que esses terrenos
e não outros? Qual a vai ser a forma de fiscalização
do Distrito Federal? Vai ser permitido apart-hotéis,
como acabou acontecendo em diversos outros lotes
do lago do Projeto Orla. Isso precisa ser melhor debatido pela cidade.
Além disso, o Governo do Distrito Federal insiste,
insiste na proposta equivocada da Quadra 901 Norte,
desconsiderando o parecer do Iphan, que se posicionou contra as normas propostas ali pelo Governo
do Distrito Federal. É importante registrar. Eu estive
com o Governador Agnelo, no início do seu mandato, e disse a ele: “olha, governador, é uma bobagem
querer brigar com o Iphan. O Iphan defende a cidade.
É muito mais inteligente ouvir o Iphan e buscar fazer
uma construção acordada, que seja efetivamente em
benefício da cidade”.
E, naquele momento, nos chamava a atenção uma
decisão do GDF que tinha o claro objetivo de atender
às grandes construtoras, ou uma grande construtora
ou uma grande incorporadora no Distrito Federal, que
era o seu objetivo de licitar a Quadra 901 por inteiro.
Ou seja, não dividir a quadra em projeções, além de
querer mudar as destinações, mudar a volumetria, mudar o gabarito. Isso se conversava abertamente nas
rodas políticas e empresariais de Brasília, o objetivo
do Governo do Distrito Federal era licitar a quadra inteira! Para quê?
Para reduzir o número de participantes e pra transformar isso em uma grande negociata, que, até aqui, foi
impedida pelo Iphan. Então, essa é uma questão que
a população do Distrito Federal tem que estar atenta.
A outra crítica ao PPCUB é que o projeto permite a alteração de grandes áreas, de forma vaga, sem
estabelecer parâmetros, o que resulta em um cheque
em branco para o Governo do Distrito Federal; um
cheque em branco em uma cidade planejada e que
foi declarada patrimônio mundial da humanidade pela
Unesco. Nesse sentido, pedi um estudo do Conselho
de Preservação de Brasília sobre qual será o impacto,
efetivamente, do plano em áreas do DF.
Uma análise breve do Conselho mostra que o
detalhamento das mudanças de destinação e os desmembramentos de áreas previstos no anexo do Plano
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
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não correspondem aos enunciados do texto principal.
Ou seja, mostra que há contradições entre o que diz
o texto principal e o que se encontra nos anexos ao
buscar um detalhamento dessas questões.
Além disso, temos diversas outras pequenas ou
outras alterações, não menos graves, que nos trazem
uma insegurança profunda por uma questão muito simples: o objetivo desse plano, requerido pela Unesco,
cobrado pela Unesco, que enviou uma delegação exatamente para examinar as condições de preservação
de Brasília, fez uma série de críticas e recomendações
ao Governo do Distrito Federal.
O PPCUB deveria ser um projeto de preservação
de regras, de princípios, de diretrizes para a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, percebendo
isso como um grande valor histórico, como um grande
valor cultural, como um grande valor humano, como
um grande valor social, da cidade, do País. Nós temos
que ter orgulho da nossa cidade e saber que Brasília, por ser patrimônio cultural da humanidade, nos
dá instrumentos e possibilidades de auferir enormes
vantagens para a população do Distrito Federal, através do turismo, através do turismo cívico, através do
turismo cultural, através do turismo histórico, através
do turismo de eventos.
E o que a gente percebe é que o Governo do Distrito Federal não tem essa percepção e, mais uma vez,
se curva aos interesses da especulação imobiliária.
Isso me lembra uma frase da arquiteta Maria Elisa Costa, que é filha de Lúcio Costa. Ela diz que “Brasília merece ser preservada não porque é tombada,
mas ela é tombada porque merece ser preservada”.
Ou seja, Brasília é uma criação singular, é uma criação que chamou a atenção de todo o mundo. Todas
as pessoas com alguma sensibilidade que chegam a
Brasília percebem que aqui há uma inteligência própria, há uma genialidade própria, há uma criatividade
própria, própria de brasileiros, articulados por Juscelino Kubitschek, que vieram para cá e construíram
uma cidade genuinamente brasileira, que teve Lúcio
Costa como urbanista, Oscar Niemeyer como grande
arquiteto, vários engenheiros, como Israel Pinheiro,
Bernardo Sayão, vários artistas, como Athos Bulcão,
paisagistas como Burle Marx, educadores como Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro, e outros milhares de brasileiros, candangos brasileiros que vieram para Brasília na
perspectiva não de construir uma nova cidade, mas de
construir um novo País.
E foi esse sentimento de singularidade, esse sentimento de criatividade, esse sentimento de brasilidade
que permitiu que construíssemos uma cidade diferente.
Portanto, no momento de a cidade se debruçar sobre
uma das suas leis mais importantes, que é a lei que
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vai definir as diretrizes de preservação do conjunto
urbanístico, não podemos inverter as prioridades, não
podemos fazer uma lei para atender os interesses da
especulação imobiliária.
Isso é anti-Brasília, isso é o anti-espírito de Brasília, isso é a mesmice que tomou conta e que destruiu
todas as grandes cidades brasileiras. E se nós tivemos
manifestações fortes no mês de junho em todo o Brasil, o que estava no âmago dessas manifestações? A
perda da qualidade de vida das cidades, a perda da
qualidade de vida na mobilidade urbana, na saúde, na
educação, na segurança. Nós não podemos permitir
que isso aconteça com Brasília, pelo fato de ter um
tombamento federal e pelo fato de ser tombada como
um patrimônio da humanidade pela Unesco. Temos que
tirar daqui lições e possibilidades que outras cidades
brasileiras não têm e, com isso, promover o nosso desenvolvimento de forma diferente.
Assim, quero aqui reivindicar que nós não votemos – quero fazer esse apelo à Câmara Legislativa
do Distrito Federal – esse Plano de Preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) sem uma
ampla discussão com a sociedade brasiliense, sem
chamar para participar desse debate o IAB, o Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília, o
movimento Urbanistas por Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o Conselho de
Preservação de Brasília, enfim, todas as entidades e
instituições que defendem Brasília, que estudam Brasília e que, sem dúvida, têm uma grande contribuição
a dar nesse debate para que, efetivamente, ao final,
nós tenhamos uma lei que preserve o conjunto urba-
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nístico de Brasília, percebendo isso como uma grande
conquista, uma grande criação da população brasileira.
Será um desastre caso o PPCUB seja aprovado na forma em que está e aqueles que contribuírem
para isso vão escrever o seu nome na história como
pessoas que contribuíram para descaracterizar o plano
original de Lúcio Costa, para descaracterizar um patrimônio cultural da humanidade, como hoje é Brasília.
Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que seja
registrado nos Anais desta Casa um artigo publicado,
hoje, pelo jornal Correio Braziliense, com o título “Brasília Merece Prudência”, da Srª Eliete Bastos, que foi
prefeita comunitária, foi presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, uma pessoa com forte ligação
com Brasília e uma lutadora em defesa da preservação
da nossa cidade.
Seu artigo traz essas preocupações que eu tentei
externar aqui desta tribuna, tendo convicção absoluta
de que, ao expressar a minha preocupação, ao registrar
as preocupações da Srª Eliete Bastos, estou expressando a opinião da maioria dos moradores do Plano
Piloto, dos moradores do Distrito Federal, daqueles que
amam Brasília, porque estão extremamente preocupados com mais uma intervenção patrocinada, neste
caso, pelo Governo do Distrito Federal, que atende
muito mais aos interesses da especulação imobiliária
que os interesses da população do Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu o cumprimento, meu querido
colega, Senador Rodrigo Rollemberg, que traz, como
sempre, temas de interesse do País, especialmente
do Distrito Federal.
Convido, para fazer uso da palavra, a querida
Senadora Ana Amélia, como segunda oradora inscrita.
Depois, o Senador Pedro Simon e, caso não chegue,
eu sou o próximo. O Senador Alvaro Dias também
está inscrito.
Dependendo, fazemos, aqui, uma permuta, para
que eu possa fazer uso da tribuna após a Senadora
Ana Amélia.
Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, nosso Vice-Presidente
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
mais um final de semana trágico no meu Estado. A
polícia está investigando um acidente com um ônibus
que vinha de Ciudad del Leste, com vários turistas. O
acidente deixou 4 mortos e 33 feridos, entre os quais,
5, pelo menos, em estado muito grave no hospital de
Passo Fundo.
Há suspeita de que o excesso de velocidade,
numa curva muito perigosa, aumentou os riscos, pela
forte chuva que caía, naquele momento, sobre a estrada. Essa é a hipótese que está sendo investigada
para esse acidente com esse ônibus de turismo lotado
de compras feitas por passageiros.
O veículo era da empresa Turis Prata e retornava a Nova Prata, um Município da região nordeste do
Estado, após uma viagem a essa cidade no Paraguai,
despencando de um barranco na ERS135 que liga
Passo Fundo a Jacutinga, que fica a mais ou menos
320 quilômetros de Porto Alegre.
Esse acidente ocorreu às 7 horas e 45 minutos
de domingo quando o veículo caiu numa altura de
300 metros no Km 2 dessa rodovia. O motorista teria
se perdido numa curva, capotando barranco abaixo.
Ponto frequente de acidentes, a curva fica posicionada entre duas retas, com velocidade máxima de
60 Km/h. Para verificar se o veículo estava acima do
limite, a Polícia Civil determinou a perícia do tacógrafo. Segundo a Delegada plantonista de Passo Fundo
Carolina Goulart, que atendeu a ocorrência, todos os
sobreviventes serão ouvidos pela Delegacia de Trânsito.
Os primeiros levantamentos feitos pela Polícia indicam que o veículo Scania, modelo 1997, estava em
condições regulares para operar. O motorista também
foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.
“Seria uma irresponsabilidade adiantar alguma coisa
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sobre a causa. Em princípio, parecia tudo regular. Vamos analisar um possível excesso de velocidade”, foi
o que disse a Delegada à imprensa do meu Estado.
Integrante do Comando Rodoviário da Brigada
Militar de Passo Fundo, o sargento Inédio Piccini reforça que a curva em que o coletivo capotou é conhecida
por ser muito perigosa. “É comum veículos grandes não
conseguirem vencer essa curva. Esse é um ponto que
não tem acostamento [o ponto não tem acostamento]
dificultando, ainda mais, a situação de quem trafega
por ela. Uma barreira de proteção havia sido colocada no local, mas foi quebrada devido à queda de um
caminhão no local há poucos dias”.
Como eu disse, cinco feridos estão em estado
grave.
Apenas nesse final de semana, incluindo esse
acidente, 15 pessoas morreram de acidente no meu
Estado, incluindo o feriado de Finados. O acidente mais
recente ocorreu, exatamente, entre um Gol e uma caminhonete, que bateram de frente na 468, em Palmeira
das Missões. Morreu o motorista do automóvel de 41
anos. O acidente mais grave foi esse que eu acabei
de relatar ali na região de Passo Fundo.
Aliás, Presidente, eu fico muito triste como gaúcha
ao ver a situação das nossas estradas – e aí não vem
o caso de analisar se é o Governo atual, o governo que
já passou ou os governos que passaram. O problema
é que as estradas no Brasil hoje são de competência
dos Estados e do Governo Federal. É uma coisa meio
ilógica isso também.
Os dados de uma pesquisa recente, feita pela
Confederação Nacional do Transporte (CNT), de rodovias, divulgados recentemente, retratam uma situação muitas vezes sentida na pele pelos usuários que
transitam por estradas do meu Estado. Os índices de
satisfatórios – ótimo e bom – sobre a conservação dos
trechos no Estado apresentaram piora desde 2010.
Não foi diferente agora, em 2013.
Do total de 8.255 quilômetros avaliados – 5.525
nas mãos do setor público federal e estadual e 2.730
com concessionárias –, 48,9% estão em condições
ótimas e boas – menos da metade. No ano passado,
o índice era de 58,7%, número que abrange estradas
federais e estaduais. Foram avaliados pavimento –
59,9% de ótimo e bom–, sinalização – 52,1% – e geometria da via – 22,1%.
As rodovias conservadas pelo Poder Público têm
37,5% de ótimo e bom, contra 72% de ótimo e bom
das administradas por concessionárias. O índice é de
56,5% quando se refere à extensão federal e 31,8%
no que diz respeito à estadual.
Existem seis pontos considerados críticos – que
trazem graves riscos à segurança dos usuários –: dois
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são erosão na pista e quatro são referentes a grandes buracos.
O estado geral das rodovias brasileiras também
teve piora no último ano. Conforme a pesquisa da CNT,
63,8% da extensão avaliada apresenta alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria.
Em 2012, o índice havia sido de 62,7%. Também aumentou o número de pontos críticos, que passaram de
221 para 250. De acordo com o estudo, a pesquisa,
a maior parte da extensão pesquisada – 88% – é formada por pistas simples e de mão dupla, e 40,5% do
total avaliado não possuem acostamento. É a mesma
situação dessa estrada em que houve esse acidente
com um ônibus que matou quatro pessoas, e cinco
estão feridas, em estado grave: sem acostamento.
Conforme o Presidente da CNT, nosso colega
aqui, Senador Clésio Andrade, a estatística mostra a
necessidade urgente de aumentar os investimentos nas
rodovias brasileiras, principalmente em duplicação. E,
claro, como nós somos um país rodoviário, essa situação fica ainda muito mais grave quando se fala em
escoamento de safra, em escoamento para exportação
e assim sucessivamente em outros ramos.
O Governo tem uma dificuldade gerencial. Muitos
projetos não saem do papel, lembra bem o Senador
Clésio Andrade. Há um excesso de burocracia. Os investimentos precisam ser ampliados para que o Brasil
possa melhorar a competitividade.
Aliás, nesses dias, passando pela BR-116, Senador, vi que lá existe uma obra muito importante, que é
um viaduto nas proximidades de Sapucaia do Sul, na
região metropolitana de Porto Alegre. A BR-116, naturalmente, está saturada, porque houve um aumento – está acontecendo isso em todo o Brasil, no seu
Estado do Acre, em São Paulo – de veículos, seja de
passageiros, seja de carga, na mesma estrada. E a
estrada é do mesmo tamanho.
Com o aumento, o gasto da pavimentação é muito
grande. Não há asfalto que resista ao aumento, porque
não é preparado para isso. Ele não é feito de concreto,
como nas estradas alemãs, por exemplo, ou de outros
países. Então, o desgaste da estrada é muito maior;
a durabilidade dessa estrada, desse asfalto é muito
menor em função disso.
Pois, como eu dizia, ali, esse viaduto que está
sendo construído sobre a BR-116 vai dar um alívio.
Como essa obra, num trecho de 35 quilômetros, está
sendo feita no horário de funcionamento normal do
comércio e da indústria, ou seja, no horário comercial, e não em três turnos, para que se conclua mais
rapidamente, há um congestionamento, e às vezes se
gastam duas horas para fazer trinta quilômetros. Duas
horas para fazer trinta quilômetros nas horas de pico!
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Até falei com o Presidente do DNIT, General Jorge
Fraxe, que me argumentou que o TCU costuma não
aceitar, quando é feita uma licitação para uma obra
dessa natureza.
Ora, acho que aqui de novo se fala sobre a questão dos investimentos. Temos de calcular o custo-benefício de uma paralisação sobre toda a economia,
porque há uma regra da licitação segundo a qual não
se pode contratar em três turnos. E o impacto negativo
disso sobre o cidadão, que está pagando essa conta?
Todos nós estamos pagando essa conta. E o número
de acidentes e o atraso?
Então, eu diria que o prejuízo causado por isso
é muito maior do que fazer uma mudança na Lei de
Licitação. Pagar 10% a mais para que a obra seja feita
mais rapidamente acho que é um negócio muito melhor, para que o cidadão se sinta...
Imagine, Senador, todos os alunos, os professores, os médicos, os operários, todo mundo que tem
de transitar por ali diariamente. Eu transitei uma vez e
reclamei no Twitter; foi uma chuva de pessoas, mostrando exatamente a gravidade da situação.
Então, é preciso, sob esse ponto de vista, pensar
no cidadão. É claro que a autoridade que eventualmente
anda de helicóptero ou de aviãozinho não vai sentir o
peso que é perder tempo numa obra que poderia estar
concluída há muito tempo.
Essa é 17ª edição da pesquisa que a CNT faz
sobre as rodovias brasileiras. Nela foram avaliados
96.714 quilômetros em 30 dias de coleta em campo.
É uma pesquisa que avalia toda a malha federal pavimentada e as principais rodovias estaduais. A CNT
estima que as rodovias brasileiras necessitem hoje de
R$355 bilhões em investimentos, mas informa que o
Governo Federal autorizou no Orçamento muito menos que isto: apenas R$12,7 bilhões. Ou seja, é para
tapar buraco mesmo.
Os valores estaduais não foram contabilizados.
Cerca de 66% da movimentação de cargas e 90% da
movimentação dos passageiros ocorrem pelas rodovias do Brasil.
Aliás, sobre essa questão das rodovias, lembro
que na quinta e na sexta-feira da semana passada,
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi feita a terceira marcha dos Municípios liderada pela Famurs, a
Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, cujo
presidente, Valdir Andes, colocou na agenda e na pauta dos debates exatamente a situação de pelo menos
76 Municípios no Rio Grande do Sul que ainda não
têm acesso pavimentado à cidade-sede do Município.
Ora, no século 21, ficamos pensando como é que
pode ainda existir isso. Então, nesses casos que não
têm acesso pavimentado, o asfalto ainda é um sonho,
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sinônimo de esperança e progresso, como ficou claro
nessa mobilização municipalista liderada pela federação dos Municípios gaúchos.
Nesses rincões gaúchos, as cenas de homens a
cavalo e de carroças puxadas por bois fazem parte de
um cotidiano e de um cenário diria até meio romântico, mas é um sinal também da situação que estamos
vivendo da falta de modernização no transporte. As
estatísticas escancaram as consequências de mais de
uma década de descaso e de atraso. As comunidades
em que a ligação com os grandes centros se dá por
meio de vias de terra e pedra são muito mais pobres e
bem menos desenvolvidas. Aliás, quase metade dessas 73 cidades está entre os 100 últimos colocados
no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM).
Nesses Municípios, a rotina é marcada por isolamento, acidentes, veículos danificados, dificuldade
para escoar safra, produtos mais caros nas prateleiras
e problemas de saúde provocados pela poeira. Juntas,
essas localidades somam cerca de 220 mil habitantes. Eles são negativamente impactados pela falta de
pavimentação entre a rodovia principal e a sede do
Município.
Aliás, vale lembrar o que disse a engenheira de
produção Maria Fernanda Hijjar, afirmando que a falta de acesso pavimentado em Municípios do interior
gera um fenômeno ainda mais perverso: a concentração de desenvolvimento econômico em regiões que
já têm infraestrutura. O resultado é a migração e bolsões de pobreza.
Foi exatamente o que aconteceu em uma pequena cidade no Noroeste do meu Estado chamada Porto
Vera Cruz. A população dessa cidade, que é banhada
pelas águas do Rio Uruguai, caiu 25% em uma década, e o comércio parou. A barca que fazia a travessia
Brasil/Argentina de 200 veículos por dia até a década
de 90, hoje, transporta a metade por semana. Indústrias e turistas agora desviam do Município, optando
por caminhos asfaltados que antes não existiam.
Então, a questão da rodovia, Presidente Jorge
Viana, é fundamental, como também a qualidade de
uma estrada. Neste fim de semana, graças ao seu
apoio, tive o privilégio – porque é um privilégio – de
conhecer o Instituto Inhotim, que fica no Município de
Brumadinho, no interior de Minas Gerais. Esse Instituto Inhotim é um dos orgulhos de nosso País. A gente
viaja tanto, conhece tanto, mas temos que olhar mais
para o que temos. O Instituto Inhotim abriga não só um
paisagismo exuberantemente bonito e tropical, com a
mão e o desenho de Burle Marx e de outros paisagistas mineiros de renome, mas também um conjunto de
obras de artistas plásticos nacionais e estrangeiros de
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diversas nacionalidades. Lá, cada local existe em função daquela obra. Ou seja, eu estive lá no feriado e,
no sábado, encontrei grupos ingleses, grupos de franceses, grupos de espanhóis. Claro, encontrei também
muitos jovens, muitas famílias de diversas partes do
Brasil, inclusive do meu Estado, o Rio Grande do Sul,
visitando aquela riqueza, que é incalculável do ponto de
vista do seu valor, do ambiente. Agora, para se chegar
lá, é muito complicado. A estrada de Belo Horizonte,
o Anel Rodoviário é uma estrada muito movimentada,
e a estradinha que corta aquele bucólico cenário rural
até chegar a Brumadinho e de Brumadinho até Inhotim
é uma estradinha muito estreita, de muito movimento
e, claro, por isso, também perigosa.
Então, Senador Jorge Viana, eu tive o privilégio;
porque chegar a esse lugar é um privilégio. Os brasileiros que puderem ir lá… Vão excursões, ônibus, crianças.
E o Bernardo Paz, que é o idealizador disso, faz
uma grande obra social, porque a inserção dos jovens
de Brumadinho, que é uma cidade rural, do interior,
que vive da produção rural…
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – No fundo é socioambiental e cultural, porque há um trabalho extraordinário na área de
meio ambiente, há os jardins do Burle Max… Eu sempre ajudo, eu sou conselheiro. Na área da cultura, é
um endereço do mundo inteiro. E o social recebe uma
atenção muito especial mesmo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu fiquei impressionada, porque todos que trabalham
ali são filhos daquela região, daquela terra. Então, são
crianças, são meninos e meninas que estão tendo
acesso a um conhecimento de arte, Senador, que é
uma evolução enorme.
E o menino que dirigia um carrinho elétrico para
a gente subir até o som da terra, que é um pouco mais
longe – são 700 metros de subida íngreme, numa parte mais elevada –, disse, falando um português muito
bom, aluno dali, treinado ali dentro: “Eu já concluí – eu
perguntei a ele o que ele estava fazendo – o meu ensino médio e agora vou fazer um exame para entrar no
ensino técnico, mas eu já estou me preparando para
fazer a minha faculdade” – o Instituto ajuda a pagar o
estudo do aluno.
Essas pessoas são diferentes. Eu perguntei a
ele do que ele mais gostava ali. E ele disse o lugar
que ele gostava mais de visitar. Ou seja, a inserção
na arte eleva a qualidade, eu diria, moral, a qualidade
do conhecimento, do comportamento dessas pessoas.
Mas tudo é a estrada, o acesso para chegar ali.
Um lugar belíssimo, ainda não descoberto, exatamente,
talvez, pela dificuldade um pouco de acesso.
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Como o senhor faz parte do board, de Conselho
Fiscal, Conselho Ambiental do Instituto Inhotim, quero
dizer que, como brasileira, sinto-me muito orgulhosa
de ver uma iniciativa dessa grandeza. E nós todos
devíamos conhecer. Agora mesmo, nesta semana, a
Juliana, que é a relações públicas e institucional, uma
moça da melhor qualidade pessoal, informou-nos que
está chegando uma comitiva de 30 membros do Museu
do Louvre, de Paris, que é um dos mais renomados do
mundo, para conhecer Inhotim e fazer uma parceria.
Ora, é realmente notável esse trabalho.
Então, eu queria dizer agora, quando abordo as
questões de rodovias, como a rodovia é importante
até para esse acesso.
E eu queria cumprimentar o Bernardo Paz e toda
a equipe que integra o Instituto. Encontrei lá o Antônio
Grassi também, que está no board desse trabalho,
para ver ali a valorização de artistas brasileiros
da melhor qualidade, artistas latino-americanos, venezuelanos, cubanos, mexicanos, de todas as partes,
norte-americanos, alemães, suecos, finlandeses, de
tudo que é lugar do mundo, o que, realmente, enche
os olhos pelo que vemos.
Assim, eu queria cumprimentar o caro colega
Jorge Viana e dizer que nós temos, sempre que pudermos, que estimular, com iniciativas aqui no Congresso Nacional, e valorizar esse ambiente, que é
muito importante.
Por fim...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Só para a senhora ter uma ideia,
Senadora, com todo o respeito, a Ministra da Cultura,
Marta Suplicy, esteve lá e conhece bem – inclusive
tivemos uma audiência juntos, este ano, com Bernardo Paz –, e a Ministra do Meio Ambiente, Izabella. As
duas Ministras ficaram encantadas. Quer dizer, quem
visita o Inhotim fica realmente encantado. É um orgulho nacional mesmo. Vem gente do mundo inteiro para
visitar, e são centenas de milhares de estudantes, de
Minas Gerais e de outros Estados, que visitam anualmente o Inhotim.
Uma das coisas mais lindas é chegar ao Museu
do Louvre ou a outros museus mundo afora e ver as
crianças ali tendo aula sobre arte, sobre a cultura. No
Inhotim, temos isso diariamente. Só não na segunda-feira, que é, como em todos os museus, a preparação
da semana. Mas é extraordinário realmente. Fico feliz.
Pena que eu não estava lá para acompanhar, porque
eu não me canso de visitar aquelas obras, e nem conheço todas, de tão grande.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
A Juliana me falou, Senador, de duas jovens universitárias suíças que vieram fazer um estudo sobre o im-
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pacto que um instituto dessa natureza tem sobre uma
comunidade pobre. Elas não falavam uma palavra em
português – disse-me a Juliana –, mas, veja só, vêm
da Suíça para estudar o impacto, porque ali há uma
comunidade quilombola. E há um rapaz que tenho a
curiosidade de conhecer também. Vimos arranjos florais feitos por esse rapaz. Se não me engano, é Emílio o nome dele. Pelo menos, foi o que a Juliana falou.
Ficamos encantados com a qualidade...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... e com a criatividade com que ele usa os elementos
de que dispõe ali naquele ambiente. Então, é, digamos,
a integração da comunidade quilombola despertando
as qualidades e os talentos que essas pessoas possuem, porque elas precisam apenas ter a oportunidade
de mostrar o que sabem e precisam ter a valorização.
Há cerâmicas, tudo o que se pode fazer com materiais reciclados, enfim, todo um conjunto de iniciativas
que dão muito orgulho, especialmente, de mostrar que
o meio ambiente tem que ser protegido, a natureza tem
que ser preservada. Temos que respeitar a natureza,
mas ela nos dá também de presente esse cenário em
Inhotim, que é realmente de encher os olhos e, claro,
de encher a alma.
E, para encher a alma, quero fazer um convite a
V. Exª e ao Senador Alvaro Dias. Às 17 horas de hoje,
começaremos uma sessão especial para celebrar
e para marcar o Novembro Azul, que diz respeito à
saúde. Saúde é ambiente, saúde é preservação das
pessoas. A próstata é o segundo motivo de morte dos
homens, como o câncer de mama é da mulher. Encerramos agora o Outubro Rosa e, nesta Casa – queria
agradecer ao Presidente Renan Calheiros –, começa
hoje o Novembro Azul, para despertar nos homens a
responsabilidade pela prevenção. Todos estão convidados para, a partir das 17 horas, iniciarmos o Novembro Azul.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que agradeço. Não sei se V.
Exª tem como assumir, porque sou o próximo orador
inscrito, mas queria parabenizá-la. V. Exª aprovou um
dos projetos mais interessantes que aprovamos nesta Casa ainda no Outubro Rosa, disponibilizando medicamentos orais para que se possa ter um melhor
enfrentamento de uma doença tão perversa como o
câncer. E hoje, com muita satisfação, estaremos aqui
como membros da Mesa – o Presidente Renan está
de parabéns, Dr. Claudia Lyra, toda a equipe do Senado; vamos acender as luzes, vamos inaugurar uma
jornada, pondo uma agenda do Novembro Azul, em
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busca de alertar a todos para a prevenção do câncer
de próstata. Então, foi o Outubro Rosa, e agora o Novembro Azul, para esse câncer também que atinge
uma parcela enorme dos homens brasileiros.
Passo a Presidência a V. Exª para que eu possa
fazer uso da palavra como orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana,
como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Ana Amélia, com satisfação, queria dizer
da minha alegria de ouvir suas considerações sobre
o Inhotim, eu que sou parte do Conselho Consultivo e
dou minha contribuição junto com o ex-Ministro José
Carlos Carvalho, na área ambiental, e outros colegas
de Conselho. É realmente algo extraordinário, merece
a visita. Muita gente viaja para fora do Brasil em busca de mergulhar um pouco na cultura. Eu digo: basta
mergulhar um pouco no coração do Brasil, ali nas Minas Gerais, ir à Brumadinho, que você verá algo que
o mundo inteiro tem inveja, que é o fantástico Inhotim.
Mas, Srª Presidenta, colegas Senadores e Senadoras, todos os que me acompanham pela Rádio
e pela TV Senado, queria desejar uma boa semana
para todos.
Venho à tribuna, mais uma vez, para tratar de
um tema que penso que ocupará boa parte da pauta
da imprensa no ano que vem e que, lamentavelmente,
não tivemos a sabedoria de tratá-lo adequadamente
antes do 5 de outubro passado. Refiro-me ao financiamento de campanha.
Hoje o jornal O Globo publica um entrevista feita
pelo jornalista Jailton de Carvalho, que está trabalhando neste tema, ao Ministro Dias Toffoli, de quase uma
página inteira, na página 4, página nobre. As declarações do Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal merecem constar dos Anais do Senado, porque
são uma constatação, são um alerta.
O Ministro Dias Toffoli, que acumula a função de
Ministro do Supremo com a de Ministro do Superior
Tribunal Eleitoral, é quem vai, caro Presidente Paim,
presidir as eleições do próximo ano, de 2014. E ele
traz alertas que eu, de alguma maneira, muitas vezes
trouxe nas Comissões desta Casa, no plenário, nesta
tribuna e também na outra tribuna. “Doações de empresas em eleições são ‘quase extorsão’”. E quem diz
isso não sou eu, que apresentei um projeto contra a
doação de empresa; quem diz isso é o Ministro Dias
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Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive vai presidir as
eleições do ano que vem.
A entrevista do Ministro é no mesmo sentido
de outra que li aqui da tribuna, publicada no mesmo
jornal O Globo. Só que essa outra entrevista foi feita
pelo mesmo jornalista, Jailton de Carvalho, no dia 19
de outubro, e essa do Ministro Dias Toffoli é publicada
em O Globo de hoje, e a entrevista foi com o diretor de
Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Dr.
Oslain Santana, terceiro na hierarquia da instituição.
E ele já constatava que 50% das ações da Polícia Federal do Brasil no combate à corrupção estavam diretamente vinculadas à corrupção eleitoral, a denúncias
de financiamento de campanha.
Meu caro Senador Aloysio, eu, inclusive, vou
citá-lo daqui a pouco, porque V. Exª deu um parecer
favorável, no mesmo sentido do Ministro Dias Toffoli, a
um projeto meu que estabelece ou tenta estabelecer
limite para os candidatos nas eleições. Agora, o Ministro Dias Toffoli coloca muito claramente sua posição,
sua preocupação com o financiamento de campanha.
Mais ainda: ele defendeu a proibição de doações de
empresas a candidatos. O Ministro deixa, inclusive,
uma pista no sentido de que é inconstitucional a doação de pessoa jurídica nas eleições.
Faço a leitura de alguns trechos da entrevista
do Ministro.
Perguntado se defende a doação por empresas,
o Ministro deixa bem claro que não defende, que é
contra a doação eleitoral por parte de pessoa jurídica.
Ele não está trazendo novidades. A França, em 1993,
impediu as empresas de doarem recursos para as
campanhas políticas. Eu apresentei o Projeto nº 264,
de 2013, para proibir o financiamento de campanha
eleitoral por empresas, no mesmo caminho defendido pela OAB Nacional, pelo Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral, e agora ele se encontra com
as palavras do Ministro Toffoli. Lamentavelmente, a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou o meu projeto no dia 11 de setembro, uma
data de fato forte. Há exemplos que fazem com que
ela tenha entrado para a história, como o atentado em
Nova York, mas, do ponto de vista da política, o estrago também é muito grande, pois não tenho nenhuma
dúvida de que as eleições do ano que vem, graças a
doações de pessoas jurídicas, graças a esse conluio
entre alguns que fazem da política um negócio, vão
ser, novamente, sinônimo de corrupção.
O Ministro Dias Toffoli comparou os atuais métodos de arrecadação a uma quase extorsão. Quem está
falando não é um Senador que apresentou uma proposta proibindo a doação de pessoa jurídica. Já pedi,
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inclusive, auxílio a um dos mais competentes consultores e assessores que nós temos na nossa Bancada,
o Dr. Talles, que já está me propondo algo para que eu
possa apresentar no ano que vem porque vou seguir
neste tema. Imagino que, se minha passagem pelo
Senado Federal deixar uma contribuição para tornar
as eleições brasileiras mais limpas, mais honestas e
livres da corrupção, terei dado uma contribuição importante aqui, como Senador, nesta Casa.
Foi feita outra pergunta ao Ministro Toffoli: a Polícia Federal diz que 50% dos escândalos no Brasil –
escândalos de corrupção, é bom que se diga – têm
origem nas campanhas eleitorais.
Diz o Ministro:
O que é mais importante fazer em matéria
de campanha é o que eu chamo de financiamento da democracia. Quem tem o direito de
financiar a democracia? Se a democracia é o
governo do povo, só o povo, o cidadão, tem o
direito de financiar a democracia.
E aqui está a tese importante que era a base da
minha proposta de proibir o financiamento de pessoa
jurídica.
O Ministro diz: “Isso significa dizer que as empresas não têm o direito de participar financiando campanhas eleitorais.”
Uma boa e adequada interpretação da Lei Eleitoral
e da Constituição chega a essa conclusão, não tenho
nenhuma dúvida. Quem não vota não tem o direito de
participar das eleições como financiador. É simples,
Presidente Paim. A tese é essa. As eleições deveriam
ser financiadas por quem vota. Empresa não vota, mas
a lei atual permite esse financiamento.
Quando diz que a lei atual permite o financiamento
de campanhas eleitorais por empresa, ele está afastando a possibilidade de o TSE ser consultado sobre a
legalidade desse tipo de financiamento. Assim, restam
duas opções: o Congresso alterar a Lei ou o Supremo
declarar a Lei inconstitucional.
Eu penso que é importante atentarmos para isso.
No Supremo, está em curso uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados
do Brasil, cuja relatoria é do Ministro Luiz Fux, e esse
tema vai ser enfrentando em algum momento pelo Supremo Tribunal Federal. Tomara que seja logo, tomara
que seja bem antes da eleição. O meu entendimento é
que não cabe e não é permitido pela Constituição que
pessoa jurídica financie a democracia. Esta é uma frase minha que, repito aqui, também é do Ministro Dias
Toffoli: no meu entendimento, não cabe e não é permitido pela Constituição que pessoa jurídica financie
a democracia. É óbvio que é uma fala em tese.
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Essa ação de inconstitucionalidade proposta pela
OAB que está em curso no Supremo certamente pode
fazer aquilo que o Senado, que o Congresso Nacional,
lamentavelmente, não fez.
Apresentei uma proposta que vem na onda que
nos trouxeram as ruas, que nos alertou a todos de que
eleição está virando sinônimo de corrupção no País,
uma proposta advinda do movimento legitimo da sociedade, capitaneado pela OAB e pelo Movimento de
Combate a Corrupção Eleitoral. Mas nada disso foi
suficiente e a minha proposta proibindo a doação de
pessoa jurídica foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
O jornalista Jailton, do jornal O Globo, faz outra
pergunta ao Ministro Dias Toffoli: “Mas por que essas
propostas de fim do financiamento privado de campanha eleitoral nunca são aprovadas no Congresso?”
No meu caso, a minha foi vítima.
Ele responde dizendo que o Brasil ficou na dicotomia financiamento privado versus financiamento
público, mas que essa dicotomia deve ser entre financiamento da pessoa física, do eleitor, e financiamento
da pessoa jurídica, das empresas.
Lamentavelmente, Senador Paim, estavam quase aprovando um financiamento por empresas concessionárias do Governo. Aí não era mais suspeita
de corrupção, mas a institucionalização do conluio
entre o financiamento das eleições e a corrupção no
processo eleitoral.
Aqui, mais uma pergunta feita ao Ministro Dias
Toffoli.
Peço, inclusive, que possa constar nos Anais
do Senado, na íntegra, a entrevista dada, com muita
sabedoria, pelo Ministro Dias Toffoli ao jornal O Globo de hoje.
Pergunta: “Como, então, as campanhas deveriam
ser financiadas?”
O Ministro responde dizendo: “As campanhas
deveriam ter o seguinte sistema de financiamento: em
primeiro lugar, deveriam ter um teto de gastos.”
Aí eu faço uma pausa. Eu apresentei um projeto
exatamente sobre esse tema, que fixa limite de gastos para as campanhas de todos os candidatos. A Lei
diz isso. A Lei Eleitoral dispõe que terá de ser fixado
um teto de gasto por candidato. Apresentei a proposta
estabelecendo um teto de gasto, e, felizmente, a um
ex-Ministro da Justiça, colega nosso, a que me referi
ainda há pouco, o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
coube a relatoria na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e ele deu um parecer favorável.
Hoje, na entrevista, volto a repetir, eu, que apresentei um projeto estabelecendo um limite de gastos
para os candidatos... Imagine! Como é que vamos evitar
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o poderio econômico em uma eleição se o candidato
não tem teto de gasto? Ele gasta o que ele quiser, o
que ele tiver, o que ele arrecadar? Isso fica desigual,
absolutamente desigual para nós que queremos eleições disputadas por quem tem proposta, não por quem
tem um banco, não por quem tem só o dinheiro. Deve
ser eleito não quem tem mais dinheiro, mas quem tem
as melhores propostas. E nem isso o Brasil fez!
E o Senador Aloysio Nunes Ferreira, em seu parecer, favorável ao meu projeto, responde o mesmo
que o Ministro Dias Toffoli no jornal O Globo de hoje.
Perguntado sobre como acabar com essas questões que levam à corrupção nos financiamentos de
campanha, ele responde que isso se faria estabelecendo em lei um teto em cada campanha.
“E, por outro lado, onde se poderiam obter
esses recursos? Parte por financiamento público, através do fundo partidário [já é assim].
E a outra parte via financiamento dos simpatizantes [pessoas físicas].
Aliás, nós temos exemplos pelo mundo afora. Nos
Estados Unidos mesmo, o Presidente Obama arrecadou US$700 milhões só com pessoa física e com um
teto de US$200.00 por pessoa, como o máximo que
uma pessoa pode doar. E por que não se adota isso
no Brasil? Nós não vamos atrás do voto? Nós não vamos atrás do eleitor? Por que não vamos passar para
o eleitor, que é, de fato, quem tem o poder no processo
democrático, a decisão de quem ajudar? Vamos fazer
campanhas mais baratas e mais iguais e as eleições
certamente deixarão de ser sinônimo de corrupção.
Faço aqui um parêntese, caro Presidente Paim,
caros colegas e todos que me acompanham pela TV
Senado, para um pequeno histórico. Nem sempre as
eleições tiveram importância na sociedade brasileira.
As disputas eleitorais de fato só passaram a ter alguma influência no País no século XX. Foi nessa época
que ganhou importância a questão do dinheiro nas
campanhas.
No Império já havia eleições para Câmara dos
Deputados, Senado e Câmaras Municipais, mas a
participação popular era reduzidíssima, pois o voto era
censitário e só votava quem conseguisse comprovar a
renda exigida. Quer dizer, só aqueles que tinham determinado quantia em dinheiro é que poderiam votar.
Isso estava longe de ser democracia.
Com o início do período republicano, em 1889, o
cenário continua o mesmo. Apesar do fim do voto censitário, a participação popular continuou muito baixa.
Os analfabetos, que eram 60% da população brasileira,
não podiam votar. As mulheres também não podiam
votar nem ser votadas. Para piorar o que já era ruim,
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ainda havia os fenômenos do coronelismo, o voto de
cabresto, e das fraudes, porque havia as famosas comissões eleitorais, que eram nomeadas pelos governos, que faziam os relatórios, e, obviamente, naquele
período não havia nem centelha do que deveria ser
uma democracia.
Isso durou até a década de 30. Com a Revolução
de 1930, na verdade, a partir das exigências da sociedade foi que Getúlio Vargas cedeu na sua ditadura.
Mas, por incrível que pareça – e aí há uma contradição –, nós ficamos quinze anos sem eleições, a não
ser pela Constituinte, e foi exatamente nesse período
que as regras foram aperfeiçoadas. O voto passou a
ser democratizado, mas exatamente num período em
que não havia eleição. Então, outra contradição. E só
tivemos a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que também veio por força da luta dos democratas.
A partir de 1945, com o fim do Estado Novo e
o restabelecimento da democracia no Brasil, o povo
passou a participar efetivamente da escolha de seus
representantes, escolhendo, inclusive, o Presidente da
República, mediante o voto direto.
Assim, o voto individual dos eleitores passou a
despertar a atenção dos legisladores. Só a partir daí
que começaram a se ocupar com o tema do financiamento das campanhas.
Em 1950, foi criado o Código Eleitoral, intitulado,
inclusive, “Dos Partidos Políticos”, “Da Contabilidade
e das Finanças dos Partidos Políticos”, e nele se estabeleceu a vedação para contribuições, impedindo a
doação de entidades estrangeiras, autoridades públicas, empresas de economia mista ou concessionárias.
Isso ocorreu já na década de 50. O Código Eleitoral
de 1950, inclusive, inovou, mas não havia previsão de
penalidade no caso do descumprimento, nem mesmo
havia mecanismo que viabilizasse a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral.
Em 1964, no regime militar, abriu-se um novo
capítulo de nossa história. Nele, as eleições foram fortemente restringidas, de um lado, e, de outro, o livre
funcionamento dos partidos políticos e sua livre organização também foram impedidos, com as milhares
de cassações.
Então, de exceção em exceção,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... a democracia brasileira ficou absolutamente
fragilizada ao longo desse tempo.
A partir da redemocratização do País, logo nas
primeiras eleições presidenciais, ficou clara a necessidade de mudança na legislação sobre financiamento
de campanha. Nós tivemos, em 1994, o impeachment
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de um Presidente da República. Em 1997, foi votada lei
permanente estabelecendo normas para as eleições,
a Lei nº 9.504, de 1997, que também manteve a permissão para a doação de pessoas jurídicas.
Aí, seguindo o exemplo da França, que, em 1993,
impediu as empresas de doarem recursos, eu apresentei, então, o Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2003,
para proibir o financiamento de campanhas eleitorais
por pessoa jurídica, empresas, no mesmo caminho...
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... para concluir, Sr. Presidente. E o fiz tal como
defendido pela OAB e pelo movimento de combate à
corrupção eleitoral.
Então, eu queria concluir a minha fala e dizer
que, no Brasil, sempre que se discute financiamento de
campanhas eleitorais, vem à tona o embate: financiamento público versus financiamento privado. Contudo,
o centro da discussão sobre a fonte de financiamento
da democracia deveria repousar, como disse o Ministro Toffoli, no embate entre o financiamento do eleitor
e o financiamento das empresas.
Então, eu concluo, caro Presidente, a minha fala
parabenizando o Ministro Dias Toffoli pela entrevista
que deu hoje, onde procurou apontar os caminhos para
o aperfeiçoamento da nossa democracia, o fortalecimento da democracia e do Estado brasileiro.
Dessa maneira, nós, que estamos aqui no Parlamento, deveríamos ouvir a voz do conhecimento, a
voz da sabedoria, que vem pela entrevista, pelo pronunciamento do Ministro Dias Toffoli, quando ele nos
alerta para que mudemos o sistema de financiamento de campanha, alertando, especificamente, para os
malefícios que traz a doação de pessoa jurídica em
pleno processo eleitoral. Ao mesmo tempo, defende
que se crie um teto para as doações ou para os gastos
dos candidatos nas eleições. Por outro lado, traz uma
novidade: a constitucionalidade do financiamento de
campanha por pessoa jurídica está sendo apreciado
pelo Supremo.
Tomara que entre na pauta do Supremo esse
tema, uma vez que é da maior importância para o País.
Concluo, mesmo, alertando ainda mais: nesta
semana, é provável que votemos o que se está chamando de orçamento impositivo, no fundo, emenda
parlamentar impositiva. Nós vamos institucionalizar a
atividade parlamentar como detentora de recursos do
orçamento. Quando fizermos isso, cada Parlamentar
vai valer mais de R$50 milhões, e não tenho dúvida de
que uma boa parte dos colegas vai sabe bem usar esse
instrumento, mas outros, certamente, não tenho dúvida
também, irão fazer disso um negócio, prometendo...
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Mesmo aqueles que nem estão no Parlamento e que
querem chegar aqui vão assumir o compromisso de
aplicar parte desses recursos, de fazer com que algumas empresas tenham acesso a eles. E esse conluio,
essa relação promíscua de candidaturas com doação
de pessoa jurídica vai ser ampliada e, também, com
isso, ampliadas as vozes críticas à atuação do Congresso, a esta Casa, especialmente ao Senado, que é
a mais antiga instituição. Nós vamos ter que nos explicar ainda mais sobre corrupção no processo eleitoral,
com a aprovação das emendas impositivas e com a
não votação da proibição de doação por pessoa jurídica nas campanhas eleitorais no Brasil.
Tomara que, pelo menos, o limite de gastos, que
já foi aprovado, recebeu parecer favorável na CCJ do
Senado, que é de minha autoria, e teve o parecer favorável do Senador Aloysio Nunes, possa tramitar na
Câmara e no Senado e, assim, pelo menos uma parte
do problema possa ser enfrentado.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT-AC) – Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço
a tolerância de V. Exª para que eu pudesse concluir
meu pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Doações de empresas em eleições
são ‘quase extorsão’, diz Dias Toffoli
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que presidirá eleições de 2014, defende limitação de gastos com cabos eleitorais e admite
risco de aumento de votos nulos no pleito do
ano que vem
Jailton de Carvalho
BRASÍLIA – José Antonio Dias Toffoli não só acumula o posto de ministro no Supremo Tribunal Federal
(STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele comandará o processo eleitoral de 2014. Numa entrevista
ao GLOBO, na última sexta-feira, o ministro defendeu
a proibição de doações de empresas a candidatos. E
comparou os atuais métodos de arrecadação a “quase extorsão”. Toffoli disse ainda que a contratação em
massa de cabos eleitorais está se tornando uma forma
de compra sistemática de votos, um meio de burlar as
regras eleitorais.
A Polícia Federal diz que mais de 50% dos escândalos do país têm como origem campanhas eleitorais.
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Ano que vem o senhor vai presidir as eleições do país.
O que é preciso fazer para garantir eleições limpas?
Na minha opinião, o que é mais importante de
fazer em matéria de campanha é o que eu chamo
de financiamento da democracia: quem tem o direito de financiar a democracia? Se a democracia é o
governo do povo, só o povo, o cidadão, tem o direito
de financiar a democracia. Isso significa dizer que as
empresas não têm o direito de participar financiando
campanhas eleitorais. Quem não vota não tem o direito de participar das eleições como financiadores. Mas
a lei atual permite esse financiamento. Há uma ação
direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem
dos Advogados do Brasil no Supremo, cuja relatoria é
do ministro Luiz Fux, e esse tema vai ser enfrentado
em algum momento pelo STF. O meu entendimento é
que não cabe e não é permitido pela Constituição que
pessoa jurídica financie a democracia.
Mas por que essas propostas de fim do financiamento privado de campanhas eleitorais nunca são
aprovadas no Congresso?
Essa é uma discussão que, no Brasil, ficou na
dicotomia financiamento privado versus financiamento
público. Mas essa dicotomia deve ser entre financiamento da pessoa física, do eleitor, e financiamento da
pessoa jurídica, das empresas. Enquanto a legislação
brasileira permitir financiamento de empresas, você vai
criar uma maneira lícita de proximidade, de afinidade,
entre empresas e candidaturas. E isso eu penso que
não é positivo para a democracia.
Então, o senhor acha que está correta essa avaliação de que mais da metade dos casos de corrupção
têm origem no financiamento privado?
Eu não tenho os dados dessa análise. Mas essa
aproximação (entre empresas e campanhas), na verdade, quase beira a extorsão: “olha, ou você contribui
para minha campanha ou eu posso não ser seu amigo
se ganhar” ou “se eu ganhar, e você contribuir, eu vou
ser seu amigo”. Nesse tipo de relação, que está subentendida na relação de financiamento das campanhas
por empresas, há um jogo de interesses, sem dúvida
nenhuma, porque empresas não têm ideologia. Como
disse, eu não tenho esses dados, mas é bem provável.
Como, então, as campanhas deveriam ser financiadas?
As campanhas deveriam ter o seguinte sistema
de financiamento: em primeiro lugar, deveriam ter um
teto de gastos. Hoje, quem define o teto de gastos é
o próprio candidato – e o próprio partido. Esse teto
passaria a ser estabelecido em lei para cada campanha. E, por outro lado, onde se poderia obter esses
recursos? Parte por financiamento público, através do
fundo partidário. E a outra parte via financiamento dos
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simpatizantes e filiados. Pessoas físicas, eleitores, não
pessoas jurídicas. E as pessoas físicas com o limite
que existe hoje: 2% daquilo que tiveram como rendimento no ano anterior declarado à Receita Federal.
O senhor acha que isso seria suficiente para diminuir os riscos de corrupção?
Eu penso que diminuiria muito. Hoje, nós temos
várias formas de combate aos excessos. Mas, quando se tem licitamente a possibilidade de as pessoas
jurídicas doarem... Então, o que ocorre hoje? Um tesoureiro de campanha presidencial, em vez de recorrer aos simpatizantes de seu agrupamento político ou
dos partidos que apoiam aquele candidato, escreve
um ofício às grandes empresas do país e vai visitá-las, para pedir a contribuição. E essas empresas, o
que fazem? “Bom, se eu dou para o candidato A, vou
ter que dar para o candidato B, o candidato C”. “Ah,
mas por que se está dando mais para o candidato A
ou B?” Qual é a resposta? Porque o candidato A está
em primeiro lugar nas pesquisas. Hoje, o sistema (com
financiamento por empresas) não tem razoabilidade.
E como coibir a compra de votos?
A compra de votos foi algo endêmico no Brasil.
Em razão da compra de votos, se introduziu, após
grande campanha, o artigo 41A na Lei Eleitoral. Esse
artigo pune com a perda do mandato quem compra
voto. Basta comprar um voto que perde o mandato.
Essa norma que combate a compra de voto no período eleitoral acabou por criar um sistema que também
passa a ser um tanto quanto endêmico no Brasil, que
são os cabos eleitorais permanentes. Pessoas que são
profissionalizadas ao longo de um mandato inteiro,
não só na época da eleição, para fazer a campanha
daquele grupo político, daquelas pessoas que estão
lhe pagando de maneira constante ao longo do tempo
e não só na campanha eleitoral.
Deveria se limitar a contratação ou cadastrar os
cabos eleitorais?
O cadastro de cabos eleitorais no período eleitoral
por si só não resolve o problema da profissionalização
constante de líderes comunitários nas várias regiões
do país por pessoas que têm mandatos ou por agrupamentos políticos. Há que pensar numa limitação do
financiamento das campanhas. Eu penso que esse é
o grande tema.
O pais tem hoje 33 partidos, e a tendência é aumentar. Esse crescimento de partidos é um problema
para a democracia?
O problema para a democracia não é o número
de partidos. O grande problema não está no grande
número de partidos e, sim, na democracia interna
desses partidos.
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Depois da onda de manifestações, o senhor acredita que as eleições poderão ser mais limpas que as
anteriores?
Eu penso que o grande resultado dessas próximas
eleições vai ser a leitura de um reflexo dessas manifestações, dessas frustrações que hoje a sociedade
demonstra através de protestos públicos. Se aumentar o número de votos nulos, se aumentar o número
de candidaturas ditas de protesto, isto vai se traduzir
numa autorreflexão que a classe política terá de fazer.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana.
Há também o nosso acordo de limitar, proibindo pessoas jurídicas de doarem e estabelecendo um limite.
Duzentos dólares é um bom limite, a meu ver, pois
daria algo em torno de R$400,00 a R$500,00 hoje.
Muito bem! Meus cumprimentos.
Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco da Minoria/PSDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, pretendo hoje abordar o crescimento assustador da violência no País, mas, antes,
há um outro tema candente nesta segunda-feira que
diz respeito à espionagem da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, a diplomatas estrangeiros no Brasil.
O jornal Folha de S.Paulo teve acesso a um relatório produzido pela Abin que mostra que o governo
brasileiro monitorou diplomatas de três países, nas
embaixadas e nas suas residências.
O documento traz detalhes sobre dez operações
secretas, em andamento entre 2003 e 2004, e mostra
que até países dos quais o Brasil procurou se aproximar nos últimos anos, como a Rússia e o Irã, viraram
alvos da Abin.
Segundo o relatório elaborado pelo Departamento de Operações de Inteligência da Abin, diplomatas
russos, iranianos e iraquianos envolvidos com negociações de equipamentos militares foram fotografados
e seguidos em suas viagens. As revelações colocam
em xeque a reação da Presidente Dilma à espionagem.
A Presidente discursou na ONU e cancelou uma visita
aos Estados Unidos. Foi uma reação da Presidência
do Brasil em relação à suposta espionagem realizada
pelos Estados Unidos.
Como se vê, a mão que afaga é a mesma que
apedreja. O governo brasileiro mobilizou sua Agência
de Inteligência para espionar outros países e seus diplomatas creditados junto ao Brasil.
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Ora, Sr. Presidente, a espionagem do Brasil e a
dos Estados Unidos podem ser diferentes na sofisticação, mas a essência é a mesma e também a mesma
motivação. Se o Brasil tivesse o mesmo aparato técnico que têm os Estados Unidos, não estaria também
investigando países com os quais mantém relações
diplomáticas e que possui interesse geopolítico?
É evidente que o aparato é totalmente diferente. O
orçamento do Brasil é de R$500 milhões, infinitamente
menor que o dos Estados Unidos, que destinam para
o setor de inteligência recursos da ordem de U$55 bilhões. Portanto, o nosso orçamento é absolutamente
inferior. Mas, certamente, se o nosso governo tivesse
as mesmas possibilidades norte-americanas, ele, provavelmente, estaria sendo acusado também de espionagem em relação a tantos outros países.
Em síntese, a Presidente Dilma fez verdadeiro
estardalhaço sobre a atividade da NSA que foi revelada
pelo Sr. Edward Snowden, mas a postura do Brasil não
é diferente já que, agora, se revelam também ações
de espionagem através da Abin.
Creio que a postura da Presidente Dilma não tenha sido adequada, portanto, já que o nosso País não
tem autoridade, nesta hora, para fazer acusações tão
fortes como as que fez se adota a mesma posição em
relação a outros países.
O que é preciso destacar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é que temos de adotar uma postura em
relação a outros países que guarde relação com a
coerência.
O nosso governo acusou os Estados Unidos de
espionar a Petrobras, mas não adiou o leilão de Libra.
À época, a insinuação era a de que a Petrobras estava sendo espionada em função do anúncio do leilão
que se efetuaria. Foi contraditório, portanto, o nosso
governo: acusa de espionagem com objetivos escusos
outro país, mas não suspende o leilão; portanto, não
acreditava tanto assim no êxito daquela espionagem.
E há agora esse outro episódio.
Todavia, Sr. Presidente, essa é uma questão que
nos traz à tribuna para registro, mas o objetivo de hoje
é fazer abordagem sobre a criminalidade crescente,
que assusta o povo brasileiro.
A violência cresceu assustadoramente, e os dados da criminalidade estão sendo enviados pelas Secretarias de Segurança das 27 unidades da Federação para o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, mostrando que, no ano passado,
os homicídios cresceram 7,6% em relação a 2011.
O total de assassinatos é o maior da série histórica desde 2008. Houve 50.108 casos no Brasil em
2012, incluindo homicídios dolosos (47.136), assaltos
seguidos de morte (1.810) e lesão corporal seguida
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de morte (1.162). O País registrou taxa de 25,8 homicídios por 100 mil habitantes. Os dados completos do
Anuário, uma encomenda da Secretaria Nacional de
Segurança Pública, devem ser anunciados amanhã.
O jornal O Estado de S.Paulo é que obteve com
exclusividade esses números dos crimes e da situação
do sistema carcerário. Conforme revelado pelo jornal,
“os Estados do Norte e Nordeste seguem liderando o
ranking de homicídios no Brasil. Alagoas, com 61,8 casos por 100 mil habitantes, apesar de estar no primeiro
lugar no ranking, registrou redução de 14%. O Pará
subiu para a segunda colocação, com 44 por 100 mil,
seguido por Ceará (42,5), Bahia (40,7) e Sergipe (40)”.
“O padrão de homicídios no Brasil é muito alto,
assim como os outros crimes. Isso mostra como não
conseguimos enfrentar o problema da criminalidade
urbana. Mostra a necessidade urgente de reformas
nas polícias, para melhorar as investigações e o policiamento ostensivo. É um assunto que precisa ser enfrentado com coragem, ou o Brasil não vai conseguir
reverter esse quadro”, diz o sociólogo Renato Sérgio
de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Os dados ainda revelam que “as lacunas no sistema de segurança nacional, no entanto, ficam evidentes ao se comparar a situação brasileira com a de
outros países do mundo. Ao mesmo tempo em que
encarcera demais, não parece conseguir diminuir as
taxas de criminalidade. Segundo os dados do Anuário,
o Brasil tem atualmente 515.482 presos, o que o coloca em quarto lugar no ranking daqueles com maior
população prisional do mundo. Fica atrás apenas dos
Estados Unidos (2.239.751), da China (1.640.000) e
da Rússia (681.600)”.
Sr. Presidente, peço a atenção para os seguintes
dados: o Brasil ocupa o sétimo lugar entre os países
mais violentos. As mais de 50 mil mortes por homicídios
são duas vezes mais do que a média de baixas em
um ano de guerra entre Rússia e Chechênia. Portanto,
no Brasil, matam mais do que em países em guerra.
Os registros de crimes contra o patrimônio também são alarmantes. Em 2012, foram 566.793 casos
de roubos, em que os ladrões levaram carros, atacaram bancos, cargas de caminhões, pedestres e casas. Em todo o território nacional, considerando só as
ocorrências registradas nas delegacias, foram 1.574
casos de roubo por dia. Sabemos que muitas pessoas
não registram nas delegacias assaltos e furtos. Esses
números não refletem a realidade. A insegurança está
amplificada e disseminada por todo o território nacional e exige medidas do Governo de maior eficácia e
competência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias, se V. Exª
puder ficar aqui um pouco, para que eu possa fazer
meu pronunciamento, comprometo-me a não ultrapassar o tempo.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim,
do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Alvaro Dias, faço um pronunciamento sobre a erradicação da pobreza.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
quero tratar, mais uma vez, de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar um espaço cada vez
maior no debate nacional. O tema é a erradicação da
pobreza. Como todos sabem, em vista do significado
mundial dessa questão, em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas demarcou o Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza.
No ano de 1897, o Padre Joseph Wresinski conseguiu reunir, na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris, local onde foi assinada, em 1948, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, cerca de
100 mil pessoas, que, vindas das mais diversas partes
do mundo, celebraram ali o primeiro Dia Mundial para
a Erradicação da Miséria.
Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje
comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que
vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da
fome e da violência. O apelo contido nessa laje proclama que a extrema pobreza é uma violação dos direitos
humanos, sendo necessário que todos se unam para
assegurar o respeito a esses direitos.
O texto inscrito na laje colocada no pavimento
Praça do Trocadéro, em Paris – hoje, há cópias espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil,
na Rua Augusta, em São Paulo –, afirma o seguinte:
No dia 17 de outubro de 1987, reuniram-se
nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados países. Eles prestaram homenagem às
vítimas da fome, da ignorância e da violência.
Afirmaram a sua convicção de que a miséria
não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo
inteiro para a destruírem. Lá onde há homens
condenados a viver na miséria, aí os direitos
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humanos são violados. Unir-se para os fazer
respeitar é um dever sagrado.
O citado Padre é o autor dessas palavras.
Pensar sobre a erradicação da pobreza, Sr. Presidente, é reconhecer o calvário cotidiano vivido pelas
pessoas em situação de extrema pobreza para terem
sua dignidade respeitada.
Desde aquele momento em que a Assembleia
Geral das Nações Unidas pontuou a questão da erradicação da pobreza, numerosos governos e membros
da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido
a importância desse tema.
Sr. Presidente, um número sempre crescente de
cidadãos de todas as origens e organizações de todo
tipo têm se mobilizado para a erradicação da extrema
pobreza. A importância da participação efetiva das
pessoas vivendo em pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados
à superação da condição em que vivem, bem como
no que tange à implementação e à avaliação dessas
políticas e desses projetos também é inquestionável.
É importante avançarmos, avançarmos, avançarmos.
O relatório apresentado pelo Secretário-Geral da
ONU em 2006 identificou os meios necessários para
promover a mobilização de todos nessa luta e sublinhou,
especialmente, a necessidade de uma abordagem do
problema fundamentada na ótica dos direitos humanos.
Sr. Presidente, recentemente, no interior do Rio
de Janeiro, um vereador simplesmente disse que pobre tinha de morrer e virar comida para peixe. Então,
mais do que nunca, este pronunciamento vem com a
ótica de não permitir que absurdos como esse sejam
colocados.
Sr. Presidente, quando da celebração dessa data,
no ano passado, a administradora do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Srª Helen
Clark, lembrou que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo e que a pobreza extrema destrói
a vida e o espírito das pessoas.
Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria
é culpada pela morte de um maior número de crianças,
de jovens e de adultos do que qualquer guerra. Todos
os dias, pessoas vivendo nessa situação encaram o
desafio e a ameaça da falta de comida, de abrigo e de
acesso a serviços essenciais.
O fato é que a pobreza é uma forma de violência, e estamos todos convocados a um compromisso
com a defesa dos direitos humanos, no sentido de unir
esforços contra a violência representada pela pobreza
extrema, promovendo o empoderamento das pessoas
e construindo a paz.
É bom lembrar, Sr. Presidente Alvaro Dias, que o
Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de De-
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senvolvimento do Milênio indica que a meta de reduzir
pela metade o número de pessoas vivendo com uma
renda familiar inferior a US$1,25 por dia foi atingida
em 2010. Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema
pobreza, gozando, portanto, de condições de vida um
pouco mais dignas.
As metas de expansão do acesso à fonte de água
potável – veja bem que são metas para que elas tenham direito a tomar água! – e de melhoria significativa
das vidas de pelo menos 100 milhões de moradores
de comunidades miseráveis também foram atingidas.
Além disso, na última década, a taxa de mortes
por causa de malária diminuiu em mais de um terço,
e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos
e meninas.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
criaram uma agenda global que une países e povos
do mundo inteiro. As metas são claras, mensuráveis e
limitadas pelo tempo e, por isso, conseguem promover
ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento humano sustentável.
Contudo, Sr. Presidente, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para
alcançar as pessoas que ainda não receberam os benefícios que aqui apontamos.
Disparidades internas às nações, bem como entre
elas, permanecem marcantes. Serviços de saúde e de
educação sobrecarregados e mal equipados, setores
agrícolas negligenciados, carência de serviço de saneamento e de acesso à energia, desnutrição crônica e
discriminação contra mulheres e meninas permanecem
como barreiras para o progresso em muitos países.
As experiências daquelas ações que se estão
esforçando para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fornecem informações vitais para
que todos possam continuar avançando nessas áreas,
mesmo depois de 2015.
Absorver o aprendizado que vem das iniciativas
que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais
para o sucesso.
Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso à energia podem estimular
progresso em todos os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
Já ficou provada também a eficácia da formação de parcerias e que investimentos com foco bem
definido podem trazer melhorias rápidas para todos.
Políticas eficazes, implementadas com base naquilo
que já demonstrou funcionar bem, podem trazer mudanças muito, muito importantes e com a força devida.
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Sr. Presidente, apesar de a economia global, em
seu conjunto, ter experimentado, até 2008, um período de significativo crescimento, o que contribuiu para
a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial,
um aspecto dessa problemática, em relação a qual não
conseguimos avançar – e que, ao contrário, se agravou
–, é o da desigualdade: do preconceito de gênero pela
orientação sexual, pela idade, atingindo principalmente
crianças e idosos. Isso nos preocupa.
Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos dez anos, tanto dentro dos
países como entre eles. Quase um bilhão de pessoas
vive hoje em extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos básicos e um
obstáculo ao desenvolvimento e ao crescimento de
todos como nação.
Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos
materiais insuficientes, nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas que apontem – e que pode acontecer – a uma redistribuição de
renda. Existe a pobreza educacional, cultural, científica
e social, que é o corolário da pobreza material, e deve
ser combatida com a mesma determinação. A pobreza
resulta em destituição de capacidades individuais de
desenvolvimento e em falta de autonomia. A erradicação da pobreza, por sua vez, implica a construção da
capacidade de cada pessoa de criar riqueza e acessar seu potencial. Eles precisam, por mais pobres que
sejam, de oportunidades.
O desenvolvimento humano sustentável implica
o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos, a cada um, a cada
uma. Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas
estratégicas que podem ser usadas para desenvolver
a inteligência humana e permitir às pessoas controlar e
apontar o seu crescimento no futuro. Essa abordagem
dinâmica deve ser central à formulação de políticas
públicas, constituindo mesmo o seu cerne.
Sr. Presidente Alvaro Dias, a luta pela erradicação
da pobreza deve ser o norte a orientar todos os esforços
de preservação da dignidade humana e de promoção
do desenvolvimento sustentável. Com vontade política
e comprometimento conjunto dos países, resultados
significativos podem, sim, ser alcançados. Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar nossos esforços
para combater novas formas de pobreza e de exclusão
social. Avançar, sim, na superação dessa chaga constitui a melhor contribuição que podemos dar na defesa da dignidade da pessoa humana, na promoção do
desenvolvimento sustentável e na construção da paz.

Novembro de 2013

Senador Alvaro Dias, as políticas públicas vêm
apontando nesse sentido. Não é só o Minha Casa, Minha Vida; o Luz para Todos; o Água para Todos ou o
Bolsa Família, como eu já falava antes. E eu não sou
daqueles que dizem, Senador Alvaro Dias – não digo
isto porque V. Exª está na Presidência –, que tudo começou nos últimos dez anos. Nós começamos, sim, a
partir da retomada do processo democrático, a partir da
Assembleia Nacional Constituinte a avançar. Eu acho
que a Constituinte, cujos 25 anos festejamos aqui, foi
um marco. Dali para frente, com todas as dificuldades
que tivemos, fomos avançando. E hoje, se compararmos com aquela época, a gente pode dizer: tiramos
da miséria absoluta mais de 40 milhões de brasileiros.
Mas este meu pronunciamento tem um pouco,
sim, de uma resposta a dar àquele Vereador do Rio de
Janeiro, cujo nome e cidade não quero citar. Respeito a cidade, mas como um Vereador, eleito pelo povo,
votado pelo povo, tem o desrespeito total de dizer que
pobre não deveria votar, nem ser votado; de dizer que
pobre deveria morrer; de dizer que maltrapilho, que
mendigo deveria virar comida para peixe?
Felizmente, sabemos da ação do Ministério Público para que ele responda, porque a fala daquele
indivíduo foi, na verdade, de pregação à violência, à
tortura e ao assassinato de pessoas.
Enfim, tomara que a gente nunca mais tenha que
vir à tribuna comentar uma situação como aquela, em
que o Vereador agrediu todos os homens e as mulheres de bem deste País e do mundo.
Por fim, Sr. Presidente, agora que o Senador Ruben Figueiró já chegou – eu assumi o compromisso
com ele de ficar na tribuna, e o Senador Alvaro Dias
disse: “Fique tranquilo que nós vamos aguardar até ele
chegar” –, eu faço só um pequeno registro para que V.
Exa, na condição de Presidente, naturalmente, possa
passar a palavra ao Senador Ruben Figueiró.
Quero apenas registrar, Sr. Presidente, a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
que será de amanhã, dia 5 de novembro, até o dia 7.
A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial vão realizar
a III Conapir – Conferência Nacional de Promoção da
Igualdade Racial.
Fui convidado a participar da cerimônia de abertura. Claro que nós vamos nos dedicar aqui às votações nas comissões e no plenário desta Casa, que
poderá votar o orçamento impositivo e também o fim
do voto secreto entre amanhã e quarta-feira. Por isso,
darei preferência a estar aqui, mas, se puder, darei
uma passada lá.
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A Seppir, em seu convite, diz reconhecer a importância do Senado no processo de consolidação da
política da igualdade racial em nosso País e lembra que
o Estatuto da Igualdade Racial teve um carinho especial desta Casa, como também a política de cotas e o
ProUni, que tiveram papel fundamental para o acesso
do povo negro e do índio à universidade.
De minha parte, fico muito feliz com essa parceria.
O tema da conferência será “Democracia e Desenvolvimento sem racismo: por um Brasil Afirmativo.”
Esse tema é muito interessante e amplo. Certamente nós já tivemos bons avanços nesse sentido, mas
é evidente que ainda há um bom caminho a percorrer.
Agradeço o convite, feito pela Ministra Luiza Helena de Bairros, e por sua dedicação a essa luta.
Sucesso no evento e muita energia positiva!
Por fim, Sr. Presidente, usando os meus últimos
minutos, eu queria agradecer muito ao povo de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde estive desde
essa última quinta até sábado de manhã, pelo carinho
com que fui tratado em todo o roteiro; não só em Santa
Maria, mas também na região.
Estive lá e senti ainda a dor da cidade, com aqueles verdadeiros crimes cometidos com 242 jovens no
incêndio da Boate Kiss. Estive lá, em frente, e, quando
a gente passa em frente, observa o prédio ainda todo
esfarrapado, queimado. Podem saber que arrepia todos que ali passam.
Fiz lá minha oração e depois segui a agenda com
o Deputado Valdeci Oliveira, que é Líder do Governo
Tarso, no Rio Grande do Sul, e que me levou para visitar diversas regiões ali da grande Santa Maria.
Na região dos Quilombolas, muita emoção também. Estive visitando o Instituto de Formação, com
muita gente fortalecendo o ensino técnico; como estive no Museu Treze de Maio; como estive discutindo a
importância de se aprofundar o debate na sala de aula
sobre aquilo que eu disse lá. A lei que eu apresentei
na Câmara caiu no Senado, quando eu era Deputado,
mas depois a Deputada Esther reapresentou, e hoje
é lei, que pede simplesmente que se conte a história
de negros, índios e brancos de forma verdadeira nas
salas de aulas. E não da forma deturpada, como alguns escreveram há décadas. Queremos somente a
verdade, somente a verdade com a maior tranquilidade.
Agradeço muito, enfim, a imprensa de Santa Maria
e região pelo carinho com que me trataram, para que
eu falasse tudo que estava acontecendo no Congresso
e ao longo do nosso mandato.
Claro que a questão da Previdência tomou conta.
As pessoas continuam não entendendo como é que
a gente não resolveu ainda a questão do fator previdenciário. Muitos chegam a dizer que é birra; é birra
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de alguém contra alguém, porque, no campo social,
político e econômico, não tem sentido manter esse
fator previdenciário. Não há uma explicação decente
para que a gente se convença de que essa porcaria
ainda se mantenha, cortando o salário dos mais pobres pela metade.
Quero cumprimentar o movimento sindical, que
esteve lá, em massa, e pela grande movimentação que
vão fazer em todo o País, no dia 12, para acabar com
o fator previdenciário.
Eu não sou candidato a nada, agora, em 2014,
mas um candidato inteligente teria que dizer que ia
acabar com esse fator, porque isso aí está na boca do
povo em todo os lugares em que a gente passa. Eu,
sinceramente, colocaria como bandeira quase número um: eu vou acabar com o fator previdenciário. Não
sei como esse pessoal não fala nisso! Eu não vi um
candidato à Presidência falando disso. Um! Meu Deus
do céu, se o fator cumpriu o seu papel, como alguns
já dizem – até os analistas dizem que ele já cumpriu o
seu papel como tinha que cumprir, agora não tem mais
sentido –, se temos desonerado a folha, mostrando que
estamos no pleno-emprego, que a Previdência está
arrecadando como nunca, por que manter esse fator?!
Acho que é birra contra alguém. Já é pessoal, mas
só que, nesse pessoal, estão prejudicando milhares
de brasileiro – ou milhões, enfim. Eles só querem que
haja o mesmo cálculo que é adotado para os outros
trabalhadores. Porque é só os do Regime Geral! Que
façam as contas e paguem o que têm direito. Ponto.
Ninguém está falando do atrasado. É só daqui para
frente. Mas, não! Tem que aplicar isso, porque não
aplica para o Executivo, para o Legislativo e para o
Judiciário. Depois vem com o fator e corta pela metade o salário do mais pobre.
Não tem sentido. Só pode ser birra de alguém
com alguém, porque, tecnicamente, economicamente,
socialmente e politicamente, isso é um suicídio, e as
pessoas insistem.
Ora, pelo amor de Deus, não dá para entender!
Não dá para entender como é que não se resolve de
uma vez por todas essa porcaria desse projeto que confisca pela metade o salário do trabalhador mais pobre.
Eu falo aqui em combate à pobreza, mas como
é que eu vou ter moral para falar em combate à pobreza, se para os mais pobres eu corto o salário pela
metade e, para os mais ricos – porque, queiramos ou
não, o teto é de R$30 mil –, paga-se integralmente?
Não dá, não dá para entender!
Eu tenho muita esperança, ainda, que, com esse
movimento das centrais, das confederações, um grande movimento, no dia 12, contra o fator, os presidenciáveis comecem a dizer que vão terminar com esse
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mal maior. Não há nenhuma lei no Brasil tão perversa
como essa. Eu diria até em qualquer país democrático
do mundo, em que impera a democracia,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) –... não existe uma lei tão perversa como essa.
Por isso o apelo que eu faço mais uma vez aqui.
Como seria bom ouvir de todos os candidatos à Presidência da República, candidatos e candidatas, que
esse fator vai terminar a partir – que seja – de janeiro
do ano que vem.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a Erradicação da Pobreza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tratar
de um tema que é sempre atual e que precisa encontrar o maior espaço possível de debate.
O tema é a erradicação da pobreza e, como todos
sabem, em vista do significado mundial dessa questão,
em outubro de 1992, a Assembleia Geral das Nações
Unidas, demarcou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
No ano de 1987, o padre Joseph Wresinski conseguiu reunir, na Praça dos Direitos Humanos e da Liberdade, em Paris – local onde foi assinada, em 1948,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos –, cerca
de cem mil pessoas, vindas das mais diversas partes
do mundo, para celebrar o primeiro Dia Mundial para
a Erradicação da Miséria.
Naquela oportunidade, foi inaugurada uma laje
comemorativa contendo um apelo que sublinha a situação dramática em que se encontram as pessoas que
vivem em extrema pobreza, sofrendo os tormentos da
fome e da violência.
O apelo contido nessa laje comemorativa proclama que a extrema pobreza é uma violação dos direitos
humanos, sendo necessário que todos se unam para
assegurar o respeito a esses direitos.
O texto inscrito na laje colocada no pavimento da
Praça do Trocadéro, em Paris – que hoje tem cópias
espalhadas por diversas partes do mundo, inclusive
no Brasil, na rua Augusta, em São Paulo –, afirma o
seguinte:
“No dia 17 de Outubro de 1987, reuniram-se
nesta praça numerosos defensores dos direitos humanos, numerosos cidadãos de variados
países. Eles prestaram homenagem às vítimas
da fome, da ignorância e da violência.
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Afirmaram a sua convicção de que a miséria
não é uma fatalidade. Proclamaram a sua solidariedade com aqueles que lutam no mundo
inteiro para a destruírem.
Lá onde há homens condenados a viver na
miséria, aí os direitos humanos são violados.
Unir-se para os fazer respeitar é um dever
sagrado.”
Padre Joseph Wresinski
Pensar sobre a Erradicação da Pobreza, Senhor
Presidente, é reconhecer o calvário quotidiano vivido
pelas pessoas em situação de extrema pobreza para
terem sua dignidade respeitada.
Desde aquele momento em que a Assembleia
Geral das Nações Unidas pontuou a questão da Erradicação da Pobreza, numerosos governos, membros
da sociedade civil e do setor privado têm reconhecido
a importância desse tema.
Um número sempre crescente de cidadãos de
todas as origens e organizações de todo o tipo, têm
se mobilizado para a erradicação da extrema pobreza.
E a importância da participação efetiva das pessoas vivendo em extrema pobreza naquilo que diz respeito à elaboração de políticas ou de projetos voltados
à superação da condição em que vivem, bem como
no que tange à implementação e à avaliação dessas
políticas e desses projetos também é inquestionável.
O relatório apresentado pelo Secretário Geral da
ONU em 2006, identificou os meios necessários para
promover a mobilização de todos nesta luta e, sublinhou,
especialmente, a necessidade de uma abordagem do
problema fundamentada na ótica dos direitos humanos.
Srªs e Srs. Senadores:
Quando da celebração dessa data no ano passado, a Administradora do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, Sra. Helen Clark, lembrou
que 870 milhões de pessoas ainda passam fome no
mundo, e que a pobreza extrema destrói a vida e o
espírito das pessoas.
Mais ainda, não podemos esquecer que a miséria
é culpada pela morte de um maior número de crianças,
jovens e adultos que qualquer guerra.
Todos os dias, pessoas vivendo nessa situação
encaram o desafio e a ameaça da falta de comida, de
abrigo e de acesso a serviços essenciais.
O fato é que a pobreza é uma forma de violência e estamos todos convocados a um compromisso
com a defesa dos direitos humanos no sentido de unir
esforços contra a violência representada pela pobreza
extrema, promovendo o empoderamento das pessoas
e construindo a paz.
É bom lembrar, Senhoras e Senhores Senadores,
que o relatório de acompanhamento dos Objetivos de
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Desenvolvimento do Milênio indica que a meta de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo com
uma renda domiciliar inferior a um dólar e vinte e cinco
centavos por dia foi atingida em 2010.
Desde 1990, centenas de milhões de pessoas deixaram de viver em uma situação de extrema pobreza,
gozando, portanto, de condições de vida mais dignas.
As metas de expansão do acesso a fontes de
água potável e de melhora significativa das vidas de
pelo menos 100 milhões de moradores de comunidades miseráveis também foram atingidas.
Além disso, na última década, a taxa de mortes
por causa de malária diminuiu em mais de um terço
e muitos países já estão próximos de alcançar a paridade em matrículas de ensino básico entre meninos
e meninas.
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
criaram uma agenda global que une países e povos
do mundo inteiro.
As metas são claras, mensuráveis e limitadas pelo
tempo, e, por isso, conseguem promover ação focada nos indicadores mais básicos do desenvolvimento
humano sustentável.
Contudo, mais esforço é necessário para consolidar esses avanços, bem como para alcançar as pessoas
que ainda não receberam os benefícios do progresso.
Disparidades internas às nações, bem como entre
elas, permanecem marcantes. Serviços de saúde e de
educação sobrecarregados e mal equipados,setores
agrícolas negligenciados, carência de serviços de saneamento e de acesso a energia, desnutrição crônica
e discriminação contra mulheres e meninas permanecem barreiras para o progresso em muitos países.
As experiências daquelas nações que estão se
esforçando para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio fornecem informações vitais para
que todos possam continuar avançando nessas áreas
mesmo depois de 2015.
Absorver o aprendizado que vem das iniciativas
que alcançaram bons resultados e contar com liderança nacional inspiradora são elementos essenciais
para o sucesso.
Sabemos que a igualdade de gênero, a melhoria da saúde e do acesso a energia podem estimular
progresso em todos os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio.
Já ficou provada, também, a eficácia da formação de parcerias, e que investimentos com foco bem
definido podem trazer melhorias rápidas.
Políticas eficazes, implementadas com base naquilo que já demonstrou funcionar bem, podem trazer
mudanças muito fortes.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Apesar de que a economia global, em seu conjunto, tenha experimentado, até 2008, um período de
significativo crescimento, o que contribuiu para a redução dos níveis de pobreza em âmbito mundial, um
aspecto dessa problemática no qual não conseguimos avançar – e que, ao contrário, se agravou – é o
da desigualdade.
Com efeito, as desigualdades cresceram dramaticamente nos últimos dez anos, tanto dentro dos
países como entre eles.
Quase um bilhão de pessoas vivem, hoje, em
extrema pobreza, situação que constitui uma violação aos direitos humanos básicos e um obstáculo ao
desenvolvimento.
Deve-se ressaltar que a pobreza não é meramente uma questão de patamares salariais ou de recursos materiais insuficientes, e nem deve ser remediada apenas por meio de caridade ou de esquemas
de redistribuição de renda.
Existe a pobreza educacional, cultural, científica
e social, que é o corolário da pobreza material, e deve
ser combatida com a mesma determinação.
A pobreza resulta em destituição de capacidades
individuais de desenvolvimento e em falta de autonomia.
A erradicação da pobreza, por sua vez, implica
a construção da capacidade de cada pessoa de criar
riqueza e acessar seu potencial.
O desenvolvimento humano sustentável implica
o uso desse potencial e a expansão da gama de escolhas disponíveis aos indivíduos.
Educação de qualidade, desenvolvimento científico e diversidade cultural são, portanto, ferramentas
estratégicas que podem ser usadas para desenvolver
a inteligência humana e permitir às pessoas controlar
seu futuro. Essa abordagem dinâmica deve ser central à formulação de políticas públicas, constituindo,
mesmo, o seu cerne.
Sr. Presidente, a luta pela erradicação da pobreza deve ser o Norte a orientar todos os esforços de
preservação da dignidade humana e de promoção do
desenvolvimento sustentável.
Com vontade política e comprometimento conjunto dos países, resultados significativos podem ser
alcançados.
Para obtermos pleno sucesso, devemos redobrar
nossos esforços para combater novas formas de pobreza e de exclusão social.
Avançar na superação dessa chaga constitui a
melhor contribuição que podemos dar na defesa da
dignidade da pessoa humana, na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção da paz.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre III CONAPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Do dia 5 de novembro até o dia 7, a Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e o Conselho Nacional de Promoção
da Igualdade Racial irão realizar a III CONAPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Fui convidado a participar da Cerimônia de Abertura, mas, infelizmente, minha agenda está bastante
atribulada e não poderei ir.
A SEPPIR, em seu convite, diz reconhecer a importância do Senado no processo de consolidação da
Política de Igualdade Racial em nosso país e, de minha
parte fico muito feliz com essa parceria.
O tema desta Conferência será “Democracia e
Desenvolvimento sem racismo: por um Brasil Afirmativo”
Esse tema é muito interessante e amplo. Certamente nós já tivemos bons avanços neste sentido, mas,
é evidente que ainda há um bom caminho a percorrer.
Quero agradecer o convite e cumprimentar a
Ministra Luiza Helena de Bairros por sua dedicação
nesta luta.
Sucesso no evento e muita energia positiva!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito bem, Senador Paulo Paim.
Apoiamos essa bandeira, que V. Exª empalma com
tanto entusiasmo.
E lembro também a V. Exª, Senador Paulo Paim,
que nesta semana os aposentados do Aerus estarão
novamente em Brasília aguardando providências efetivas do Governo, depois da promessa de acordo feita há algumas semanas. Aguardam agora, a partir de
amanhã, que o Governo possa concluir os entendimentos para celebrar um acordo com os aposentados do
Aerus, que reivindicam seus direitos há tanto tempo.
Eu passo a Presidência ao Senador Paulo Paim
e a palavra ao Senador Ruben Figueiró, próximo orador inscrito, que tem, regimentalmente, vinte minutos
para o seu discurso.
O Senador Paulo Paim tem estado presente aqui
de segunda a sexta, mas também que viaja bastante
pelo Brasil e pelo interior do Rio Grande do Sul. Eu
procuro seguir o seu exemplo, Senador Paulo Paim.
Ainda no último fim de semana – o Senador
Wellington Dias, da mesma forma –, estive em Vitória,
no Espírito Santo, atendendo a convite do meu Partido, o PSDB, do Deputado Cesar Colnago, o nosso
Presidente, para um debate no Sindifer. Foi um deba-
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te interessante com empresários, preocupados com
a desindustrialização do País, e com militantes do
nosso Partido.
Mas parabéns a V. Exª por esse vigor físico, que
o faz percorrer o Brasil sempre, nos fins de semana,
além do seu Estado, o Rio Grande do Sul.
Com a palavra, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é bom
ouvir o Senador Paulo Paim! Toda vez que ele assume
a tribuna é naturalmente para trazer um brado de alerta
ao Governo na defesa daqueles mais oprimidos. Ele é
um verdadeiro globetrotter: ora está na Bahia, ora está
em Santa Catarina, ora está lá no seu Rio Grande do
Sul, entre os seus irmãos, levando não só a sua opinião abalizada como trazendo de lá os reclamos que
são tão naturais hoje da população brasileira. Eu também me somo àquilo que disse o Senador Alvaro Dias,
louvando a atuação do eminente Senador Paulo Paim
por este Brasil afora, em favor, principalmente – quero
destacar aqui –, dos aposentados.
Sobre isso, Senador Paulo Paim, após ser vitoriosa a campanha do fator previdenciário, eu espero
também que o Governo atenda o Projeto de Lei nº
555, que se encontra na Câmara Federal e que também é um justo reclamo dos aposentados para abater
ou para eliminar, melhor dizendo, de seus proventos
aquela carga de 11,5% que pesa neles. Seria uma
atitude louvável se o Governo Federal atendesse os
reclamos dos aposentados do nosso Brasil, que contribuíram durante tantos e tantos anos para o Erário,
principalmente para a Previdência Social, e agora se
veem tosquiados nos seus proventos por uma medida em que não vejo absolutamente sentido nenhum.
Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna é para relatar um fato que me chamou a atenção
e que também me preocupou. Eu acabo de chegar do
meu Estado, Mato Grosso do Sul, onde, nesta manhã,
recebi um grupo de policiais da Polícia Rodoviária Federal que me relatou um fato que considero deprimente. E suas vozes precisam chegar ao Sr. Ministro da
Justiça, para que ele tome as medidas imediatas que
se fazem necessárias diante do relato que terei oportunidade de fazer neste instante a V. Exª.
Digo: é um verdadeiro escândalo o que está
acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal no meu
Estado, Mato Grosso do Sul.
O quadro é simplesmente assustador. Submetida
a cortes de recursos de mais de 60% neste ano, tenho
que, infelizmente, chamar a atenção do Sr. Ministro da
Justiça para alertá-lo sobre o quadro de sucateamen-
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to da Polícia Rodoviária Federal, que parece que vem
atingindo a maioria dos Estados brasileiros.
Na semana passada, por conta desse processo
de deterioração das condições de trabalho dos nossos
policiais rodoviários federais, tivemos conhecimento
de um fato lamentável, que relato aqui, desta tribuna,
para o conhecimento de V. Exªs e da Nação.
Na perseguição que dois policiais federais faziam
a um traficante de drogas na BR-060, na saída do Município de Sidrolândia, ambos sofreram um grave acidente, com capotagem de uma viatura oficial, sendo
que um deles precisou ser socorrido, com urgência, por
um helicóptero, com grave lesão na cabeça, correndo
risco de vida. O policial, neste momento, encontra-se
na Santa Casa de Campo Grande, correndo perigo
de morte.
Vejam, Srs. Senadores, a contradição: o veículo
do traficante era novo em folha, novíssimo, talvez até
contrabandeado; o da polícia estava caindo aos pedaços, nunca passou por uma manutenção e estava com
os pneus gastos, em péssimas condições mecânicas,
sem as mínimas condições de operação.
Esse vem sendo o resultado de uma política de
corte de recursos, que tem colocado a vida desses policiais sob risco, num país que vem gastando fábulas
e mais fábulas em estádios de futebol, em obras de
necessidade duvidosa, em projetos que não saem do
papel, enfim, que vem jogando fora o valioso dinheiro do contribuinte em setores que não precisam, em
detrimento de áreas importantíssimas do cotidiano de
todos nós, brasileiros.
Isso sem contar a corrupção assombrosa, que se
tornou endêmica no Brasil, não havendo quem consiga
estancar essa sangria, que, diariamente, vem à luz por
meio da imprensa brasileira.
Srs. Senadores, tem alguma coisa errada acontecendo neste País.
Na mesma semana em que esse fato aconteceu
em Mato Grosso do Sul, assistimos, perplexos, no
Jornal Nacional, à ação de vândalos ligados aos Black Blocs e ao PCC, às margens da Rodovia Raposo
Tavares, que liga Minas a São Paulo, na qual, ao longo
de 90km do centro nevrálgico do País e daquele fato
assustador, atuam apenas quatro policiais rodoviários
federais. Vejam, V. Exªs.
No caso do meu Estado, Mato Grosso do Sul, recebi da entidade que representa os policiais rodoviários
federais um relatório sobre as condições de trabalho a
que estão submetidos. Os homens responsáveis pela
segurança de nossas estradas e por vasta região da
fronteira estão tolhidos em suas capacidades operacionais, impotentes para cumprir suas missões.
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V. Exªs imaginam qual foi o recurso destinado
este ano pelo Governo Federal para a manutenção da
frota de 80 veículos da Polícia Rodoviária Federal? E
agora, Sr. Presidente, eminente Senador Paulo Paim,
eminente Líder do PT nesta Casa, Senador Wellington Dias, eu repito: imaginam V. Exªs qual foi o recurso
destinado este ano pelo Governo Federal para a manutenção da frota de 80 veículos da Polícia Federal
lá em meu Estado? De acordo com informações fidedignas, oficiais, apenas R$600,00. Isso mesmo, Srs.
Senadores, R$600,00!
De acordo com os levantamentos realizados, a
Polícia Rodoviária Federal teve aprovada neste ano a
aquisição de 730 novas viaturas, mas destas, apenas
130 foram entregues no País. Faltam entregar mais 600
viaturas. Para Mato Grosso do Sul, serão destinadas
30 viaturas novas, número insuficiente para atender
as nossas necessidades.
Os números apresentados em Mato Grosso do
Sul preocupam: do total de nossa frota, que se compõe
de 80 veículos, repito, responsável pelo policiamento
ostensivo, 38% encontram-se em péssimo estado,
6% em situação irregular e 38% em boas condições
de tráfego. Ou seja, quase a metade dos veículos não
tem condições de trabalho, têm mais de cinco anos
de uso, com mais de 160 mil quilômetros rodados,
observem V. Exªs.
De acordo com os policiais rodoviários federais
que recebi nesta manhã, na minha cidade, Campo Grande, capital do Estado, caso não se renove pelo menos
50% da frota, a segurança e vigilância das estradas
estarão inviabilizadas. No próximo ano, o quadro será
de caos. O número de veículos existentes para cuidar
de todo nosso território, que tem uma região de fronteira permeável ao tráfico de drogas, o contrabando e
o descaminho, estará praticamente reduzido a cerca
de 40 veículos em condições de operação.
Mais grave que isso é a falta de policiais. Do total de efetivos que trabalham no setor, conta-se, atualmente, com 452 homens. Em função de escala de
trabalho, há uma média de dois homens atuando em
dez delegacias regionais de nosso Estado.
É, senhores, humanamente impossível atender
a população de Mato Grosso do Sul, pois, além de fazer o trabalho de vigilância, atendimento a acidentes,
fiscalização, com efetivo tão diminuto, os resultados,
como veem V. Exªs, são pífios.
O número de policiais necessários para atender
uma região como a nossa, de fronteira, com características tão especiais, seria de cerca de mil policiais,
só que a realidade faz com que a ação de policiais seja
feita pela metade. Mesmo assim, é preciso reconhecer que esses homens, que se encontram no limite de
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suas forças, fazem muito e estão conseguindo resultados satisfatórios em muitas áreas, mesmo submetidos
a condições estafantes de trabalho. Só que eles têm
seus limites. Por isso, os acidentes são numerosos, o
tráfico de drogas e o contrabando são crescentes, não
sendo possível atender os anseios do País.
É lamentável, Sr. Presidente, o que está acontecendo. É desesperadora a situação da segurança
em nossas estradas. O Estado brasileiro está sendo
cada vez mais omisso no cumprimento de suas funções essenciais.
A ausência do Governo nessa área nos leva a
pensar que estamos entrando num caminho perigoso.
Não podemos aceitar, passivamente, que vidas sejam
ceifadas em nossas rodovias, numa escala que muitos consideram um dos maiores genocídios de nossa
história. Não podemos aceitar que o crime tenha em
nossas rodovias uma porta aberta, destruindo jovens
e famílias, de um lado, e a economia e o mercado doméstico, de outro.
Está passando a hora de a sociedade dizer um
basta e exigir que o Governo gaste de maneira correta
seus recursos, instrumentalizando, adequando a nossa
Polícia Rodoviária Federal.
E adianto, Sr. Presidente, para concluir, em O
Estado de S. Paulo de ontem, na seção de editoriais,
há também uma candente manifestação decorrente de
protestos realizados pela Polícia Federal, reclamando
que suas necessidades não são atendidas. Há um sucateamento de seu material operante.
Os servidores da Polícia Rodoviária também
reclamam das condições de trabalho. E há um corte
substancial de recursos, que está impedindo a ação
que a Polícia Federal sempre tem realizado na defesa
dos interesses maiores do nosso País.
Sr. Presidente, com essas observações, agradeço
sinceramente a V. Exª, que permitiu, através de suas
sábias palavras, que eu pudesse chegar a tempo ao
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Senado, para trazer esse reclamo da Polícia Rodoviária Federal do meu Estado.
Tenho certeza de que V. Exª há de endossar, como
o nosso eminente Líder do PT, Wellington Dias. V. Exªs
deverão, sem dúvida, levar ao Ministro da Justiça um
reclamo que não é do meu Partido, que não é também
do Partido de V. Exªs, mas é um reclamo justíssimo da
Nação brasileira, que não pode ficar absolutamente
desamparada.
Muito obrigado a V. Exªs.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró. Parabéns a V. Exª pelo seu pronunciamento,
com a mesma diplomacia, e como de um estadista,
como sempre.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Agora, temos o Senador Aloysio
Nunes Ferreira como orador inscrito ou um Líder.
Já falei aqui com o Líder Wellington Dias, que disse que não há problema nenhum. Então, chamamos o
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, falará o
Senador Wellington Dias.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, leio um ofício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara
n° 101, de 2013 (n° 4.370/2012, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que altera
o art. 1º da Lei n° 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara n°
101, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Aloysio Nunes Ferreira,
PSDB de São Paulo, com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
meu caro Líder Wellington Dias, a quem quero agradecer a gentileza de me dar a vez de ocupar a tribuna,
sempre cavalheiro, sempre cortês com seus colegas,
independentemente das escaramuças políticas que
possamos ter, ele e eu, em nome dos nossos respectivos Partidos.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna, em primeiro
lugar, para fazer uma comunicação a Casa de que protocolei hoje, junto à Procuradoria Geral da República,
uma representação contra o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Dr. Fernando Pimentel.
A representação é para que seja instaurado inquérito civil para apurar a ilegalidade e a inconstitucionalidade na decisão de S. Exª o Ministro Pimentel
em classificar como secretos documentos que tratam
de empréstimos milionários do BNDES a governos
estrangeiros. Estou me referindo aos empréstimos
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concedidos pelo Governo brasileiro a Cuba e a Angola
por meio do BNDES.
A Folha de S.Paulo e a revista Veja apuraram
que esses financiamentos foram classificados como
sigilosos pelo prazo de 15 anos. Ou seja, até 2027 os
brasileiros não poderão tomar conhecimento do teor
desses atos, que são atos públicos, atos oficiais, atos
governamentais e que, nos termos da Constituição
brasileira, devem ser de pleno conhecimento de todos. No entanto, esses documentos que tratam dos
empréstimos a Cuba e a Angola foram classificados
como secretos.
Ora, Sr. Presidente, no Senado, nós comemoramos – e o Brasil todo comemorou – a promulgação pela
Presidente Dilma Rousseff de uma lei cujo projeto era
de lavra do ex-Presidente Lula, que foi a Lei de Acesso à Informação, uma lei importante, democratizante,
que vai no sentido da transparência dos atos governamentais, que se situa na vanguarda da legislação
do mesmo gênero no mundo.
E essa Lei de Acesso à Informação determina
que somente poderão ser classificados como sigilosos
documentos cujo conhecimento ou divulgação possam
oferecer riscos à segurança da sociedade e do Estado;
no mais, a regra geral é a publicidade. Ora, me pergunto
que tipo de dados poderão esses documentos conter
de modo a colocar em risco a segurança da socieda-
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de e do Estado. É de se supor que sejam documentos
relativos a empréstimos semelhantes aos que já foram
concedidos a governos de outros países.
Quero dizer que não me move qualquer tipo de
hostilidade ao governo angolano e, muito menos, ao
governo cubano. De modo algum. Prezo as boas relações do Brasil com Angola e do Brasil com Cuba.
Estou sintonizado com a posição dos governos
brasileiros que se sucederam desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Cuba.
Sou favorável ao fim do bloqueio, à plena integração
de Cuba no sistema americano e ao respeito da soberania do seu povo, assim como do povo angolano,
cuja luta de libertação contra o colonialismo português
acompanhei e saudei.
Agora, não posso admitir que um ato oficial do
Governo, que me parece corriqueiro, seja classificado
como sigiloso, secreto. É preciso que essa questão seja
esclarecida porque creio que essa decisão não está
respeitando nem a Constituição nem a própria Lei de
Acesso à Informação.
Por isso, estamos requerendo ao Ministério Público Federal que promova as apurações necessárias
a fim de constatar se, efetivamente, esses documentos merecem ou não ser classificados como sigilosos
e em que medida.
O segundo tema, Sr. Presidente, que me traz à
tribuna é o da situação econômica brasileira, que, no
meu entender, vem se deteriorando a olhos vistos. E
os últimos dados divulgados pelo próprio Governo vem
mostrando que a Presidente Dilma é absolutamente
incapaz de conduzir o nosso País para o rumo da estabilidade e do desenvolvimento.
Os números não mentem. Eles são absolutamente inequívocos. Em primeiro lugar, em relação as
nossas contas governamentais: o mês de setembro
aponta um déficit de R$10,5 bilhões, fora pagamento
de juros. Ou seja, o Governo brasileiro gastou mais do
que aquilo que arrecadou. É um Governo perdulário,
desperdiçador de recursos. Mesmo porque não se trata
de resultado isolado, de um mês. É um resultado que
vem se delineando, vem se consolidando ao longo dos
primeiros nove meses do ano.
Comparo o desempenho do setor público brasileiro deste ano com o do ano passado. Se no ano
passado nós registramos um superávit, fora juros, ou
seja, receitas superiores às despesas, de R$54,8 bilhões, neste ano, neste mesmo período, esse superávit
de R$27,9 bilhões. Ou seja, de um ano para o outro, o
buraco das contas públicas brasileiras vem aumentando. O Governo brasileiro, reitero, apresenta nas suas
contas um superávit que foi de 50% inferior verificado
no ano passado.
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Esses números não incluem o pagamento dos
juros da dívida pública. Se levarmos em conta o pagamento dos juros da dívida pública, que deverá ser
efetuado até o final deste ano, teremos uma conta da
ordem de R$110 bilhões. Ora, como é que se paga
esta dívida? Se paga fazendo economia. E se economizamos apenas R$27,9 bilhões este ano, como me
referi ainda há pouco, como vamos pagar o resto? De
onde sairá os recursos para cobrir a conta dos juros?
O resultado, a resposta é uma só: tomando mais empréstimos, indo ao mercado, levantando dinheiro a uma
taxa Selic que vai se aproximando dos 10% ao ano.
Agora, além de o resultado ser preocupante, é
preciso ressaltar, que essa despesa superior à receita não se deu por conta de investimentos públicos. A
taxa de investimentos no Brasil continua patinando
em torno de 16%, 17% do PIB. E os investimentos
públicos não deslancham. Todos sabemos; acompanhamos o resultado pífio dos programas de obras de
infraestrutura que são lançados pelo Governo. Não é
o caso de enumerá-los agora. São de conhecimento
público: PAC, Transnordestina, Transposição do Rio
São Francisco, Refinaria Abreu e Lima, apenas para
ficar nos mais emblemáticos. Acontece que essas
despesas excedentes em relação às receitas se dão,
basicamente, no custeio; é colesterol ruim na veia do
organismo brasileiro.
Se formos ao mundo da produção, constatamos
que continua em curso o processo de desmonte da
maior conquista do povo brasileiro em cem anos, que
é a indústria nacional. Se, no último mês, houve um
levíssimo crescimento da indústria, de apenas 0,7%
em relação ao mês passado, infelizmente, constatamos que, terminado o terceiro trimestre do ano, o
recuo foi de 1,4% em relação ao mesmo período do
ano passado. Isso quer dizer que aquela pequena recuperação verificada em setembro foi o que se costuma chamar de uma espécie de visita da saúde a um
doente agonizante.
Se olharmos o lado do comércio exterior, verificamos que a balança comercial brasileira apresentou,
em outubro deste ano, o pior resultado desde 2000:
déficit de US$224 milhões. Compramos mais do exterior
do que vendemos. Exportamos, basicamente, produtos que vêm do setor primário – minério, commodities
agrícolas – e cada vez menos produtos industriais. As
manufaturas brasileiras, que, até alguns anos atrás,
representavam 60% das nossas exportações, hoje
representam menos de um terço. Por outro lado, estamos importando cada vez mais produtos manufaturados no exterior para fazer face ao consumo interno,
seja consumo produtivo, seja consumo das famílias.
O resultado é que vamos caminhando para um déficit
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acumulado no ano de cerca de US$2 bilhões, quando nossa balança comercial, em anos anteriores, era
positiva, em torno de US$15 bilhões, US$20 bilhões,
e até US$30 bilhões.
Se olharmos o dado que mais dói no bolso dos
brasileiros, a inflação, verificamos que se situa num
patamar do qual não quer sair, que é teto da meta de
6%. Os investimentos patinam. Nesse quadro, como é
possível se esperar um desenvolvimento minimamente sustentável em nosso País? Penso, Sr. Presidente,
que ganharia o prêmio Nobel da Economia, que seria
realmente celebrado por todas as academias, pelos
governos, pelo mundo inteiro, alguém que conseguisse
formular uma receita para um país crescer sem investimentos. Pois é exatamente essa a proeza que o atual
Governo pretende fazer: crescer sem investimentos.
Isso não é possível, infelizmente isso não acontece.
O resultado dessa tentativa canhestra está presente
nos dados que acabo de citar.
Diante disso, como é possível o Ministro da Fazenda, o Ministro Mantega, vir a público para dizer que
o Governo sempre se preocupa em cumprir metas fiscais e reduzir a despesa pública? O descontrole fiscal
é absolutamente notório, que o diga o Fundo Monetário Internacional, a OCDE e todos os observadores
da economia brasileira que têm criticado duramente o
comportamento do atual Governo.
Há cerca de dez dias, o FMI criticou a erosão
das contas públicas brasileiras num relatório que trata também da falta de investimentos e da incapacidade que o Brasil vem mostrando de crescer de forma
sustentável por conta do mau Governo que o dirige.
Não adianta o Ministro Mantega chamar o relatório de
equivocado, de incoerente. É o resultado frio dos números que não enganam ninguém: não enganam os
consumidores, os investidores, as agências de risco.
Apenas o Governo se autoengana e pretende enganar
o povo num processo desenfreado de autoexaltação
custeado por propaganda milionária que nos enche os
ouvidos e a paciência permanentemente e em todos
os meios de comunicação.
O Presidente Lula, na última quarta-feira, deu uma
entrevista coletiva à imprensa, e afirmou que herdou
do governo anterior, do governo Fernando Henrique,
um País muito inseguro e sem nenhuma estabilidade.
É uma capacidade que o ex-Presidente tem de recriar
a história ao seu sabor, ao sabor das suas conveniências, que é realmente algo espantoso. É digna de
admiração – no sentido de ser um caso único e irreal – a capacidade de falsificar os dados da história e
apresentá-la segundo a versão que mais lhe convém.
Ora, foi o próprio Presidente Lula que afirmou, na sua
Carta aos Brasileiros de julho de 2002, que lhe valeu
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um certo passaporte junto às elites econômicas brasileiras, às quais ele serviu depois com total e absoluta fidelidade: “A estabilidade, o controle das contas
públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todo
o povo brasileiro”.
E mais: quero citar agora uma carta que a Presidente Dilma Rousseff, em um gesto de urbanidade
que só lhe dignifica, dirigiu ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele comemorou seus 80
anos. Disse a Presidente:
Em seus 80 anos, há muitas características
do senhor Fernando Henrique Cardoso a comemorar. O acadêmico inovador, o político
habilidoso, o ministro-arquiteto de um plano
duradouro de saída da hiperinflação e o presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica brasileira.
Quem diz isso não é o Líder do PSDB, um Senador tucano; é a atual Presidente da República, Dilma
Rousseff. E essas palavras desmentem de maneira
cabal a afirmação a que me referi há pouco do ex-Presidente Lula.
Reconheço, Sr. Presidente, méritos do governo
do ex-Presidente Lula. Creio que o ex-Presidente fez
bem em manter os fundamentos da política econômica do seu antecessor. Creio que teve a visão correta, do ponto de vista administrativo, de consolidar os
programas de transferência de renda que haviam sido
implantados no governo anterior e ampliá-los.
Sobretudo, sua extraordinária capacidade retórica, que é um dom que inscreveu, na agenda política
brasileira, de uma maneira irreversível, a ideia de que
precisamos criar um País mais justo. Inscreveu a agenda da pobreza extrema, da miséria como um desafio
a ser enfrentado de maneira sustentada, constante,
inequívoca, por todos aqueles que governam ou que
aspiram a governar o nosso País, como conquista da
nossa sociedade.
Mas, Sr. Presidente, lamento que muitas dessas
heranças, desses marcos, desses pilares estejam sendo corroídos hoje por uma gestão política e econômica
de curto prazo e que há mais de dois anos não tem
outro objetivo pela frente a não ser a manutenção no
poder do grupo hoje encabeçado pela Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB.
Neste momento, passamos a palavra ao Senador
Wellington Dias, Líder do Partido dos Trabalhadores.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
meu companheiro de Bancada de Partido, Senador
Paulo Paim, eu quero aqui, não com a intenção de rebater, dizer ao meu amigo Aloysio Nunes que há uma
diferença vital numa situação conjuntural, em um item
ou outro, em separado, de um conjunto ou de outro.
Eu tive aqui a oportunidade, em determinado momento, de debater com o Senador Aécio Neves, e ele
levantou vários pontos que eu achei importantes sobre o crescimento econômico, sobre o endividamento,
sobre a dívida, em relação à inflação, em relação ao
câmbio, em relação à indústria, em relação à agricultura, enfim, em relação a vários itens. E é espantosa
a forma pessimista como muitas vezes é colocada a
situação da economia brasileira.
Eu creio que há um dado que por si só mostra o
momento que estamos vivendo. Se deixarmos de ser
ilha, se colocarmos o Brasil inserido dentro do mundo,
vendo a realidade do que acontece nos Estados Unidos da América, em cada país da Europa – talvez a
exceção seja a Alemanha mais uns dois ou três –, se
examinarmos, nós vamos verificar, Senador Aloysio,
um aumento de crescimento onde toda a luta é para
evitar crescimento de desemprego, perda de postos de
trabalho, com medidas duríssimas, com medidas que
reduzem a renda, que tiram direitos, que mexem com
a aposentadoria. Enfim, em todos esses países, nessa
mesma conjuntura, nesse mesmo instante, nós vamos,
neste ano, ultrapassar 1,2 milhão de empregos novos.
Nós vamos fechar este ano – e V. Exª tem razão, é um
ano duríssimo – com um crescimento da renda salarial
e com um crescimento do capital. Cresce o capital e
cresce a renda. Cresce o número de empresas, o número de empreendedores, de empregadores.
Então, Bloco de Apoio ao Governo, tenho o privilégio de participar dos momentos de debate sobre essa
realidade do Brasil e da própria conjuntura do ponto
de vista do Governo. Há poucos dias, nós tínhamos
uma situação perigosa para o Brasil, dentro da crise.
Era quando o Congresso americano ali relutava em
aprovar uma proposta do Presidente Obama. E digo
aqui que não sou um profundo conhecedor da política
econômica americana, nem sou economista, mas, do
pouco que estudo e vejo, acho que em algum momento eles vão ter que tomar medidas. A sua dívida, na
forma como é retroalimentada, sustentada, em algum
momento, vai ter que ter uma hora do acerto. Mas o
fato é que, nesta conjuntura que estamos vivendo, se
o Congresso americano tivesse sacramentado negando ao Presidente Obama o direito de pagar todo mês
US$80 bilhões, reduzindo para US$50 bilhões, isso
causaria um impacto gigantesco inclusive no Brasil.
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Qual era a preocupação que nós tínhamos? Se
pegarmos a situação econômica do Brasil neste ano,
veremos que vínhamos numa situação de queda da
economia. Ou seja, se olharmos o que aconteceu de
2005 para cá – mas pode ser mais para trás –, nós
tínhamos uma situação em que vínhamos crescendo;
em 2008 entra a crise mundial; em 2009, mergulhamos
-0,3%; em 2010, foi tomado um conjunto de medidas,
aprovado inclusive aqui no Congresso Nacional. E ressalto a importância aqui do papel da Oposição. Naquele
momento, vários projetos que foram trabalhados aqui
foram aprovados no Congresso Nacional.
Passamos a ter crescimento, em 2010. Aí vem
novamente 2011, nova força aguda. É quando não é
só a Grécia, não é só a Itália, é quando a Europa entra também, de modo forte, na crise, é quando volta
o pico nos Estados Unidos, e mergulhamos, de novo,
chegando, em 2012, a 0,9%, ou seja, descemos de 8
para 0,9%.
Bom, esse é o quadro até o ano passado. Por
que eu digo que era um momento perigoso? Porque
o conjunto de novas medidas que foram tomadas, as
receitas... Não dá para ficar repetindo as mesmas medidas. Ali começa a haver a retomada.
Se acompanharmos, este ano, o mais pessimista
dos economistas vai perceber, e aí quero fazer aqui
outra confissão, que nós vamos crescer entre 2,5 e 3%.
Qual é a confissão que quero fazer? Já desde
a época do Ministro Palocci, agora com o Ministro
Guido, os ministros brasileiros – também não é coisa
só desse Governo, já é de muito tempo – têm a tese
de que quem é governo tem que ser mais otimista do
que o mercado. Isso vem de longas datas, está certo?
E eu sempre acho que nós temos uma importância tão vital no mundo – o Brasil é a sétima maior
economia –, que também aquilo que nós admiramos no
mundo, que é olhar a palavra do Ministro da Fazenda
e poder segui-la... No Brasil, qualquer leigo... Eu sou
leigo em economia. Sou um estudioso, um apaixonado
pela política econômica, pela economia, mas não sou
um conhecedor profundo de economia.
Percebíamos, porém, que, este ano, em todas as
medidas, com todo o esforço envidado, a gente atingiria
mesmo 2,5%, 3%. Aliás, eu fiz pronunciamento nesse sentido. Quando o Governo dizia que eram 4,5%,
eu dizia aqui que seriam 2,5%, 3%. A gente crescer
100%, 150% em relação ao ano passado, no ambiente
em que nós estamos no mundo, é algo extraordinário,
é apontar a seta do crescimento econômico não mais
no rumo de baixo, mas no rumo de cima. Isso já é de
bom tamanho.
Então, o que eu quero chamar a atenção de V.
Exª é para o seguinte: eu acho que aquela aprovação
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no Congresso americano nos tirou um grande pesadelo. Repito: vão analisar de volta, daqui a três, quatro, cinco anos. Afirmo isso pelo pouco que eu leio da
realidade americana, pelo peso, pela importância que
os Estados Unidos da América têm no mundo, com
o tamanho da dívida, com o que eles pagam para a
sustentabilidade, com a disputa dos mercados com
outros atores pesando no mercado mundial, como a
China, o próprio Brasil e tantos outros. Eu disse isso
porque acreditava que era possível em face do risco
que a gente vê hoje na própria União Europeia, da insegurança que criou todo esse ambiente no mundo.
Isso tudo nos leva a crer que os Estados Unidos da
América, em algum momento, vão ter que tomar alguma decisão sobre essa situação.
Não é ufanismo, mas eu acho que este ano a
gente cresce 2,5%. A indústria viveu momentos dramáticos porque – vou usar uma linguagem de povo –,
no momento em que um país começa a ter dificuldade
na economia, a primeira coisa que faz é tocar na política de importação. Então, reduz importação, procura
proteger seu mercado interno. Foi isso que aconteceu.
Resultado: reduz a compra de países como o Brasil.
Ou seja, isso termina gerando instabilidade no mundo inteiro. Então, superar essa fase foi fundamental.
Acredito que a gente fecha este ano entre 2,5%
a 3%; acredito que, no próximo ano – e aí vou lhe dizer
por que também – de novo, com uma forte participação
do Congresso Nacional e inclusive da oposição. Nós
aprovamos em 2011, 2012 e inclusive neste ano de
2013 marcos regulatórios da maior importância para
o Brasil. E lhe digo mais: não era fácil para um partido
com a história do Partido dos Trabalhadores tomar as
decisões que a Presidenta Dilma tomou na Presidência
da República, com modelos que são criticados inclusive
internamente – nós estamos tendo agora a discussão
interna da direção do nosso Partido, e esse é o centro
do debate –, quando são apresentadas modelagens
na área da política de portos, de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, enfim, que colocam a necessidade
de haver um somatório de capital privado com a participação de recursos públicos. Ou seja, a necessidade
de, para o País poder segurar o tranco neste momento
econômico que estamos vivendo, haver, de um lado,
investimento público ancorando o crescimento, não
apenas com investimentos públicos, mas também com
investimentos privados.
Veja a nova modelagem em relação à política dos
portos, que gerou todo esse debate aqui no Congresso
Nacional. Ali é colocada a presença de investimentos
privados no que é privado e públicos no que é público.
O acesso ao porto, à ferrovia ou à rodovia, ou aos dois,
quem faz isso? É o Poder Público. Precisa de reforço
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energético. É o Poder Público. Enfim, ele chama e dá
segurança ao setor privado para vir junto.
Então, nessa mudança na política que ela apresentou aqui agora para o Congresso na área das ferrovias – nós nem votamos ainda – é feito um cálculo
de tonelagem transportada. Dá-se ao setor privado a
segurança de que esse estudo tem consistência, de
que o Governo confia nesse estudo e diz: construa que
nós garantimos uma tonelagem mínima transportada
aqui nessa ferrovia.
Portanto, eu estou aqui fazendo confissões do
debate que travamos de forma acalorada, muitas vezes, com os defensores da Social Democracia aqui
representada. E temos orgulho – aliás, uma das coisas
que mais me entusiasmam é o debate ideológico; às
vezes é porque a gente faz um debate muito miúdo,
enfim, e não o debate realmente de qual é o papel público e qual é o papel do setor privado, por exemplo,
na economia, no social, na área de saúde, de segurança, de educação.
Enfim, esse debate é o que interessa, de verdade, ao País. Por que estou dizendo isso? Aqui ouvi, no
começo do ano, muitas vezes o debate sobre o tema
da inflação. E é verdade, a gente teve momentos perigosos em relação à inflação. Mas, num dado momento,
houve uma verdadeira campanha. Era algo que me fazia perguntar: Meu Deus, a quem interessa a inflação
chegar aonde parece que quer chegar? A inflação está
controlada. Medidas duras? Medidas duras. Acha que
é fácil para alguém que é Presidente da República?
Eu vejo aqui a discussão sobre a autonomia do
Banco Central. Se não tivesse autonomia, alguém tinha
deixado, às vésperas de uma eleição, ter aumento de
juro? Juro que o próprio Governo paga. Quem paga é
o Governo. Quando o Governo paga, isso tem de ser
dito aqui, não tem meio termo. Na hora em que a gente aprovou aqui o aumento da taxa Selic, nós reduzimos os valores de investimento. Ou seja, a cada ponto
percentual que aumentamos na Selic, nós estamos
falando de 10 bilhões a menos em investimento. Se
nós saímos de 7,5%, para 9,5%, para 10%, estamos
falando de 20 bilhões, 30 bilhões, para investimento e
que vieram para o juro. Por isso que não nos interessa
o crescimento do juro no País. É bom para o cidadão,
para a cidadã, e é bom para o povo.
O que eu quero aqui, Sr. Presidente, se V. Exª
permitir, estamos no final da sessão, V. Exª havia pedido um aparte e eu estava aqui fazendo a explanação,
mas, mesmo estando na Presidência, seria um prazer
dialogar com V. Exª pela importância do tema.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não vai faltar ocasião,
nobre Senador Wellington Dias.
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Agradeço muito a oportunidade, mas creio que
já estamos nos encaminhando para o final da sessão,
porque haverá, logo mais, uma sessão especial. E
não vai faltar ocasião de debater com V. Exª, o que é
sempre um estímulo.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Será um prazer muito grande, Sr. Presidente.
Quero aqui encerrar, minha querida Senadora Ana
Amélia, Senador Pedro Simon, que nos acompanha,
apenas citando sobre isso. Hoje, o jornal Meio Norte,
do meu Estado, fez um caderno especial onde trata dos
efeitos do Bolsa Família no meu Estado. Aqui há alguns
temas para os quais eu mesmo não estava atento, sobre os efeitos do Bolsa Família. Cita o exemplo da D.
Maria de Fátima Coelho. É uma senhora dependente
do Bolsa Família que foi estimulada. Ela diz que o fato
de ter uma renda abriu nela o desejo de ter mais renda,
e, a partir daí, ela passou a fazer alfabetização, voltou
a estudar, fez uma qualificação e hoje trabalha numa
panificadora, com carteira assinada.
Esse é um exemplo de como o Bolsa Família, no
meu Estado, tirou 40 mil famílias da dependência, 80%
da miséria no meu Estado. Quando a gente pensava
em miséria no Brasil, a gente lembrava o meu Estado,
o Estado do Piauí. É duro ter de reconhecer, mas essa
é a realidade do meu Estado. Hoje, 5% da população
do meu Estado estão na chamada miséria.
Eu fui governador e vi ali 1,6 milhão, 1,7 milhão de
pessoas tendo que receber Bolsa Família – e isso está
reduzindo: 1,6 milhão, 1,7 milhão de pessoas na miséria ou
na pobreza. Reduziu-se a pobreza em 46%, como lembra
bem o jornal Meio Norte, com base em um estudo feito
pela Universidade do Ceará. Não é um estudo feito nem
lá dentro do meu Estado. Aliás, tenho pedido às nossas
universidades, faculdades, para que possam ver o efeito,
para que possamos, inclusive, aprender, corrigir o que
tiver de corrigir, potencializar o que tiver de potencializar.
Enfim, quero aqui parabenizar a equipe do Meio
Norte que, de forma competente – e aqui mando o meu
abraço a toda a equipe, em nome do José Osmando,
que é um editor, aliás, um alagoano que foi morar no
Estado do Piauí –, apresenta dados de grande entusiasmo.
Digo isso de modo diferentemente feliz, porque
acredito mesmo que é possível a gente ter um desenvolvimento, num Estado como o Piauí, mais acelerado
do que outros. Temos a região de Cristalina, que é uma
região seca, que não tem água de subsolo, menor do
que o Ceará, do que a Paraíba, do que Pernambuco.
Talvez o Maranhão seja do Nordeste já amazônico.
O Piauí, na divisa com o Maranhão, tem pelo menos
80% do território com condições de produtividade:
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Cerrados, água, seis mil quilômetros de rios perenes
ou perenizados. Um potencial extraordinário! Como é
que se justifica a pobreza?
Sempre digo, ao contrário de alguns estudos do
passado, que a pobreza lá só se justificava pela nossa pobreza na educação: analfabetismo lá em cima,
baixo grau de conhecimento e pouca qualificação. Na
hora em que estamos mudando isso, também estamos
envergando a curva nessa situação.
Por isso, quero aqui agradecer o apoio que recebemos de todos os brasileiros. No Piauí, temos
consciência de que foi transferência de renda, vinda
inclusive de outras regiões mais desenvolvidas como
São Paulo, aliás, da própria experiência que muitos
piauienses tiveram lá em São Paulo e que estão retornando, montando restaurantes, montando pequenas
empresas, fomentando nossa economia. Outro dia,
citei aqui o exemplo de Guaribas, onde um casal que
foi a São Paulo trabalhou de cozinheiro, de garçom e
agora montou uma pousada em Guaribas dizendo não
estar pensando no agora e sim no futuro. Olha que coisa maravilhosa! Aqui está dentro do Parque Nacional
das Serras das Confusões, vai passar uma BR. Veja
que visão para alguém como ele.
Então, quero comemorar com o povo do meu Estado e agradecer – não posso deixar de falar aqui –,
desde o Presidente Lula, a todos os que participaram;
desde o Patrus Ananias, na época como Ministro, e
tantos outros. Aliás, ainda antes, com o Graziano, que
foi o primeiro, e depois foi para FAO; a Ministra Tereza
Campello e agora a Presidenta Dilma, todos os que
participaram desse trabalho integrando o governo de
Estado, começando quando eu era governador e agora com o Governador Wilson Martins, uma presença
extraordinária dos Municípios e de um conjunto de
agentes das próprias organizações não governamentais, ou seja, pessoas que acreditam que é possível.
Nesse meio termo, não posso deixar de comemorar a edição desse relato brilhante, desses estudos
publicados.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
Associo-me a essa comemoração do Senador
Wellington Dias.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO
COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210, DO
REGIMENTO INTERNO.
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O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para
falar de um problema de saúde que acredito merecer
atenção de todos nós parlamentares. O número de
pessoas vítimas de queimaduras cresce a cada dia em
todo o país. Cerca de um milhão de pessoas sofrem
esse tipo de acidente todos os anos no Brasil, sendo
que, de cada três, duas são crianças.
Os dados são da Sociedade Brasileira de Queimaduras e também mostram que as queimaduras são
a segunda causa mais freqüente de hospitalização de
crianças de 0 a 4 anos. Segundo a instituição, o acidente doméstico é o mais freqüente e a cozinha é o
local da casa onde estão os maiores perigos: descuidos como deixar cabos de panela virados para fora e
colocar líquidos para ferver na beirada do fogão podem
custar a vida de nossas crianças.
Sr. Presidente, essa realidade ficou ainda mais
evidente durante uma audiência pública realizada pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado – de iniciativa do senador Paulo Paim
(PT/RS) e da qual eu participei – que reuniu médicos,
bombeiros, representantes da Sociedade Brasileira
de Queimaduras, Ministério da Saúde, universidades
e hospitais para debater a questão da prevenção de
queimaduras.
Durante essa reunião, ouvimos os especialistas
relatarem que um grande número de crianças vitimadas por esse tipo de acidente doméstico poderiam ter
sido salvas caso os pais ou responsáveis tivessem conhecimento das medidas e cuidados simples. Conforme explicaram, a maior parte dos acidentes com fogo
acontece por falta de atenção e de ações preventivas
que, adotadas no dia a dia, poderiam afastar os perigos
que estão presentes em casa, no trabalho, na escola
e até nos momentos de lazer.
O fato é que a maioria desses acidentes acontecem com famílias que vivem nas áreas rurais e nas
comunidades mais carentes e que não têm acesso à
informação sobre prevenção.
Esse é um cenário que precisamos mudar e o
enfrentamento desse problema deve ser feito de ma-
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neira ampla: por meio de campanhas preventivas, de
leis mais rigorosas para a compra de produtos corrosivos e de álcool líquido e pela educação do leigo na
conduta com o queimado, entre outras medidas.
Nesse sentido, apresentei recentemente um projeto (PLS 119/2013) para restringir o comércio de produtos químicos corrosivos no país. A proposta estabelece
uma série de exigências e restrições para a compra
desse tipo de produto e proíbe a venda para crianças
e adolescentes. O texto também prevê que rótulos e
embalagens de substâncias químicas corrosivas deverão mostrar alertas e advertências sobre os sérios
riscos que podem representar à saúde.
Infelizmente, Senhor Presidente, o uso doméstico
de ácidos e bases fortes, em concentrações elevadas,
costume comum no Brasil, traz sérias ameaças às crianças, pois, muitas vezes, os produtos são armazenados
de forma inapropriada, ao alcance dos pequenos. Por
esse motivo, não podemos mais admitir que substâncias químicas com tamanho grau de periculosidade
sejam comercializadas livremente, colocando em risco
a vida da população, principalmente a dos pequenos.
Consideramos, portanto, essa iniciativa oportuna,
uma vez que a queimadura causada por esses produtos é extremamente agressiva e grave e as lesões
podem destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos e músculos e podem matar, caso não
sejam tratadas de forma rápida e adequada.
Acredito Sr. Presidente, que ações simples, como
as campanhas de conscientização, mais as iniciativas
legislativas que tramitam no Congresso contribuirão
muito para a prevenção desse tipo de acidente que
pode deixar seqüelas irreversíveis e até causar mortes.
Nesse mesmo sentido, estou anexando para
publicação junto com este pronunciamento livreto de
prevenção contra acidentes de queimaduras que tem
como público alvo as nossas crianças.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR �������������������������
CIRO NOGUEIRA �����������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tendo sido esgotada a
lista de oradores e não havendo mais nada a tratar,
encerro os trabalhos lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que será realizada amanhã a sessão deliberativa ordinária à hora habitual, às 14 horas, com
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22A, DE 2000
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000 (nº
565/2006, na Câmara dos Deputados), tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que altera os arts. 165 e 166
da Constituição Federal e acrescenta os arts.
35-A e 35-B ao ADCT, tornando obrigatória a
execução da programação orçamentária que
especifica. (Orçamento Impositivo)
Pareceres sob nºs 1.125, e 1.214 de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Braga:
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), 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; e
– 2º pronunciamento: (sobre as emendas de
Plenário), favorável à Emenda nº 2-Plen, nos
termos de subemenda, e à Emenda nº 9-Plen;
e pela rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 10-Plen, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques e Aloysio Nunes Ferreira.
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.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
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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
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
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
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
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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
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 432,
de 2013 (apresentado como conclusão do
Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão
Mista de Consolidação da Legislação Federal
e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, Relator: Senador Romero
Jucá), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
do Senador Magno Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação
para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Kátia Abreu, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
14
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).
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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).
16
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).
17
REQUERIMENTO
Nº 1.141, 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).
18
REQUERIMENTO
Nº 1.155, 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).
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19
REQUERIMENTO
Nº 1.163, 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).
20
REQUERIMENTO
Nº 1.174, 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).
21
REQUERIMENTO
Nº 1.175, 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).
22
REQUERIMENTO
Nº 1.180, 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
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de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
23
REQUERIMENTO
Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008 – Complementar (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701,
de 2007; 90, de 2010; 344, de 2011; e 136, de
2012 – todos Complementares), com os Projetos de Lei do Senado nºs 130, de 2007; 246,
de 2011; 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e
354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
24
REQUERIMENTO
Nº 1.223, 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).
25
REQUERIMENTO
Nº 1.239, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.239, de 2013, do Senador Mário Couto, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 34, de 2013, além da comissão constante
do despacho, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (obrigatoriedade de
prestação de assistência odontológica).
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco Minoria/PSDB – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 59 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Dom Orani João Tempesta)
– O horário da reunião é das 14h às 17h, sendo a parte
da manhã reservada às Comissões. Duas já pediram
o local e as demais se manifestem depois também.
Eu creio que depois, por e-mail, o Conselheiro
Fernando César Mesquita passará também a questão
com relação ao seminário, para já irmos amadurecendo as ideias.

Novembro de 2013

Então, agradeço a participação e desejo a todos
uma boa tarde.
Está encerrada a reunião.
Um bom retorno e uma boa viagem para todos.
(Iniciada às 14 horas e 28 minutos, a reunião
é encerrada às 15 horas e 43 minutos.)
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Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79099

79100 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79101

79102 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79103

79104 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79105

79106 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79107

79108 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79109

79110 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79111

79112 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79113

79114 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79115

79116 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79117

79118 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79119

79120 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79121

79122 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79123

79124 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79125

79126 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79127

79128 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79129

79130 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79131

79132 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79133

79134 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79135

79136 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79137

79138 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79139

79140 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79141

79142 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79143

79144 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79145

79146 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79147

79148 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79149

79150 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79151

79152 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79153

79154 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79155

79156 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79157

79158 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79159

79160 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79161

79162 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79163

79164 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79165

79166 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79167

79168 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79169

79170 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79171

79172 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79173

79174 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79175

79176 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79177

79178 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79179

79180 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79181

79182 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79183

79184 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79185

79186 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79187

79188 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79189

79190 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79191

79192 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79193

79194 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79195

79196 Terça-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 5

79197
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