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Ata da 207ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 19 de novembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana,
Mozarildo Cavalcanti e Paulo Davim.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 19 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de
2012 (nº 594/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Social e Comunitária Monte Alternativas
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tanquinho, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de
2012 (nº 612/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piripá, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de
2013 (nº 1.774/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária Viamonense do Bairro COHAB para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Viamão,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 112, de
2013 (nº 652/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão
de Cruz Machado para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz Machado,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de
2013 (nº 810/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio FM Espírito Santo
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espírito Santo, Estado do Rio
Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de
2013 (nº 2.698/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Comunitária de Comunicações
de Santana do Livramento Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada na cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de
2013 (nº 35/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores e Moradoras de Jaborandi para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaborandi, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de
2013 (nº 702/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Pedrabonitense de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedra Bonita, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de
2013 (nº 729/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Candiotense de Incentivo à Arte e à
Cultura – ACIAC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Candiota,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de
2013 (nº 744/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Bomprogressense de Comunicação para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Progresso, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de
2013 (nº 752/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e de Radiodifusão Comunitária de Curionópolis – ARCC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curionópolis,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de
2013 (nº 786/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Digital Radiodifusão Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de
2013 (nº 790/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Progresso do Distrito do Bezerra – APDB
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para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Formosa, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de
2013 (nº 803/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural e de Radiodifusão de Sertão Santana – Acorasertão para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sertão Santana, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de
2013 (nº 2.979/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Seabra FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Seabra, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de
2013 (nº 725/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Coqueirense para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Coqueiros do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de
2013 (nº 779/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Amor Verdadeiro para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José do Divino, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de
2013 (nº 830/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Radiofônica Amigos de Córrego do Ouro
– ARACOR para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos Gerais,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de
2013 (nº 130/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Cristã Educativa para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de
2013 (nº 597/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Tipuana FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Leopoldina, Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de
2013 (nº 650/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Camponesa
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Pedro das Missões, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de
2013 (nº 732/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Pró-Rádio Comunitária Cidadania FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de
2013 (nº 801/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santa Cruz AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Santa Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de
2013 (nº 804/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de
2013 (nº 807/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Parque Rio São Lourenço para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juquitiba, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de
2013 (nº 910/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Costa Branca Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 183, de
2013 (nº 164/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores e Agricultores da Comunidade União do Rio Preto da Eva para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de
2013 (nº 735/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Santa Maria Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2013 (nº 869/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araranguá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Araranguá, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de
2013 (nº 874/2013, na Câmara dos Deputados),
que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Mampituba para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mampituba, Estado do Rio Grande do Sul
– Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2013 (nº 883/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Monteiro de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itarema, Estado
do Ceará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
2013 (nº 893/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Nova Mamoré para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Mamoré, Estado de Rondônia;
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
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tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2009, do
Senador Inácio Arruda, que altera a Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões
e Permissões de Serviços Públicos), para vedar
a participação dos ocupantes de mandato eletivo e respectivos parentes, até terceiro grau, na
gestão de empresas concessionárias de serviços públicos;
– Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2011,
do Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 80
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para
estabelecer obrigações de universalização de
serviços de telecomunicações específicas para
localidades da Amazônia Legal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2012, do
Senador Gim, que inclui os servidores ocupantes
dos cargos efetivos de Administrador e Contador
na Estrutura Remuneratória Especial instituída
pela Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 358, de 2009; e 250, de 2011, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do
Senado nº 215, de 2012, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 45, de 2013 (n° 4.224/2012, na Casa de origem), do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a transformação de funções comissionadas
em cargos em comissão, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região (MG).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado n.º 460, de 2013, de autoria do
Senador Mário Couto, que “Acrescenta o art. 323-A à
Seção XII, do Capítulo III, da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para dispor sobre o adicional por
serviço penoso ao professor.”, seja encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que
esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em de novembro de 2013. – Senador Ciro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.345, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Fazenda sobre o contrato celebrado entre
a empresa Partnersnet Comunicação Empresarial e o Ministério para prestação de
serviços de assessoria de imprensa.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que este
providencie as seguintes informações acompanhadas
dos devidos documentos comprobatórios:
1) Qual o prazo e o valor do contrato assinado
com a empresa Partnersnet Comunicação Empresarial? Anexar cópia do contrato.
2) Quem foi o responsável por contratar uma
assessoria de imprensa para o Ministério da
Fazenda?
3) Quantos profissionais a empresa Partners alocou no Ministério? Relacionar o nome e a função
de cada um dos funcionários.
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4) A empresa Partners presta contas de suas
atividades ao Ministério? De que forma se dá
essa prestação de contas?
5) O Ministério tem informações sobre denúncias de pagamento de propina relacionada a
esse contrato?
6) Existe algum procedimento investigatório em
curso no âmbito do Ministério? Alguma conclusão já foi apresentada?
7) Os servidores envolvidos na denúncia foram
afastados de suas funções? Qual a justificativa?
Justificação
A revista Época desta semana publica matéria
mostrando que dois assessores do Ministro Guido
Mantega estariam envolvidos numa acusação de
recebimento de propina da empresa Partnersnet
Comunicação Empresarial, que detém contrato de
prestação de serviços de assessoria de imprensa
à Pasta.
A ex-secretária da empresa Partners, Anne Paiva,
teria procurado a revista para apresentar documentos
que comprovariam a existência do esquema. Segundo a matéria,
“os papeis obtidos por Época mostram como
os assessores de Mantega participaram da
licitação e dão pistas de esquema de pagamento de propina denunciado pela secretária”.
A matéria apresenta fortes indícios de irregularidades, tanto que informa já existirem duas investigações em curso: uma interna do Ministério e outra da
Polícia Federal.
Diante dos fatos relatados é que proponho que
as pessoas acima relacionadas compareçam ao Senado Federal, para prestar os devidos esclarecimentos sobre a existência de um esquema de pagamento de propina baseado em contrato celebrado entre
o Ministério e a empresa Partnesnet Comunicação
Empresarial.
Sala da Sessão, de novembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de
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ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.346, DE 2013
Em aditamento ao Requerimento nº 546, de
2013, aprovado em 29 de maio do corrente, requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, que seja considerado como prazo
do desempenho da autorização da missão oficial à
Alemanha, da qual participei com ônus para a Casa,
inclusive dia 5 de junho, visto o translado ao referido País.
Sala das Sessões, de novembro de 2013.
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com ônus para esta Casa, para participar do Women in
Parliaments Global FORUM, no Parlamento Europeu,
em Bruxelas, Bélgica.
Dessa forma, comunico, nos termos do artigo 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do país no período citado.
Salas das Sessões, 19 de novembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.349, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.347, DE 2013 – PLEN
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
PLS nº 400, de 2013, de minha autoria, que altera o
art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para
restringir o direito do usuário de proibir a divulgação
de seu código de acesso.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.348, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, II, a, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos, no período de 25 a 30 de
novembro do corrente ano, quando estarei representando o Senado Federal em missão oficial no Exterior,

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio RCC FM, pelo transcurso
dos 30 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 15
de novembro de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao seu Diretor Kamal Badra
no seguinte endereço: Av. Tamandaré, 2170 – sala
205 – Bairro Centro, CEP 97573 570 – Santana do
Livramento/RS.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013. –
Senadora Ana Amélia, PP/RS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu informações do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 1.058, de 2013,
de informações, de autoria da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Cópia das informações foi fornecida ao Presidente da Comissão Requerente, nos termos do art. 14 do
Ato da Mesa n° 1, de 2001.
O Requerimento e a Mensagem (SF) n° 77, de
2013, retornam à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional para prosseguimento da tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 485, DE 2013
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, o Estatuto do Idoso, para fixar em 65
(sessenta e cinco) anos a idade limite que
caracteriza a pessoa idosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 65
(sessenta e cinco) anos.” (NR)
........................................................................
“Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução
dos atos e diligências judiciais em que figure
como parte ou interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos),
em qualquer instância.
........................................................................
§ 2º A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 65 (sessenta
e cinco) anos.
.............................................................. ” (NR)
........................................................................
“Art. 110. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 61. ..........................................................
........................................................................
II – ..................................................................
........................................................................
h) contra criança, maior de 65 (sessenta e cinco) anos, enfermo ou mulher grávida;
...................................................................... .”
“Art. 121. ........................................................
....................................................................... ”
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de
inobservância de regra técnica de profissão,
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge
para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso
o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um
terço) se o crime é praticado contra pessoa
menor de 14 (quatorze) ou maior de 65 (sessenta e cinco) anos.
........................................................................
........................................................................
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“Art. 133. ........................................................
........................................................................
§ 3º ................................................................
........................................................................
III – se a vítima é maior de 65 (sessenta e
cinco) anos.
....................................................................... ”
“Art. 141. ........................................................
........................................................................
IV – contra pessoa maior de 65 (sessenta e
cinco) anos ou portadora de deficiência, exceto
no caso de injúria.
........................................................................
........................................................................
“Art. 148. ........................................................
........................................................................
§ 1º ................................................................
I – se a vítima é ascendente, descendente,
cônjuge do agente ou maior de 65 (sessenta
e cinco) anos;
........................................................................
...................................................................... .”
“Art. 159. ........................................................
........................................................................
§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e
quatro) horas, se o sequestrado é menor de
18 (dezoito) ou maior de 65 (sessenta e cinco) anos, ou se o crime é cometido por bando
ou quadrilha.
........................................................................
...................................................................... .”
“Art. 183. ........................................................
........................................................................
III – se o crime é praticado contra pessoa com
idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.’
....................................................................... ”
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover
a subsistência do cônjuge, ou de filho menor
de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de
65 (sessenta e cinco) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar,
sem justa causa, de socorrer descendente ou
ascendente, gravemente enfermo:
............................................................... (NR)
“Art. 111. O art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de
3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções
Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
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“Art. 21. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3
(um terço) até a metade se a vítima é maior
de 65 (sessenta e cinco) anos.’ ” (NR)
........................................................................
“Art. 112. O inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
§ 4º ................................................................
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou
maior de 65 (sessenta e cinco) anos;
............................................................. ” (NR)
“Art. 114. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a
65 (sessenta e cinco) anos, as gestantes, as
lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário,
nos termos desta Lei.’ ” (NR)
........................................................................
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 39 Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003.
Justificação
A população idosa vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas. Em nosso país, esse
crescimento representa, hoje, mais de 21 milhões de
pessoas, sendo que, destas, 16,5 milhões vivem na
área urbana e 3,4 milhões na área rural, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Especificamente para proteção dessa população,
foi editado, em 2003, o Estatuto do Idoso, que reúne
definições e regula ações com vistas ao tratamento
diferenciado de nossos idosos. Nesse diploma legal,
a pessoa idosa está definida como aquela que tem 60
anos ou mais.
Sobre esse limite de idade, devemos lembrar
que, ao elaborar a Constituição Federal vigente, o
legislador constituinte demonstrou especial preocupação com o idoso: foi cuidadoso quanto às necessidades dessa parcela da população e não se limitou apenas a apresentar disposições genéricas nas
quais pudessem ser incluídos os idosos. Tratou, em
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alguns casos, de limitar a idade do público que buscava beneficiar. E o fez com consciência ao estabelecer esse limite em 65 anos de idade, por exemplo,
para a gratuidade do transporte coletivo urbano; para
aposentadoria para homens; para nomeação nos
cargos de ministro do Tribunal de Contas da União,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça; dos Tribunais Regionais Federais, entre
outros. Na Carta Magna, há sempre uma referência
à idade de 65 anos.
Também, a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), considera idosa, para fins do recebimento
do Benefício da Prestação Continuada, a pessoa
com 65 anos ou mais, incapaz de prover a própria
manutenção ou tê-la provida por sua família. Aliás,
o próprio Estatuto do Idoso, ao tratar da Assistência
Social, garante ao idoso com 65 anos o benefício de
que trata a Loas.
Ademais, importa lembrar que, hoje, a expectativa
média de vida do brasileiro é de aproximadamente 74
anos (74,08 anos para ser mais preciso, de acordo com
dados oficiais). O número representa um acréscimo de
3 anos, 7 meses e 24 dias sobre o indicador de 2000.
Essa mudança na expectativa de vida parece-nos indicar que uma pessoa com 65 anos ainda está ativa,
participativa e mais saudável que pessoas da mesma
idade nas décadas de 80 e 90.
Assim, entendemos ser necessário alterar as leis
ordinárias que fixam o marco etário para uma pessoa
ser considerada idosa no Brasil, tornando essas normas
mais coerentes com a Constituição Federal e trazendo
esse limite para um patamar mais realista.
Esperamos, assim, contar com o apoio dos nobres Colegas para aprovação da medida que ora
apresento.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

83128

Quarta-feira 20

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TÍTULO V
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação
dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais em que figure como parte
ou interveniente pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a
que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente
para decidir o feito, que determinará as providências
a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância
em local visível nos autos do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.
§ 3o A prioridade se estende aos processos e
procedimentos na Administração Pública, empresas
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido
ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e
caracteres legíveis.
TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 61. ...................................................................
....................................................................................
II – .........................................................................
............................................................................
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos,
enfermo ou mulher grávida;
......................................................................” (NR)
“Art. 121. .................................................................
............................................................................
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada
de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se
o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o
homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se
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o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
......................................................................” (NR)
“Art. 133. ..............................................................
....................................................................................
§ 3o ...................................................................
............................................................................
III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.”
(NR)
“Art. 140. ................................................................
....................................................................................
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
....................................................................... (NR)
“Art. 141. ................................................................
....................................................................................
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
......................................................................” (NR)
“Art. 148. ...............................................................
............................................................................
§ 1o....................................................................
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 (sessenta) anos.
......................................................................” (NR)
“Art. 159.................................................................
............................................................................
§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito)
ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
......................................................................” (NR)
“Art. 183..................................................................
............................................................................
III – se o crime é praticado contra pessoa com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.” (NR)
“Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes
proporcionando os recursos necessários ou faltando
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:
......................................................................” (NR)
Art. 111. O O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de
3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 21....................................................................
....................................................................................
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Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um
terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.” (NR)
Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1o ....................................................................
............................................................................
§ 4o .......................................................................
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior
de 60 (sessenta) anos;
......................................................................” (NR)
Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os
idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” (NR)
CAPÍTULO X
Do Transporte
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco)
anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco)
anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre
as condições para exercício da gratuidade nos meios
de transporte previstos no caput deste artigo.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 83, DE 2013
Institui o evento Hackathon – Senado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º É criado, no âmbito do Senado Federal,
o evento Hackathon – Senado Federal, destinado a
reunir, na forma de maratona intelectual, programadores, desenvolvedores e inventores em geral, com o
objetivo de promover o desenvolvimento de projetos
que visem ao aumento da transparência na divulga-
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ção de informações públicas por meio de tecnologias
digitais e busquem melhorias do processo legislativo
e do trabalho do Senado Federal.
Art. 2º A cada Evento será constituída Comissão
Organizadora, composta por servidores de diferentes
órgãos do Senado Federal, representantes da sociedade civil e de outros órgãos públicos.
§1º A Comissão Organizadora será responsável
pela realização, ampla divulgação de todas as etapas
de realização do certame, e avaliação das propostas
e dos projetos.
§ 2º A Comissão Organizadora será composta
por profissionais reconhecidos nas áreas de processo
legislativo, transparência das informações públicas e
participação popular.
CAPÍTULO II
Da Inscrição de Projetos
Art. 3º As inscrições de projetos serão formalizadas exclusivamente por meio de preenchimento
de formulário disponível no portal do Senado Federal
conforme data definida e divulgada pela Comissão
Organizadora.
§ 1º Serão aceitas propostas de inscrições individuais ou de equipes de, no máximo, três componentes.
§ 2º O proponente deverá registrar, no formulário de inscrição, uma proposta sucinta de projeto de
desenvolvimento de solução web que utilize, preferencialmente, dados do Senado Federal com o objetivo
de colaborar na compreensão do processo legislativo
e da atuação parlamentar pela sociedade.
§ 3º Todos os proponentes deverão ser identificados no formulário de inscrição, sendo que no caso
de inscrição coletiva, além da identificação, deverá ser
indicado o membro responsável pela equipe.
§ 4º Todos os proponentes deverão ser brasileiros
e, no momento da inscrição, ter idade igual ou superior
a dezoito anos.
§ 5º Não serão aceitas inscrições de membros
que participem da organização do evento, nem de
pessoas que trabalhem ou prestem serviços para o
Senado Federal.
Art. 4º Para o desenvolvimento dos projetos, os
participantes deverão basear-se, preferencialmente,
nos dados e informações disponibilizados pelo Senado Federal, de forma articulada com outros dados,
quando necessário.
CAPÍTULO III
Da Seleção dos Participantes
Art. 5º Por meio da avaliação dos projetos inscritos, a Comissão Organizadora do Hackathon – Senado
Federal selecionará até cinquenta pessoas para parti-
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ciparem do evento, sendo possível a seleção individual
ou de equipes de até três componentes.
Art. 6º Os critérios a serem utilizados na avaliação
dos projetos são o interesse público e a criatividade,
assim dispostos:
I – no quesito interesse público, será avaliado
se o projeto tem potencial para contribuir para a
melhor compreensão do processo legislativo e
da atuação parlamentar pela sociedade;
II – no quesito criatividade, será avaliado se o
projeto tem potencial para apresentar solução
inovadora para um problema relevante.
Art. 7º O resultado dos projetos selecionados
para participação no evento será divulgado no portal
do Senado Federal de acordo com o cronograma estabelecido pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO IV
Da Participação no Evento
Art. 8º O Senado Federal arcará com as despesas de transporte aéreo para Brasília, hospedagem,
alimentação e traslado, em Brasília, de cada participante, exceto se o mesmo for do Distrito Federal.
Art. 9º. Os participantes deverão portar consigo
computadores pessoais para o desenvolvimento das
propostas, uma vez que o Senado Federal não fornecerá equipamentos.
Art. 10. Para o desenvolvimento das soluções
propostas, deverão ser utilizados, preferencialmente,
os dados abertos disponíveis no endereço eletrônico
do Senado Federal.
Art. 11. Comissão Organizadora divulgará o cronograma do evento com a data das apresentações
dos projetos na forma de protótipos, ordem e tempo
de duração de cada apresentação.
Art. 12. As apresentações deverão ser feitas na
presença da Comissão Organizadora do evento, em
local acessível ao público, a ser definido oportunamente.
CAPÍTULO V
Da Avaliação dos Projetos
Art. 13. Após a apresentação do protótipo, os participantes individuais ou as equipes deverão encaminhar o link com acesso à versão definitiva da solução
web proposta para o endereço eletrônico definido pela
Comissão Organizadora dentro do prazo estipulado no
cronograma do evento.
Art. 14. A avaliação dos projetos será feita com
base nos seguintes quesitos:
I – no quesito interesse público, será avaliado se
o projeto contribui para melhorar a compreensão
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do processo legislativo e da atuação parlamentar
pela sociedade;
II – no quesito criatividade, será avaliado se o
projeto apresenta solução inovadora para um
problema relevante;
III – no quesito qualidade técnica, será avaliado
se o projeto atende aos seguintes critérios:
a) possibilidade de ser compartilhado, copiado, alterado e remixado por outras pessoas;
b) possuir código que esteja liberado na rede;
c) dispor de informações suficientes para ser
replicado e reproduzido livremente;
d) estar devidamente documentado na internet.
Art. 15. Os membros da Comissão Organizadora
deverão atribuir notas de zero a dez para cada um dos
quesitos descritos no art. 15 desta Resolução, que serão publicadas no portal do Senado Federal.
Art. 16. Serão declarados vencedores e premiados os três projetos que obtiverem o maior somatório
geral das notas atribuídas pelos componentes da Comissão Avaliadora.
§ 1º Em caso de empate, o maior somatório das
notas atribuídas pelos componentes da Comissão Organizadora para o quesito interesse público será utilizado como primeiro critério de desempate.
§ 2º Persistindo o empate, o maior somatório das
notas atribuídas pelos componentes da Comissão Organizadora para o quesito qualidade técnica será utilizado como segundo critério de desempate.
§ 3º Após aplicação do critério definido no § 2º,
persistindo o empate, será realizado sorteio.
CAPÍTULO VI
Dos Resultados
Art. 17. A Comissão Organizadora divulgará os
projetos vencedores antes da fase de recursos no local do evento na data estabelecida no cronograma.
Art. 18. Eventuais recursos deverão ser apresentados no período estabelecido no cronograma, em
formulário específico a ser disponibilizado no portal
do Senado Federal, e serão julgados pela Comissão
Organizadora.
Art. 19. O resultado final do concurso, após a
fase de recursos, será anunciado no local do evento
na data estabelecida no cronograma e publicado no
portal do Senado Federal.
Art. 20. Os três projetos vencedores do Hackaton – Senado Federal receberão prêmios em dinheiro.
Parágrafo único. A premiação a que se refere o
caput será detalhada em regulamento.
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CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 21. As atividades do Hackaton – Senado
Federal serão regulamentadas por ato da Comissão
Diretora do Senado Federal no prazo de noventa dias
a contar da data de publicação desta Resolução.
Art. 22. As despesas decorrentes desta Resolução
correrão à conta de dotações próprias consignadas no
orçamento do Senado Federal.
Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos por
ato da Comissão Diretora.
Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Para consolidar a democracia é preciso dar transparência aos atos públicos. Entretanto, o cidadão se
depara com um volume crescente de informações que
dificulta a sua atuação no que se refere ao controle
externo sobre os atos e as contas públicas.
Torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem as pessoas a
exercer plenamente a sua cidadania. O excesso de
informações pode dificultar o devido controle e acompanhamento das decisões públicas. Assim, não basta
apenas divulgar as informações. É preciso que elas
sejam claras, organizadas e inteligíveis.
Outro problema existente refere-se ao volume de
projetos que tramitam no Senado Federal. Para que
o processo legislativo seja cada vez mais eficiente, é
necessário aprimorar os sistemas de acompanhamento
das matérias para evitar a duplicidade de temas e de
esforços. O tempo é escasso e cada minuto poupado
significa tempo adicional para que nos debrucemos
com mais afinco em projetos inovadores.
Grandes corporações começaram a utilizar variações de maratonas intelectuais para resolver problemas
pontuais relacionados às Tecnologias de Informação
e Comunicação. Muitas vezes a solução de um problema é mais bem equacionada por alguém que está
fora dele. Tais maratonas podem ser a forma mais eficiente de se recrutar especialistas. Tal iniciativa já fora
implantada na Câmara dos Deputados de forma bem
sucedida e deve ser estendida para o Senado Federal.
O Hackaton – Senado Federal objetiva reunir as
melhores mentes do País para desenvolver soluções
que visem ao aumento da transparência na divulgação de informações públicas por meio de tecnologias
digitais e busquem melhorias do processo legislativo
e do trabalho do Senado Federal.
Por acreditarmos que a iniciativa contribui para
aprimorar o exercício da cidadania e o desenvolvimen-
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to da atividade legislativa, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 441, de 2013, da Câmara dos Deputados,
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2006 (nº 5.643/2009, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a gratuidade dos atos
de registro, pelas associações de moradores, necessários à adaptação estatutária à Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil, e para fins de enquadramento dessas entidades como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público, sancionado
e convertido na Lei nº 12.879, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 441/2013/PS-GSE
Brasília, 14 de novembro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 5.643, de 2009, do Senado Federal (PLS nº 100/06), que “Dispõe sobre a
gratuidade dos atos de registro, pelas associações de
moradores, necessários à adaptação estatutária à Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e
para fins de enquadramento dessas entidades como
Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.879,
de 5 de novembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente Jorge Viana.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Também pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acho que cheguei depois do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pois não.
Então, Senador Jarbas...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Pela Liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E S. Exª vai falar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, V. Exª tem a
palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Entre os inscritos para uma comunicação inadiável, parece-me que estou em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª é o primeiro inscrito, Senador Jarbas, para uma comunicação inadiável.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, não estou participando de concurso para miss, mas eu fui o primeiro a chegar entre
os que usarão da palavra pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela Liderança? (Pausa.)
V. Exª pede inscrição, Senador Mário Couto, pela
Liderança da Minoria.
Com a palavra...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem.) – Presidente, eu também peço...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pois não; Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB-RR) – ... a minha inscrição pela Liderança
do Bloco União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senador Mozarildo está inscrito
como Líder do Bloco União e Força, conforme ofício
encaminhado à Mesa pelo Líder Gim Argello.
Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição
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para uma comunicação inadiável. Se não estou equivocado, ficaria, então, em segundo inscrito para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Também, Presidente, Senador Jorge Viana, peço
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, uma comunicação inadiável, Senador Flexa Ribeiro.
Eu, com a compreensão do Senador Jarbas e
como o meu colega Senador Paim está no meio do
caminho vindo para cá, eu podia chamar V. Exª, que
é o primeiro inscrito. Assim, V. Exª fala e, em seguida,
seguimos com a lista de oradores, sem prejuízo dela.
O Senador Paim é o primeiro; eu sou o segundo.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
(Pausa.)
Antes, eu só queria (Fora do microfone.) dizer
que nós estamos com o Programa Jovem Senador
em andamento, e, neste ano, a estudante da Escola
Estadual Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul, que
acabei de cumprimentar hoje cedo, na companhia do
pai, Aline da Conceição Andrade, venceu a edição de
2013 do Programa Jovem Senador. Aos 17 anos de
idade, fez uma redação e venceu o certame. Daqui a
pouco, quando usar da palavra, farei referência a isso.
Entretanto, dedes já, queria cumprimentar a todas as
jovens e os jovens Senadores que estão trabalhando, já,
no Plenário, inclusive, dividindo esse espaço conosco.
Eles estão tendo trabalho nas Comissões e, amanhã,
terão trabalho aqui no Plenário também.
Com a palavra V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, venho à tribuna, mais uma vez, falar
sobre a conduta da Presidente da República, a Srª
Dilma Rousseff.
Recentemente, a Presidente fez um apelo à Base
Aliada em nome da responsabilidade fiscal, como se
ela tivesse algum tipo de responsabilidade com as
contas públicas. Ao lado do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a Presidente pediu que parlamentares
não votassem projetos que pudessem prejudicar as
contas do governo.
Todos sabem, Sr. Presidente, que as contas do
governo se encontram, total e completamente, desajustadas. Essa é, inclusive, análise feita por especia-
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listas que tecem críticas contra a conduta presidencial,
contra o desajuste fiscal do governo.
A Presidente, ao longo de dois anos e quase onze
meses de seu mandato, não tem dado bons exemplos.
A Presidente não extinguiu nenhuma estatal; tem 39
Ministérios, quando já poderia ter reduzido drasticamente esse número; declara à imprensa que manter 39
Ministérios é absolutamente normal, querendo fazer os
outros de idiotas; critica o Tribunal de Contas da União,
órgão de controle e fiscalização, quando este paralisa
obras irregulares. Esse comportamento, Sr. Presidente,
é um incentivo irresponsável aos governadores e aos
mais de 5 mil prefeitos no Brasil, pois quando veem a
Presidente se inconformar com a paralisação de obras
irregulares, querem fazer a mesma coisa nos Estados
e nos Municípios. Ou seja, tocar obras irregulares,
porque a Presidente se insurge contra a atuação do
Tribunal de Contas.
Que condições tem a Presidente de falar em ajuste fiscal, em contenção de despesas se, a pretexto de
“flexibilizar” a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela quer
abrir as portas para voltarmos a um descontrole total
e completo das contas públicas?
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu
primeiro governo, conseguiu levar a bom termo a questão do endividamento dos Estados e dos Municípios.
Naquele momento, criou-se a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF); criaram-se outros instrumentos para que
a LRF tivesse suporte e pudesse dar um suporte maior
ainda ao Plano Real, porque, senão, este não prosperaria, não fossem os cuidados de um Presidente sério,
como foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A Presidente critica o Tribunal de Contas da União;
”flexibiliza” a Lei de Responsabilidade Fiscal a fim de
aumentar o endividamento dos Estados; não extingue
nenhuma estatal e achando poucas as que existiam cria
várias estatais e milhares de cargos comissionados.
O outro ponto que queria destacar é que a Presidente continua em campanha eleitoral, e não se vê
manifestação da Justiça e muito menos do Ministério
Público Federal. Sexta-feira, 15 de novembro, feriado
nacional, dia da Proclamação da República, Dilma foi
a São Paulo por volta das 18 horas e retornou a Brasília às 21 horas, passando lá cerca de três horas em
ato público de um partido da Base, o PCdoB, que comemorava o seu 13º Congresso. Houve cantoria em
torno do nome dela e do ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva; Isso tudo com avião presidencial, com
funcionários públicos pagos pelos cofres públicos, em
notória campanha eleitoral.
Sr. Presidente, passou da hora de a Justiça Eleitoral, a menos de um ano da eleição, proibir essas
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viagens da Presidente da República, sobretudo para
manifestações como essa de São Paulo.
Por fim, Sr. Presidente, e o que eu considerado
mais grave, é matéria da revista Veja, desta semana,
edição nº 2.348, página 52 que traz, na capa, o retrato
dos mensaleiros que se encontram recolhidos no presídio da Papuda que diz: “Primeiro ato da campanha”
– e é o único deslize da revista Veja, pois não é o primeiro ato da campanha, é mais um ato de campanha;
o primeiro ela já fez há muito tempo. Sr. Presidente,
eu queria a atenção da Casa, porque a coisa é grave.
Continua a matéria:
“A Presidência da República fará uma festa de
gala no início de dezembro [dezembro que está
chegando aí] para a assinatura dos contratos
de exploração do campo de petróleo de Libra.
Dilma Rousseff [segundo a revista] receberá os
presidentes da Petrobras, da francesa Total, da
britânica Shell e das estatais chinesas CNPC
e CNOOC, que entregarão a ela um cheque
simbólico de R$15 bilhões, tudo devidamente
dirigido e filmado pela equipe do marqueteiro
João Santana, que trata o evento como o primeiro ato da campanha de Dilma. O pré-sal
é a principal aposta publicitária para sustentar tanto a reeleição da Presidente como um
eventual segundo mandato a partir de 2015”.
Se isso não é campanha eleitoral, senador Casildo Maldaner, não sei mais o que é.
A revista está anunciando que em dezembro,
a presidente fará uma festa, dirigida e filmada pelo
marqueteiro presidencial para ser exibida durante a
campanha eleitoral.
E o Ministério Público Federal? Onde está? O que
vai fazer? Vai impedir esse ato? Vai notificar a Presidente para que não participe desse ato?
Sr. Presidente, são os motivos que me trazem à
tribuna: primeiro, o fato de Dilma se mostrar “preocupada” com responsabilidade fiscal, pedindo que a sua
base no Congresso não vote medidas que possam
mexer nas contas do governo; segundo, a campanha
desenfreada em que se encontra; e terceiro, a notícia
da Veja, em “Panorama: Holofote”, que diz abertamente
que ela fará um ato grandioso em torno da assinatura
dos contratos de exploração do campo de petróleo em
Libra, com a exibição de um cheque simbólico de R$15
bilhões, e que tudo isso será devidamente filmado pelo
seu marqueteiro.
Isso é uma verdadeira esculhambação, para usar
uma linguagem mais contundente, a que o Brasil está
submetido.
(Interrupção do som.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB-PE) – O País tem que ter uma Justiça Eleitoral
atenta e tem que ter um Ministério Público Federal que
desempenhe o seu papel, que não permita campanha
eleitoral antecipada, sobretudo quando um Senador
da República vem à tribuna para chamar atenção para
um evento que ainda vai acontecer, como noticia a
revista Veja.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o colega Jarbas
Vasconcelos e convido, para fazer uso da palavra como
orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
Em seguida, o Senador Casildo Maldaner usará
da palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, faço dois registros muito rápidos, porque vou participar agora da
Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura
da Paz. Sabemos da importância desse evento que
tem sua organização principalmente no próprio Senado da República porque está claro para todos que
a criança, no futuro, será aquilo com que ela conviver
do zero aos seis anos.
Devido a isso, Sr. Presidente, por ter de ir lá fazer
a palestra de abertura, faço dois registros.
Primeiro, recebi, mais uma vez, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, minha cidade natal, a Moção nº 58, que versa sobre a erva-mate. Essa mesma
Câmara de Vereadores já mandou moção para mim,
e fiz o registro, sobre a importância do fim do fator
previdenciário e também do reajuste dos aposentos.
Enfim, o Vereador Mauro Pereira aprovou, por
unanimidade, naquele espaço, a referida moção, que
propõe a isenção do PIS/Cofins do preço da erva-mate
e pondera, entre outras coisas, que:
– o consumo da erva-mate é muito alto, principalmente nos Municípios do sul do Brasil;
– trata-se de um hábito muito arraigado principalmente entre pessoas com menor poder aquisitivo,
o gaúcho lá do campo mesmo;
– a produção brasileira da erva-mate chega a 200
mil toneladas, sendo que até 35% desse montante é
produzido no Rio Grande;
– a média da colheita tem sido inferior a 10 mil
quilos por hectare, mas se pode chegar a até 30 mil
quilos por hectare;
– na última década, houve redução de cerca de
30% da safra nos Estados produtores da erva-mate;
– 60% do consumo é feito no meu Rio Grande,
com média de 9 quilos por habitante ao ano;
– ela é um dos símbolos do Rio Grande do Sul
e teve, repito, aumento de 30% desde o começo do
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ano, chegando seu preço a R$15,00 o quilo. Aqui em
Brasília, já paguei R$20,00 o quilo;
– em virtude disso, algumas pessoas, numa verdadeira agiotagem, estão querendo comprar a erva-mate
do produtor a um preço aviltante e, depois, vender a
R$20,00, R$25,00 o quilo no mercado. Como fizeram
com o pinhão, no Rio Grande do Sul, na Região Sul.
A Moção no 58, de 2013, pondera também que
esse panorama ocorreu muito em virtude da substituição da plantação da erva-mate pela soja, quando
o preço da erva era muito baixo. Aí, claro, o produtor
apelou para a soja, com preço na época até três vezes superior. A diminuição na plantação fez o produto
se tornar escasso, e, como consequência, os preços
dispararam.
O Senador Casildo Maldaner conhece bem essa
história. O chimarrão é um hábito muito forte e saudável do nosso povo lá do Sul do Brasil – eu ia dizer
lá do Rio Grande.
Enfim, quero neste momento me somar a todos
aqueles que estão lutando para que a erva-mate, um
produto saudável, considerado inclusive como alimento,
seja considerado pela União, e a gente possa permitir
que o PIS/Cofins não entre mais. Teríamos uma diferença de 10% no preço final.
Faço também, Sr. Presidente, outro pronunciamento no tempo que me resta, que me foi dirigido...
Senador Casildo, faço questão do aparte. Nem
todos estão entendendo bem o que eu estou falando,
e V. Exa pode enriquecer o meu pronunciamento.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Quero aproveitar a carona de V. Exa, que vai
para outro assunto. Antes que enverede por outro
tema, quero... Lembrei-me de uma coisa, em relação
ao chimarrão, à erva-mate, V. Exa sugere a retirada do
Cofins e do PIS. Quer queira ou quer não, a erva-mate
é uma espécie de produto que dá no minifúndio. Os
proprietários de uma área pequena podem diversificar.
Na área que é mecanizável, ele planta soja, milho, feijão, para mecanizar; na outra parte, no outro pedaço,
ele faz a pastagem. Na parte que não seja tão mecanizável, ele pode fazer uma pastagem para ter o leite,
vacas de raça, de leite, e aí ele pode introduzir nessa
pastagem a erva-mate. Ele faz a pastagem associada
com o agronegócio e com a produção da erva-mate,
que tem um valor extraordinário e que é muito simbólica, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas nós
catarinenses também cevamos muito, principalmente na parte do oeste catarinense. E já invadiu a parte
ocidental do Brasil, vai até o Norte do País. Aqui em
Brasília já é comum se ver isto: jovens, inclusive, com
o chimarrão, curtindo. Eu, por exemplo, quando viajo,
mesmo para o exterior, carrego a bruacazinha, levan-
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do para qualquer lugar. O pessoal estranha, às vezes,
mas é alguma coisa que a gente ceva. E essa retirada
do Cofins, então, e do PIS vem estimular, porque agrega valor para o pequeno contribuinte, são pequenos
proprietários. É uma espécie de Pronaf, agricultura
familiar. Quer dizer, isso congrega. São cooperativas,
às vezes, que plantam ervas e industrializam depois.
São associações. Isso seria o fomento para dar uma
riqueza consorciada com a pastagem, com o leite e
com a produção, que é a erva-mate. É o aproveitamento de uma área, e preserva o meio ambiente inclusive,
com o projeto da fotossíntese, a sustentabilidade...
Quer dizer, é um tripé extraordinário: economicamente extraordinário, socialmente justo e ambientalmente
correto. Meus cumprimentos a V. Exª. Fico muito grato
pelo aparte antes de entrar no próximo tema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Casildo Maldaner, eu que cumprimento o aparte de V. Exª, que deixou clara a todos a
importância da erva-mate, que é considerado alimento,
principalmente lá na Região Sul. E ela é o elo, eu diria,
a ligação daquela rodada de amigos, porque ali, na
volta do fogo de chão, a erva vai rodando, digamos, e
todos vão cevando, tomando aquela água com o gosto
da nossa querida erva-mate. E isso acaba tendo uma
simbologia, porque ninguém nega, no momento em
que a cuia lhe é apresentada, a recebê-la, prová-la e,
consequentemente, degustar da famosa erva-mate do
povo da Região Sul – principalmente; o que não quer
dizer que não tenha já ultrapassado as fronteiras dos
chamados Estados do Sul.
Senador Casildo, rapidamente, também quero
fazer outro registro, que é um pedido às entidades patronais. As entidades patronais do transporte de passageiros estão preocupadas com o processo de licitação
dos transportes interestaduais. A licitação que regula
o ato está no Edital nº 1, de 2013, da ANTT. Existe um
receio de que o que esteja ocorrendo seja um projeto
de cartelização do transporte no País.
Segundo o edital, as 207 atuais empresas operadoras serão reduzidas para 54, ou seja, 153 serão
eliminadas. Para as entidades patronais de transporte de passageiros, a redução das empresas cria uma
concentração fortíssima, o que vai na contramão da
história. Além do mais, uma redução tão drástica de
empresas operadoras vai acarretar o quê? Esta é a
área em que eu entro e que é a minha preocupação
maior: desemprego em massa de cobradores e motoristas, porque nem todos os que forem despedidos
serão recolocados nas empresas vencedoras, que vão
querer enxugar o quadro como sempre. Isso sem falar
nos empregados mais idosos e sem falar, também, que
existem empresas que sequer terão condições de dis-
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putar a licitação de lotes em que, atualmente, operam
suas linhas, num equilíbrio e respeitando um preço
justo – que vai disparar, segundo eles.
Segundo os consultores encarregados da causa,
o próprio Ministro de Transportes diz no Jornal Valor
Econômico, de 15 de julho deste ano: “estranhar a
redução da frota atual nos planos da agência, de 12
mil para 8.178 ônibus, o que exigiria otimização dos
serviços e taxas de ocupação elevadas para garantir
a queda das tarifas para os passageiros”. Vão enxugar as máquinas...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ...e, no fim, quem vai pagar a conta é o trabalhador que vai ficar desempregado e o passageiro que vai
pagar mais, porque será um tipo quase de monopólio.
César Borges, que foi Senador e é nosso amigo,
disse que, como alternativa, estaria estudando, então,
a transformação do regime de permissão para simples
autorização, tal como opera hoje o sistema de transporte aéreo. O Ministro ainda lembra a possibilidade
de empresas bem avaliadas continuarem operando
suas linhas.
Enfim, Sr. Presidente, são esses dados. Temos
dados da Fundação Getulio Vargas, demonstrando
também preocupação.
Peço a atenção da ANTT, para que avalie com
bastante profundidade essa questão. Os trabalhadores e os empregadores estão todos preocupados, não
são peças descartáveis, não são máquinas; eles dão...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ...a vida à empresa e é por meio deles (Fora
do microfone.) que a empresa constrói e sustenta seu
nome perante a história.
Agradeço.
Considere na íntegra, porque tenho que correr
lá. Agradeço o aparte de V. Exª.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, recebi ofício da Câmara Municipal de Caxias do Sul, no RS, que versa sobre a Moção
nº 58/2013, de autoria do Vereador Mauro Pereira, e
aprovada por unanimidade naquele Plenário.
A referida Moção propõe a isenção do PIS/COFINS do preço da erva-mate e pondera, entre outras
coisas, que:
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– o consumo da erva-mate é muito alto, principalmente nos municípios do sul do Brasil
– trata-se de um hábito muito arraigado entre
pessoas com menor poder aquisitivo
– a produção brasileira da erva-mate chega a
200 mil toneladas, sendo que até 35% desse
montante é produzido no RS
– a média da colheita tem sido inferior a 10 mil
quilos por hectare, mas se pode chegar a até 30
mil quilos por hectare
– na última década houve redução de cerca de
30% da safra nos Estados produtores da erva-mate
– 60% do consumo é feito no RS, com média de
9 quilos por habitante ao ano
– ela é um dos símbolos do RS e teve aumento
de cerca de 30% desde o começo do ano, chegando seu preço a R$ 15 o quilo
– em virtude disso, algumas pessoas estão até
mesmo secando a erva usada para fazer a reutilização
Srªs e Srs. Senadores, a Moção 58/13 pondera,
também, que esse panorama ocorreu muito em virtude da substituição da plantação da erva-mate principalmente pela soja, há alguns anos, quando o preço
da erva era muito baixo e valia mais a pena plantar a
soja, com preços até três vezes superiores
Esta diminuição nas plantações fez o produto
se tornar escasso e, como consequência, os preços
inflacionaram.
Sr. Presidente, o chimarrão é um hábito muito
gostoso e saudável e tem uma representatividade
muito especial para nós.
Para finalizar, quero somar a essas ponderações,
o fato de que a erva-mate é considerada alimento no
RS e a ausência do PIS/COFINS traria uma diferença
de quase 10% no seu preço final.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as entidades patronais
do transporte de passageiros no Rio Grande do Sul,
segundo consultores jurídicos das entidades, estão
preocupadas com o processo de licitação dos transportes interestaduais.
A licitação que regula o ato está no Edital 01/2013
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Existe um receio de que o que esteja ocorrendo
seja um projeto de cartelização dos transportes no País.
Em tese, segundo o Edital, as 207 atuais empresas operadoras serão reduzidas no mínimo a 54. Ou
seja, 153 serão eliminadas.
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Para as entidades patronais de transporte de passageiros, a redução das empresas cria uma concentração fortíssima, que vai na contramão da desestatização.
A desestatização deveria ampliar ou democratizar
o sistema e não concentrar.
Além do mais, Sr. Presidente, uma redução tão
drástica de empresas operadoras poderia acarretar
em que?
No desemprego em massa, porque nem todos os
que forem despedidos serão realocados nas empresas vencedoras. Isso sem falar nos empregados mais
idosos e sem falar, também, que existem empresas
que sequer terão condições de disputar a licitação de
lotes em que, atualmente, operam linhas.
Segundo os consultores jurídicos encarregados da
causa, o próprio Ministro de Transportes diz no Jornal
Valor Econômico de 15 de julho deste ano: “estranhar
a redução da frota atual nos planos da agência, de
12 mil para 8178 ônibus, o que exigiria otimização do
serviço e taxas de ocupação elevadas para garantir a
queda das tarifas para os passageiros”.
César Borges disse que, como alternativa, estava
em estudo a transformação do regime de permissão
para simples autorização, tal como opera hoje o sistema de transporte aéreo.
O ministro menciona a possibilidade de empresas bem avaliadas continuarem operando suas linhas,
evitando a perda de garagens em uso e as demissões
em massa.
Srªs e Srs. Senadores, as entidades patronais
estão muito preocupadas com o andamento da questão, porque a ANTT não se mostrou muito sensível às
considerações. Inclusive, foram ofertados estudos a
ela sobre a questão.
Um deles, da Fundação Getulio Vargas, condena
o sistema e denuncia a existência de inconsistências
graves nos estudos da Agência.
Outro ponto preocupante a ser avaliado, é de que
todo o esquema operacional do modelo foi projetado
antes da existência da Lei 12.619/12, que trata sobre
a jornada de trabalho do motorista.
O modelo entra em conflito com a lei pelo simples fato de que não a levou em consideração ao fixar
o tempo total do deslocamento dos ônibus em relação
às exigências da nova lei.
Enfim, Sr. Presidente, diante de tudo que foi relatado, eu quero externar minha preocupação no sentido
de que milhares de trabalhadores do transporte possam
vir a perder seus empregos. Eu gostaria de pedir a atenção especial da ANTT para que avalie com bastante
profundidade tudo que está sendo considerado aqui.
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É preciso que consigamos encontrar um caminho
que descarte completamente as demissões. E esse
caminho, com certeza, existe!
Os trabalhadores não são peças descartáveis de
uma máquina. Eles dão vida à empresa e é por meio
deles que uma empresa constrói e sustenta seu nome
e sua história!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Paulo Paim.
Convido para fazer uso da palavra, inscrito como
Líder, o Senador Mário Couto.
Eu peço desculpas ao Senador Casildo Maldaner,
mas a Mesa se equivocou, e nós temos de fazer um
revezamento entre comunicação inadiável e inscrito
pela Liderança. E a vez é do Senador Mário Couto.
Em seguida, usarei da tribuna, como orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Meu querido
Presidente, até que enfim decidiram através de um homem ilibado, ícone da população brasileira, chamado
Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa.
Conseguimos ver um fio de justiça neste País.
Genoino, na tentativa de ser herói do Brasil, ainda fez sinal de vitorioso. A mesma coisa o Dirceu. Eu
fiquei pensando: quantas vezes estive aqui nesta tribuna falando deste assunto! Cheguei até ao excesso de
dizer que eu renunciaria se o Dirceu fosse preso. Se
tivesse travado uma aposta, eu teria ganhado.
Avançamos, avançamos sob pressão, sob o trabalho dos bastidores do Presidente Lula, da Presidenta
para que o Brasil fosse desmoralizado e esses cabras
não fossem pelo menos detidos como foram.
Brasil, o que vai acontecer agora? Alguns que não
pertencem à elite do PT foram condenados à prisão
verdadeira. Aqueles que vão para a cadeia e cumprem
na cadeia os anos de penalidade. Os que pertenciam
à elite, não; estes não podem ficar presos.
Vamos colocar no regime semiaberto. E aí colocaram no regime semiaberto.
Li uma reportagem antes mesmo do julgamento, Brasil, que já estava preparado um quarto com ar-condicionado, televisão 52’’. Então, já previamente se
sabia mais ou menos o que ia acontecer.
Hoje, o regime é semiaberto, e, daqui a seis meses, quando os holofotes saírem de cena, já vão começar a chegar às 10 horas, já terão um quarto com
ar-condicionado e com televisão, vão escrever um livro, vão vender muito, vão ficar ricos. E isso acontece
porque existe Joaquim Barbosa. Se ele não existisse,
nem isso aconteceria, nem o semiaberto.
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Veja, Brasil, os nomes que foram para o regime
semiaberto, que passam o dia em casa, que se apresentam à noite, que dormem na prisão e que, de manhã, vão tomar café em casa! Quanto roubou Dirceu?
Quanto roubou Genoino? Quanto custou à Nação o
roubo, a corrupção que esses homens praticaram?
Daqui a seis meses, eles já chegarão mais tarde, eles vão inventar uma doença, como já a inventou
o Genoino.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas o Genoino inventou muito cedo a doença.
Ó Genoino, tenhas calma! Deixes passar mais
um tempo! Tu conheces o Brasil muito bem. Só estas
aí passando a noite, porque há o Joaquim Barbosa
brasileiro, senão nem isso aconteceria. Isso ocorreu
porque a pressão foi muito grande, muito grande!
E eu já disse, meu Senador Flexa Ribeiro, que nasci
no Marajó, mas estou quase buscando o título de pajé.
Pajé é aquele marajoara. Eu vejo isso muito no Marajó, que conheço. Nasci lá e me criei lá. Já fui assistido
por pajé. Já tive uma crise intestinal que o pajé curou.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu acreditei que tivesse sido curado por ele. É
a fé, é a fé!
Mas, aqui, eu disse que os caras não iam para a
cadeia. Quase acerto em cheio! Aqui, eu disse que Ricardo Teixeira era um dos maiores larápios da história
do futebol brasileiro. Acertei! Aqui, eu disse que Pagot
tinha usurpado dos cofres públicos milhões e milhões
de reais. Acertei! Aqui, eu disse que os mensaleiros,
principalmente Dirceu e Genoino, não iam para a cadeia. Bateu na trave!
Eu corri com uma CPI, alguns dias atrás. Olhem
como eu adivinho as coisas!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já vou descer da tribuna, Sr. Presidente. Pela
sua bondade, peço-lhe mais dois minutinhos só.
Eu corri com uma CPI e consegui 37 assinaturas. Então, eu falei assim: “Ó Pai!” Olhei para Cristo e
pensei: “Cristo, as coisas estão mudando aqui.” Olhei
para o Rui e pensei: “Rui, as coisas estão mudando
aqui.” Olhei para a Bandeira Nacional, vi a frase “Ordem e Progresso” e pensei: “Querida Pátria, parece
que o Senado está mudando e levando a sério as coisas da população. Vamos ver o que está acontecendo nas federações e na CBF. Trinta e sete Senadores
assinaram a CPI.”
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Há dez anos, eu não ingeria um pingo de álcool. Fui para a minha casa comemorar e tomei meia
dose de uísque, dois dedinhos. Eu disse: “Rapaz, vou
conseguir mostrar para a Nação a bandalheira, a ladroagem, a sem-vergonhice que existe na Confederação Brasileira de Futebol e nas federações regionais
estaduais.” Erro meu, eu me enganei! O Senado não
mudou, continua o mesmo! Retiraram as assinaturas
por ordem do Governo.
Eu vi uma Ministra... Como é o nome dela?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu vi aquela Ministra que usa aquele helicóptero
da Saúde, que serve para atender os doentes. Quando
os doentes estão doentes, ela voa para fazer política.
Qual é o nome dela? (Pausa.)
Ah, é a Ideli! Eu tinha esquecido. É a Ideli. Aqui,
ela parecia séria. Lá fora, é uma decepção a Ideli.
E eu caí de novo na tentativa de pensar que o
Parlamento ainda tinha a atribuição de fiscalizar a verba pública, o Governo.
Olhem aqui, acertei na mosca!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não sou pajé, mas acho, Senadores, que acertei
na mosca de verdade (Fora do microfone.).
Cadê a TV Senado? Mostra, TV Senado! Olhe
como eu acertei na mosca, Brasil! Olhe o Marin na Veja.
A Veja publicou, nesta semana, exatamente aquilo que
eu queria fiscalizar. Diz assim: “O mensalinho de Marin.”
É exatamente aquilo que eu queria fiscalizar aqui, e
o Senado não deixou. O Senado Federal não deixou!
Ainda há Senadores que têm a coragem, Sr. Presidente – já desço da tribuna –, ou melhor, a covardia
– não há outra palavra para ser usada – de assinar e
de retirar a assinatura do requerimento de instalação
de uma CPI.
Desço desta tribuna, meu querido País, dizendo
a todos que não desisto dos meus objetivos.
Vou reapresentar o requerimento, Marin! Não
penses que não estou de olho em ti! Vou estar aqui
sempre, Marin, e vou conseguir mostrar que tu estás
roubando! Marin, não adianta te esconderes! É muito
dinheiro, Marin!
Agora, Presidente, ao descer da tribuna, faço uma
pergunta ao Brasil. Agora, desço da tribuna, mas quero
fazer uma pergunta ao meu País. Isso aí que aconteceu
com os mensaleiros já foi uma lição, já foi um avanço.
Agora, digam-me, meus queridos brasileiros...
(Interrupção do som.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ...e minhas queridas brasileiras, paraenses devotos de Nossa Senhora de Nazaré (Fora do microfone.), digam-me, na minha descida da tribuna: será
que são só esses? Será que não há mais gente que
roubou mais do que Genoino e que está solta? Será
que esses caras não vão para a cadeia?
Há gente que roubou três vezes mais do que Dirceu, três vezes mais do que Genoino, três vezes mais
do que Delúbio! Estão soltos! E mais, estão exercendo
mandatos. Estão exercendo mandatos, Brasil! Estamos
longe de ser um País sério.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência para o Senador Mozarildo, para que eu possa fazer uso da tribuna
como orador inscrito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para falar pela Liderança do PDT. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª já está inscrito,
Senador Acir.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, do
PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, todos que nos acompanham pela TV Senado e
pela Rádio Senado, eu queria deixar registrada aqui a
vitória da juventude acriana, pois a Aline, nossa Jovem
Senadora, acaba de assumir o mandato no Senado
Federal. Ela foi a primeira colocada no concurso.
Com muito gosto, tenho acompanhado no Senado
o Projeto Jovem Senador, pelo qual temos de trabalhar. Os estudantes são representantes de cada Estado. Neste ano, a representante do Acre é de Cruzeiro
do Sul – eu queria cumprimentar todos os estudantes
de Cruzeiro do Sul –, da Escola Dom Henrique Ruth.
Aline da Conceição Andrade venceu a edição 2013 do
Projeto Jovem Senador aos 17 anos. Cumprimentei a
Aline, ainda há pouco. Ela estava com seu pai. Fico
muito feliz de ver uma acriana jovem ser vitoriosa. Ela
sempre gostou de escrever, é uma aluna estudiosa e
enche o Acre de orgulho com sua conquista.
Sr. Presidente, caros colegas Senadores, esta
Casa, de certa forma, é a essência do Parlamento.
Hoje, venho aqui – estou certo de que muitos colegas
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farão o mesmo – para me referir a um fato que, para
nós do Partido dos Trabalhadores, é lamentável. É parte
da história e, como tal, tem de ser tratado. Eu nunca
fugi dos temas mais delicados e complicados para nós
e me sinto na obrigação também de falar sobre isso
neste momento, da tribuna do Senado. Eu me refiro à
conhecida Ação nº 470, que levou à prisão algumas
pessoas que fazem parte da história do Partido dos
Trabalhadores.
Mas eu queria dizer – isto faz parte do contraditório, já fiz isto em outras ocasiões – que fiquei acompanhando o que ocorreu nesse fim de semana, como
os brasileiros, e que, lamentavelmente, vi contradições
numa ação que deveria, no meu ponto de vista, ser
pedagógica. É a mais longa ação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte de Justiça
do País, que teve como relator o atual Presidente do
Supremo e também Presidente do Conselho Nacional
de Justiça do País. Mas o que houve foi a exposição de
algumas contradições que não trago como Senador,
mas como cidadão.
Por exemplo, essas contradições foram expostas
nas posições do Ministro Marco Aurélio. O Ministro
Marco Aurélio deu entrevista, gravou entrevista, que foi
reproduzida no blog do Josias de Souza, em que ele
expõe algumas das contradições dessa ação.
Presidente Senador Mozarildo, diz o Ministro
Marco Aurélio, que, hoje, toma posse na Presidência
do TSE, tendo como Vice o Ministro Dias Toffoli: “O
que não compreendi, e estou aguardando uma justificativa, foi a vinda dos acusados para Brasília. Para
quê? Para depois eles retornarem à origem?” Quem
pergunta é o Ministro do Supremo Marco Aurélio Mello.
Segue o Ministro: “A carta de sentença não tinha sido
emitida junto com as ordens de prisão. Trata-se de um
documento básico”. Quem fala é o Ministro Marco Aurélio! “Trata-se de um documento básico para se ter a
execução de qualquer pena no Brasil.” De acordo com
informações da Vara de Execuções Penais de Brasília,
esse documento só chegou agora, na virada de domingo para segunda-feira.
O Ministro Marco Aurélio faz mais algumas observações: “Essa prisão ganhou contornos, nesse período, de prisões provisórias”. E aí surge outro descompasso: “Durante a tramitação da Ação nº 470, não foi
decretada qualquer prisão preventiva. Seria agora, ao
término”? Coloco mais duas observações do Ministro
Marco Aurélio. De resto, Marco Aurélio classifica de
“impensável” – vejam a expressão que eu queria que
constasse dos Anais do Senado – o fato de condenados a regime semiaberto estarem presos em regime
fechado, ainda que por alguns dias.
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Eu ouvi e li a posição de três ex-Ministros da
Justiça: a do hoje Governador do Rio Grande do Sul,
Tarso Genro, fazendo o mesmo questionamento; a de
José Carlos Dias, ex-Ministro da Justiça do Governo
do Presidente Fernando Henrique; e a do ex-Ministro
Márcio Thomaz Bastos. Os dois últimos advogando e
questionando.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge, eu gostaria
de pedir um pouquinho da sua paciência para registrar
a presença, aqui, na nossa galeria, dos estudantes do
ensino médio do Colégio Estadual João XXIII, de Ceres, Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu queria, então, dizer que essas posições do
Ministro Marco Aurélio, que hoje – e eu faço questão
de estar na posse – assume a Presidência do TSE –
Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Ministro Dias
Toffoli, são muito graves.
Nós temos um fato hoje na Nação: pessoas importantes, dirigentes do PT que ocuparam cargos de
destaque no nosso Governo estão presos. Nós temos
que assumir a gravidade desse fato. São S. Exªs os
fatos. E decisão da mais alta Corte de Justiça do País
se cumpre. Isso é ponto pacífico. Mas será que é também na mais alta Corte de Justiça que não se tem o
adequado cumprimento da lei? Será que o mais longo
processo de julgamento da história do Supremo, na
hora da execução, da parte mais difícil... No Direito,
na busca de justiça, a parte mais dura é o recolhimento dos acusados à prisão. Exatamente nessa hora, o
Supremo comete uma ilegalidade, e o País não fala
nada? E o Senado não fala nada?
É isso que estou questionando.
Se o Presidente do Supremo pode agir fora do
que estabelece a Constituição, e os outros juízes deste País?
Essa é a gravidade, e quem está questionando
não sou eu. Sou um Senador. Tenho muito orgulho de
ser Senador do Acre, mas quem está questionando
a ilegalidade é outro Ministro do Supremo: o Ministro
Marco Aurélio Mello, que assume o TSE hoje.
Será que essas contradições deveriam estar ocorrendo num processo da mais alta Corte de Justiça?
A história há de registrar o que ocorreu e o que está
ocorrendo, mas certamente vai registrar as contradições dessa ação.
Sr. Presidente, eu queria me referir à mais grave delas. O Presidente Lula nomeou oito Ministros do
Supremo durante oito anos. A Presidenta Dilma, quatro. E o Presidente Lula e a Presidenta Dilma – falo
com altivez, mesmo no momento de dificuldade pelo
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qual meu Partido passa – fizeram essas nomeações
de maneira republicana, sem nenhum favor ou troca.
Uma delas foi a do Ministro Joaquim Barbosa. Hoje,
com o conhecimento jurídico e com a autoridade que
o cargo lhe impõe, ele conduz esse processo e, como
tal, não pode ser questionado. Agora, os atos decorrentes dele estão sendo questionados por um colega
do Supremo e por ex-Ministros da Justiça deste País.
Mas eu queria pegar a maior contradição. Eu vi
Lideranças do PSDB se posicionando. Na minha opinião, tripudiando em cima do momento difícil que o
Partido dos Trabalhadores está enfrentando. Falo “difícil” porque temos que assumir que talvez tenhamos
cometido um grave erro.
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Agora, depois de 16 anos que se debate
isso – não no nosso, mas no original do PSDB –, nós
estamos reféns de um debate político e já no “sem
jeito”, do ponto de vista jurídico.
Não sei se fomos nós que falhamos, por termos
feito a opção de buscar a condução jurídica, e nos
acalmarmos na política, ou se foi a competente ação
política de setores da imprensa e dos nossos opositores em fazer com que uma ação como essa tivesse
o desfecho que teve.
Eu não tenho dúvida de que qualquer ação de
combate à corrupção no País é boa para a República,
mas exatamente, forçosamente no dia da celebração
da República, segundo o Ministro Marco Aurélio, Ministro do Supremo, foi feita uma ação fora da lei, do que
estabelece a lei, pelo Presidente do Supremo.
Não sou eu que estou questionando o Ministro
Joaquim Barbosa, mas eu queria dizer que, há 16 anos,
o PSDB, com os mesmos personagens, o mesmo banco, fez um esquema de financiamento de campanha
em Minas Gerais. Tentaram dizer que era o mensalão
mineiro. Vamos deixar os mineiros honestos, os mineirinhos, quietos! Foi uma estrutura profissional montada
para financiar partidos políticos.
Já, com a benevolência, ouço o Líder do PSDB,
Senador Aloysio Nunes.
Então, o nome, se são mensalões... Eu não acredito que o mineiro, ou o do PSDB, tenha sido um mensalão. Esse nome é completamente absurdo, assim como
o PT comprar voto de petista para votar, pagando por
mês. Mas, enfim, havia, sim, em ambos, ilegalidade,
financiamento de partido político e de campanha fora
do que estabelece a lei. Esse é um fato. Tem que haver punição? Tem que haver punição, mas não pode
haver dois pesos e duas medidas.
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O do PSDB não tem data para ser julgado. Começou cinco anos antes do que se chamou de mensalão do PT. Os personagens são os mesmos, mas a
condução, completamente diferente.
O Presidente Lula nomeou três procuradores da
República. No governo do PSDB, Procurador-Geral foi
apenas um. O Dr. Brindeiro levou a fama de engavetador da República.
Não estou aqui questionando uma pessoa por
quem tenho admiração, que é o Presidente Fernando
Henrique. Estou dizendo o que os fatos se impõem.
Foram três os nomeados pelo Presidente Lula.
Um, reconduzido. E foram esses que denunciaram
membros do PT e do Governo. Isso não se questiona. Isso é parte da história recente da República do
nosso País.
O que se questiona é que, quando houve – e
eu já o ouço, Senador; só queria concluir esta outra
etapa – a compra de voto da reeleição por R$200 mil
um voto – foi no meu Estado que foram comprados
aqueles conhecidos –, assumiram, gravaram, viram?
Nem na televisão passou a compra de votos com dinheiro público!
O mensalão do PSDB nem data para julgamento
tem, o original, o que deu origem, com o qual poderia
o Brasil ter ficado melhor. Quem foram os parceiros do
PSDB, meu Líder, Wellington Dias? O PPS? O PFL?
Porque, agora, os do PT, nós sabemos. Estão lá recolhidos. O Brasil poderia ter ficado melhor se lá, na
origem, nós tivéssemos posto uma pedra em cima de
financiamento ilegal de campanha.
Eu acuso o golpe. Eu acho que nós temos agora
uma cicatriz definitiva na história do nosso Partido, porque os fatos se impõem. Mas a República Federativa
do Brasil não está melhor depois do ato de sexta-feira,
porque houve uma ação da mais alta Corte de Justiça
que é questionada e questionável, não por mim, mas
pelo Ministro Marco Aurélio, que escreveu, acabei de ler.
Penso que, se quisermos um País melhor, nós
não poderemos seguir nessa história de dois pesos e
duas medidas neste País.
A mesma imprensa que escondeu a compra de
votos na reeleição, que escondeu o mensalão do PSDB
é a mesma imprensa que fez a ação política mais competente, dirigida, para pôr na cadeia dirigentes, pessoas que dirigiram este País e que dirigiram o Partido
dos Trabalhadores.
Ouço o Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes.
Em seguida, os outros colegas.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Senador
Jorge Viana, eu não cometeria, em relação a V. Exª, a
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injúria de dizer que V. Exª repete uma litania conhecida
de culpar a imprensa pelos problemas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não é essa a minha intenção, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Não é. Não é, exatamente. Por isso, eu
não cometeria essa injúria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Por isso que eu já falei “parte”.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu não cometeria essa injúria.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Uma parte pequena.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Agora, a imprensa não encobriu compra de votos na reeleição, porque não houve compra
de votos na reeleição. Trata-se de uma infâmia que foi
repetida à exaustão. Na época, foi objeto de um enorme estardalhaço por parte do Partido de V. Exª, e repercutiu amplamente na imprensa esse estardalhaço.
Acontece que, passados muitos anos, ninguém pôde
provar um milímetro daquela afirmação, de que teria
havido compra de votos na reeleição. Nada. Apesar do
seu partido, o PT, estar no poder já há tanto tempo, com
a faca e o queijo na mão, nunca ninguém conseguiu ir
além da afirmação, que, repetida e repetida, talvez se
transforme em verdade, ou pelo menos é a expectativa
daqueles que o fazem. A história de que o mensalão
mineiro é a origem de tudo também é outro tema que,
por força de ser repetido, poderá vir a se tornar verdade. O fato é que se houve um problema de financiamento de campanha, está sendo apurado. Quem é o
responsável? É o hoje Deputado Eduardo Azeredo? É
o ex-Ministro do Presidente Lula, Walfrido Mares Guia?
Quem é? É o processo judicial que vai apurar. E, se
houver condenação, que ela seja cumprida. Nós, do
PSDB, meu caro Jorge Viana – o senhor sabe disso
–, não fazemos a pauta do Supremo Tribunal Federal.
Não pautamos a ordem dos trabalhos do Poder Judiciário. Esse processo a respeito dos acontecimentos
de Minas Gerais começou na primeira instância, diferentemente do processo do mensalão, que, por ser de
competência originária do Supremo Tribunal Federal,
pó lá começou. Há diferenças de ritmo que se devem a
regimes processuais diferentes. Simplesmente isso. Não
há nenhuma conspiração para retardar esse ou aquele
processo ou adiantar esse ou aquele outro. Quanto ao
fato dessas prisões que ocorreram de dirigentes do PT,
de dirigentes do Banco Rural e do publicitário Marcos
Valério, do mandado de prisão contra o ex-diretor do
Banco do Brasil, quero dizer aquilo que, aliás, o Presidente Aécio disse ainda ontem: eu, pessoalmente,
lamento muito que isso tenha ocorrido. Alguns deles
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são meus amigos. Foram e são meus amigos. Refiro-me ao Deputado Genoino. Refiro-me ao ex-Ministro
José Dirceu, com quem tenho relação de cinco décadas. Lamento profundamente vê-los nessa situação,
mas o fato é que houve uma instrução processual, uma
instrução que veio de um inquérito policial, no qual
eu fui testemunha, inclusive. Testemunhei a favor de
Roberto Jefferson. Disse uma palavra também sobre
a minha convivência com o ex-Ministro Dirceu – ele,
no Governo, e eu, na oposição–, sempre no mais alto
teor republicano. Agora, o fato é que, depois de cinco
anos e meio, eles foram condenados. E condenados
têm que cumprir pena. A decisão do Ministro Presidente
Joaquim Barbosa foi absolutamente correta. Houve o
trânsito em julgado de parte da condenação, que não
foi objeto de recurso, que é incontroversa. É natural
que ela seja executada.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo /
PT – AC) – Mas V. Exª não está defendendo que alguém, submetido a um regime semiaberto, vá para
um regime fechado.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Não, não é isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo /
PT – AC) – V. Exª foi Ministro da Justiça.
O SR. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – A pena começou a ser cumprida, na
verdade, quando eles foram para o regime semiaberto.
Eles foram trazidos a Brasília, como aconteceria em
qualquer outro caso envolvendo autoridades desse
mesmo porte. Foram trazidos a Brasília, e aqui cumprem algumas preliminares administrativas, como, por
exemplo, os exames de saúde e informações a respeito
da pessoa, para, em seguida, serem encaminhados
ao estabelecimento penal sob a responsabilidade não
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, mas do Juiz
da Vara de Execuções aqui de Brasília, que, ele sim,
é que vai dizer se aquele condenado tem direito a trabalhar fora, a estudar, se ele deve cumprir pena aqui
ou cumprir pena em seu Estado de origem, junto a sua
família. Mas são decisões de natureza administrativa,
eles não começaram a cumprir pena no regime fechado.
Esse é um equivoco que cometeu inclusive o Ministro
da Justiça. Eles não começaram a cumprir pena no
regime fechado não, eles foram trazidos a Brasília...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Mas não existia prisão preventiva, o Ministro
Marco Aurélio questiona inclusive isso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eles estavam condenados...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – O Ministro Marco Aurélio questiona a vinda deles a Brasília, o Ministro do Supremo é que está
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questionando. Não havia nenhuma necessidade e
estava mais vinculado, segundo o próprio Ministro, à
data, a outros interesses, do que ao cumprimento do
processo legal.
Eu quero ouvir ainda o Senador Pedro Simon,
que pediu um aparte, Senador Aloysio, mas é com
satisfação que continuo ouvindo V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pois é. Então, eles foram trazidos a
Brasília e, aqui, a partir de Brasília, foram entregues
à responsabilidade do Juiz da Execução Penal, como
aconteceria com qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, Senador Jorge Viana. Aconteceu com eles o
que aconteceria com qualquer um. Ou seja, realmente,
as nossas instituições democráticas subiram um degrau, e não desceram, como afirma V. Exª. Subiram um
degrau ao aplicarem a lei a pessoas poderosas, a pessoas influentes, a pessoas que são defendidas pelos
melhores advogados do País. Tendo sido condenadas,
têm que cumprir pena, inclusive tendo sido julgadas
por alguns juízes que foram indicados pelo partido da
Presidente da República. Então, eu creio que houve
avanço, apesar da tristeza do episódio, da tristeza que
eu sinto pela circunstância pessoal de alguns deles,
inclusive da doença do Deputado Genoíno, da doença
do ex-Deputado Roberto Jefferson, que precisam efetivamente de tratamento especial, que, espero eu, será
deferido pelo Juiz. Mas o fato é que nós avançamos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ouço, com satisfação, o Senador Pedro Simon
e, em seguida, faço um comentário, com a compreensão do Presidente Mozarildo, sobre o aparte...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... dos dois colegas Senadores.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Acho importante a presença de V. Exª na tribuna.
Acho que está desempenhando aquilo que considero papel obrigatório de um líder partidário. Mas V. Exª
há de concordar que foi um dia de grande importância para a vida brasileira. O problema aqui no Brasil,
e aqui não entra partido, não entra nada, na vida inteira do Brasil, desde Cabral até sexta-feira passada,
é que o Brasil era o país da impunidade. Para cadeia
ia ladrão de galinhas, porque ladrão de galinhas não
era nem o juiz nem o delegado. O policial que estava
ali de plantão prendia. Agora, no Brasil, pegar prisão,
ir preso Deputado, Senador, banqueiro, empresário,
prefeito, gente importante, não acontecia isto. Era o
Brasil considerado o campeão mundial da impunidade.
Não há país no mundo em que a impunidade seja tão
real como aqui no Brasil. O Supremo deu um grande
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passo. E nós ajudamos. Nós ajudamos. O povo na rua,
é verdade, mas nós ajudamos. O problema da ficha
limpa passou aqui pelo Congresso. Essa lei que determinou que, sendo processado, vai para a cadeia,
passou pelo Congresso. Foram decisões importantes
de que participamos. E creio que há um aspecto que
V. Exª podia salientar. Eu saliento e o Líder do PSDB
terminou de salientar. A maioria, quase unanimidade,
dos Ministros que votaram foi indicada pelo Lula e pela
Dilma. Isso é muito importante.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Foi um assunto que levantei no início do meu
pronunciamento.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Isso é realmente muito importante. Mostrou o que se
fala e o que não se fala. As pessoas que estavam ali
julgaram e votaram. E votaram de acordo com a sua
consciência. Agora, eu acho que a gente deve entender e saudar que o Brasil está mudando. O Brasil está
mudando. A Lei da Ficha Limpa... O Sr. Maluf, há 40
anos vem sofrendo, até hoje, uns 30 ou 40 processos,
sempre condenado, mas nunca em caráter definitivo,
recurso e mais recurso, e quando chega na última condenação já está prescrito. Não tem mais nada. Agora
não! Agora ele foi condenado pela segunda vez, e é
inelegível. Ele se tornou inelegível, não é mais candidato. Por quê? Por causa da Lei da Ficha Limpa que
este Congresso votou. Então, a Lei da Ficha Limpa,
essa decisão do mensalão foi da maior importância. E
digo a V. Exª com toda sinceridade: não vejo absolutamente nada para dizer que foi o PT. Aconteceu com o
PT. Mas V. Exª tinha razão: o PSDB tem lá o negócio
em Minas Gerais. Agora está acontecendo o negócio
do metrô em São Paulo. Acho que não há partido aqui
que possa atirar pedra. Com toda sinceridade, nós da
classe política estamos tão engajados em uma série
de coisas equivocadas que não podemos atirar pedra. Eu diria a V. Exª que hoje é um dia de respeito
recíproco. Eu respeito os que foram presos. O nosso
querido amigo e ex-Presidente do PT é uma legenda
na história da vida brasileira, e tem um excepcional
passado. É meu amigo, quero-o muito bem, está realmente muito doente, merece um tratamento especial.
O ex-Presidente do PTB, ou atual, não sei, Presidente
do PTB, eu fiz um elogio a ele quando Presidente da
CPI, quando ele estava depondo, dizendo: “Eu quero
felicitar V. Exª”, pois foi ele quem contou. Se não fosse
ele contar os detalhes, os mínimos detalhes, nunca
iríamos saber. Acho, com toda sinceridade, que ele
merecia ter tratamento especial nesse sentido. O dia
é de festa; não é de felicidade. Com toda sinceridade,
não acho que seja hora de bater no PT ou deixar de
bater aqui ou bater acolá. Este foi um dia nacional da
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maior importância, da maior importância, porque acho
que, se o Supremo Tribunal chegou lá, ele não vai voltar
mais. Agora, para Deputado, político, empresário, seja
o que for, se livrar da cadeia, tem que ser absolvido e
não recorrer e recorrer, por 20 anos, e nunca ser condenado e nunca ir para cadeia. Isso que é importante,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– ... e nesse sentido V. Exª deveria concordar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Muito obrigado. Eu queria agradecer ao
Senador Aloysio e ao Senador Pedro Simon, que são
autoridades nesta Casa, do ponto de vista da vida e
das opiniões.
Queria encerrar, Sr. Presidente, reforçando o que
o Senador Pedro Simon não ouviu, pois eu havia falado inicialmente. Comecei registrando os oito ministros
nomeados pelo Presidente Lula para o Supremo, uma
atitude absolutamente republicana. A Presidenta Dilma, quatro. A condução desse processo, como o PT
se portou, como o Governo se portou. Isso eu quero
que fique na história. O questionamento que eu faço
não é esse. E até faria algum, mas talvez não seja o
momento. Mas que outro partido faria isso? Como se
diz no popular, está “com a faca e o queijo na mão”, e
toma uma atitude republicana? Que outra figura neste País tomaria uma atitude como a do Lula? Com a
popularidade que tinha, com o poder que tinha, ele
disse: “Não vou mexer na Constituição, vou cumprir
meus oito anos e vou seguir minha vida pública nos
termos que a Constituição estabelece”.
Eu queria fazer esses registros. Para mim, vir à
tribuna tratar desse assunto tem um gosto amargo. É
sofrer junto, claro, pois são pessoas que nos lideraram,
pessoas que foram importantes para a mudança que
o Brasil experimentou, e hoje estão acertando suas
contas com a Justiça. O que questionei aqui foi, me
apegando à posição do Ministro Marco Aurélio, que
questionou ao Supremo, que deveria e deve ser... E
aí vão dizer: “É um detalhe?”. Não. Mas é o Supremo
dar a condução absolutamente irreparável e irretocável na parte mais difícil de um processo, que é na
hora da condenação. Quem questionou não fui eu, foi
o Ministro Marco Aurélio. Eu fiz esse registro e acho
que é importante que se faça...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... porque o Ministro Marco Aurélio questiona
inclusive a vinda dos presos para Brasília, para depois
voltarem, com custo para a União, para tirar foto. É
uma ação espetaculosa? Se foi, manchou essa atitude.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB
– SP) – Se V. Exª me permite, eu queria apenas ler, para
que fique registrada, a publicação de agora há pouco
da sessão, do resumo da sessão do Supremo Tribunal
Federal da última quarta-feira, porque essa questão foi
abordada e decidida por unanimidade no Supremo. Qual
foi a questão? A da competência do Juiz das Execuções
Penais do Distrito Federal para a prática da execução da
sentença. Veja a ata. Leio a ata: “Extraída a carta da sentença na forma da Resolução no 103/2010, do Conselho
Nacional de Justiça, e seu subsequente encaminhamento
e distribuição ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, ao qual fica delegada a competência, nos
termos do art. 65 da Lei das Execuções Penais, para a
prática dos atos executórios, inclusive emissão da guia
de recolhimento”. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal
julgou, a sentença transitou em julgado e depois, nos
termos do art. 65 da Lei das Execuções Penais, foi delegada, por decisão do Plenário do Supremo...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senador Aloysio, na semana...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ... a competência ao juiz das execuções. É isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Senador Aloysio, na sessão plenária da semana
passada, o Procurador-Geral da República reapresentou – ele já havia apresentado – o pedido de prisão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Sim, mas foi a decisão do Supremo
que pesou.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Óbvio, V. Exª conhece profundamente, pelo
conhecimento jurídico e pelos cargos que já ocupou,
muito mais que eu...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Fato novo, as partes deveriam tomar conhecimento. O Ministro Marco Aurélio, na hora, questionou,
dizendo que tinha que ser encaminhada uma posição.
Isso foi desprezado na mesma sessão. E o mandado
de prisão veio desacompanhado. Ele tinha que vir, Ministro – quem está questionando? –, acompanhado da
guia de recolhimento. Para qualquer pessoa ser presa,
Chico ou Francisco, doutor ou analfabeto, o mandado
de prisão tem que vir acompanhado da guia de recolhimento. Nesse caso, não houve. A ilegalidade não pode
ser praticada pelo Supremo. É só um questionamento.
Eu queria concluir ouvindo, rapidamente, o meu
colega Senador Paim.
E peço ao Presidente que faça constar nos Anais
três documentos: a nota do PT, do Presidente Rui Fal-
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cão; a nota do diretório nacional sobre esse episódio,
que acho que tem de constar nos Anais da Casa; e o
artigo de hoje do Jânio de Freitas.
Para concluir, ouço o Senador Paim, agradecendo ao Presidente Mozarildo.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Jorge Viana, é rápido. Seu tempo terminou,
mas quero cumprimentar V. Exª, o político, o ex-Governador, o Senador Jorge Viana. Em um momento como
este, poucos são os políticos que vão à tribuna para refletir sobre uma situação que envolve, como V. Exª disse
muito bem, lideranças do nosso Partido, o Partido dos
Trabalhadores. V. Exª – eu acompanhei e outros Senadores aqui acompanharam – faz um discurso tranquilo
e equilibrado. V. Exª não está nem questionando a decisão do Supremo no mérito da matéria; V. Exª questiona
o procedimento adotado neste momento,...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Só isso. Só isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... que chocou a todos. Desnecessário. Foi mais
espetacular do que outra coisa. Por isso, quero só me
somar a V. Exª. Parabéns. Tenho orgulho de ter votado
em V. Exª para 1º Vice-Presidente desta Casa...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... e de ser seu liderado aqui no plenário.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Quem dera!
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Entendo que é de políticos como V. Exª que o
Brasil precisa. Parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu queria, então, agradecendo os apartes e
a benevolência do Presidente, pedir que conste nos
Anais da Casa a nota assinada por Rui Falcão, que
diz: “Embora caiba aos companheiros acatar a decisão (...)”. Então, ninguém está questionando. É um
fato consumado, uma decisão transitada em julgado
do Supremo. E eu queria que não houvesse nenhum
grave problema na hora da sua execução, porque é a
parte mais delicada. Só isso.
Mas o Brasil tem que tirar lições, nós todos temos
que tirar lições e esperar que “o pau que dá em Chico
também possa dar em Francisco”.
O Senador Pedro Simon deixou bem claro: “O
Brasil pode ser outro daqui para frente!” Quantos governos, com poder, com apoio popular, fariam o que o
nosso líder Lula fez: nomear de maneira republicana
e isenta procurador-geral da República, oito Ministros
do Supremo? Podemos até ser questionados: “Vocês
são uns bobocas!”. Não! O PT está fazendo a discus-
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são política, mas ninguém está questionando por que
um Ministro ou outro foi julgado.
Agora, tomara, sim, que esta Casa também adote medidas; até hoje não regulamentamos como as
duas Casas tratam aquilo que está na Constituição,
quando alguém é condenado, transitado em julgado; o
Congresso ainda não decidiu isso. Temos que decidir.
Estou apresentado outra PEC em que, quando
houver uma condenação, a Mesa possa... Sei que há
uma PEC do Senador Jarbas, mas ela está na Câmara e não é votada. Essa é nossa prerrogativa para
deixarmos o Brasil melhor. Mas não tenho mais como
pedir. Queria que constasse nos Anais do Senado o
artigo “Quando Março Chegar”, do Jânio de Freitas,
muito bem escrito, em que ele questiona – na opinião
dele, não sou eu que estou questionando o Ministro
Joaquim Barbosa – o açodamento, o carreirismo político do Ministro do Supremo. Imagine se, nos Estados
Unidos, o presidente da mais alta Corte de Justiça
dissesse: “Olha, estou pensando, a médio prazo, em
ser candidato a Presidente da República”. Quem faz o
questionamento é o jornalista Jânio de Freitas. E peço
que conste nos Anais este documento escrito por um
jornalista que, nesse processo todo, bateu no PT, lutou por um processo legal, foi garantista e cobrou essa
posição que vejo que é de todos os brasileiros, porque
não queremos o Brasil como sinônimo de impunidade.
E vou encerrar com o Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Senador Jorge Viana, com a tolerância do
nosso Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR.) – Só queria pedir ao Senador Requião, porque o orador já está há quase uma
hora na tribuna, quando ele tinha direito a dez minutos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Não tomarei mais do que dois ou três minutos.
Senador Jorge Viana, quero cumprimentá-lo pela atitude de ter vindo à tribuna e, ao mesmo tempo, dizer a
V. Exª que estou à disposição da Liderança do PT para
encaminhar qualquer pedido de interpelação, para esclarecer o abuso de poder na execução da pena. Nem
eu nem V. Exª estamos discutindo neste momento o
julgamento, mas a execução midiática da pena é uma
ameaça a todos os brasileiros, é uma extrapolação que
não pode ser tolerada nem pelo Senado da República
e, acredito, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, eu me solidarizo com V. Exª. Não resta dúvida
de que foi uma execução midiática, foi um abuso de
poder, conforme capitulado no nosso Código. E eu me
coloco à disposição do PT, desde já, para subscrever
qualquer interpelação, medida, pedido de esclarecimento, que o Partido tome a iniciativa de fazer.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.

– AC) – Não tenho palavras para encerrar melhor o

SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-

meu pronunciamento do que as palavras do Senador

NUNCIAMENTO.

Roberto Requião.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e

Muito obrigado, Sr. Presidente.

§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, V.
Exª será atendido na forma do Regimento no requerimento que fez.
E eu queria, antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, fazer um registro que julgo muito
importante.
Está transcorrendo aqui no Senado o Programa
Senado Jovem Brasileiro.
Quero, inicialmente, prestar homenagem aos
representantes das áreas do Senado que atuaram
neste programa:
Representando a área de Relações Públicas:
Andréa Valente, Diretora; Márcia Yamaguti e Daniel
de Souza Pinto;
Consultoria Legislativa: Paulo Mohn, Roberta
Assis, Carmem Rachel Scavazzini;
Secretaria-Geral da Mesa: nossa querida Claudia Lyra, João Pedro de Souza Lobo Caetano, Marcos
Mousinho Sousa e Flavio Heringer.
Na verdade, quando se faz esse Programa, esquece-se de homenagear os servidores que trabalharam,
que carregaram o piano para que ele fosse vitorioso.
É lógico que aqueles funcionários estão representando todos os funcionários da área de Relações
Públicas, da Consultoria Legislativa e da Secretaria-Geral da Mesa.
Muito grato a vocês.
Quero também fazer outro registro sobre esse
programa ainda. Quero homenagear quatro Secretários
de Estado que estiveram presentes aqui ontem para
a abertura do Programa: a Secretária do Acre, Vera
Lúcia Pires; o Secretário do Paraná, Adilson Batista;
o Secretário de São Paulo, Ricardo Adeo ; e a Secretária do Maranhão, Négile Dornelles Melo.
Quero também informar que a frase síntese do
Programa deste ano foi: Ter voz para ter vez. Realmente o cidadão tem que entender que é preciso que
ele interaja, que ele participe para que ele possa de
fato ter vez.
Eu quero homenagear os representantes de todos
os Estados, que foram selecionados em mais de duas
mil escolas públicas, que, por sua vez, selecionaram
um representante de cada Estado. Quero homenagear
todos os Estados na pessoa da representante do meu
Estado de Roraima, a jovem Marta Almeida Pereira,
que foi a vencedora em Roraima.
E comunico aos Srs. Senadores que, amanhã,
pela manhã, começa aqui no plenário o trabalho desses jovens propriamente dito.
Então, o registro está feito, com muita satisfação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste
instante ao Senador Casildo Maldaner, do PMDB de
Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB-SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Meu caro Presidente Mozarildo
Cavalcanti, que preside esta sessão, caros colegas, eu
quero, pegando uma carona de V. Exª, lá de Roraima,
dizer que, como a Aline, lá do Acre, a Daniela Moro,
da cidade de Marema, Santa Catarina, também é uma
jovem Senadora que faz parte desse rol de Senadores mirins do Brasil, de todos os Estados, que, desde
ontem, estão aqui no Senado. Então, nós, catarinenses, também temos a nossa Jovem Senadora, que é
a Daniela, do Município de Marema, que fica no oeste
catarinense, fazendo parte desse rol.
Mas, caro Presidente, quero apenas neste instante – e aqui o faço na presença do Presidente do
meu Partido, o Senador Valdir Raupp – dizer que nós
catarinenses vamos realizar as convenções municipais
no próximo fim de semana. O nosso PMDB realiza nos
295 Municípios de Santa Catarina a reestruturação
dos diretórios municipais e de suas executivas também. Trata-se de uma rica experiência de reafirmação
democrática e fortalecimento da militância partidária.
Não há dúvida de que esse processo é uma espécie
de antessala do debate de 2014.
Então, para nós catarinenses – e por que não do
Brasil? – é um debate que se inicia como uma antessala
para 2014, para o ano que vem. E é fundamental para
as eleições, não só de Santa Catarina – lá nós temos
um projeto, ou vamos continuar com o projeto que já
temos, em parceira, ou vamos seguir sozinhos, ou vamos buscar outras parcerias –, a forma como vamos
conduzir o processo. Mas esse debate, com certeza,
vai ser feito, no próximo fim de semana, em todos os
Municípios do nosso Estado.
Mas não podemos de forma alguma precipitar
as coisas, colocar o carro na frente dos bois; o debate
é democrático. A construção partidária se dá a partir
da base, democraticamente, definindo os caminhos a
serem trilhados, sempre visando o bem maior da sociedade, a contribuição que podemos dar.
A antecipação prematura não é vantajosa a
ninguém. Não é possível viver como se estivéssemos sempre na iminência de uma eleição, como se
cada ato dos agentes públicos visasse tão somente
a esse fim.
Devemos deixar o processo eleitoral restrito ao
seu período adequado, sob pena de prejudicarmos o
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andamento das atividades administrativas e legislativas dos agentes públicos.
A prioridade do político, Sr. Presidente, deve ser
tão somente o exercício do mandato concedido pelo
voto popular, e somente sobre esse aspecto devem
ser pautadas suas ações, deixando temporariamente
de lado as questões eleitorais.
O processo eleitoral é uma conquista democrática
de cidadania alcançada a duras penas.
A militância partidária é parte indissociável dessa engrenagem, unindo pessoas em torno de ideais
comuns e desejo de contribuição social.
Infelizmente, essas características acabaram
esmaecidas nos últimos tempos, mas não podem ser
olvidadas jamais.
A participação política através da representação partidária é o caminho para os avanços sociais
e econômicos.
Cabe a nós, representantes públicos, com postura e ações, revitalizarmos sua importância e darmos
continuidade na permanente construção democrática.
Faço menção, Sr. Presidente, ao que vai acontecer nos 295 Municípios, no nosso partido, em Santa Catarina, no próximo fim de semana, dizendo que
esse debate é salutar, é importante, não misturando, é
claro, com as atividades dos executivos, dos que têm
mandato, dos que têm que cumprir com suas missões.
Mas esse debate começa na sua base, preparando-se
para o grande embate que se avizinha no ano que vem.
Como Presidente de honra do meu Partido em
Santa Catarina, reitero que haverá esse grande debate em todo o nosso Estado, na presença do Vice-Presidente da Executiva Nacional do PMDB, Senador
Valdir Raupp; do Senador Moka, que representa aqui o
Mato Grosso do Sul, e de tantos outros companheiros.
É um debate democrático. Estamos nos preparando, sem dúvida alguma, com esse embate, para
aquilo que se avizinha em 2014.
Era a comunicação que eu gostaria de fazer neste
instante, Sr. Presidente, caros colegas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante ao Senador Ricardo Ferraço, como orador
inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, designado
que fui pelo Senador Rodrigo Rollemberg para relatar
o aperfeiçoamento, o aprimoramento, do nosso Código
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de Defesa do Consumidor, comunico à Casa, Sr. Presidente, que estamos na reta final desse debate. Um
debate que julgo ser da maior importância e da maior
relevância para a população brasileira porque se trata da modernização e do aperfeiçoamento de um dos
nossos códigos, que é apropriado e que tem sido, ao
longo dos anos, um verdadeiro código em defesa da
cidadania brasileira porque equilibra as relações de
consumo e, ao fazê-lo, dá exatamente ao consumidor
toda a condição de exercer os seus direitos.
O fato é que dos anos 90 para cá muita coisa mudou. Mudaram-se os hábitos de consumo, mudou-se
a realidade socioeconômica de nosso País, mudou o
mundo, mudamos todos nós. Na prática, alguns dos
elementos e das variáveis que são relevantes hoje
no mercado de consumo não foram considerados à
época em que esse importante Código foi editado em
nosso País.
Apesar de ser reconhecido como uma das mais
importantes legislações avançadas, tendo grande reconhecimento não apenas em nosso País, mas também
tendo o reconhecimento internacional, o fato é que
esse aperfeiçoamento vem em boa hora. A começar,
por exemplo, com a necessidade de nós incorporarmos
ao nosso Código de Defesa do Consumidor o comércio eletrônico, que não existia nos anos 90 e que se
tornou uma ferramenta, um meio, hoje, óbvio e natural de comercialização de produtos e de serviços em
nosso País. O comércio eletrônico já é um meio pelo
qual se comercializam mais de R$22 bilhões em nosso
País, tendo alcançado a marca, inclusive, de mais de
40 milhões de brasileiros que, pelo menos uma vez,
já se utilizaram dessa ferramenta que facilita muito as
relações de consumo.
Foi para garantir amparo adequado aos nossos
consumidores que trabalhamos de forma intensa nos
últimos meses, sem perder de vista a continuidade de
um conjunto de outras tarefas que acumulamos aqui
em nosso trabalho legislativo. Foram 14 meses de muito trabalho, até que pudéssemos fechar um relatório
sobre o qual tivemos o cuidado de fazer um debate
muito amplo, muito democrático, incorporando um
conjunto muito grande de entidades que participaram
ativamente conosco na construção do novo Código do
Consumidor, entidades as mais diversas, militantes os
mais diversos, que participaram conosco desse esforço.
E o resultado, a meu juízo, Sr. Presidente, foi a
construção de um relatório equilibrado, com propostas
que podem trazer um salto significativo, no sentido de
as relações de consumo se transformarem em rela-
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ções cada vez mais éticas, mais harmônicas e mais
equilibradas.
No que diz respeito ao comércio eletrônico, que
hoje se impõe como força crescente, o objetivo foi, de
fato, garantir a segurança jurídica das transações comerciais e a privacidade de dados pessoais. Os consumidores não podem continuar na dependência de
boas práticas comerciais entre aqueles segmentos que
desejam e aqueles que não desejam. Portanto, foi necessário que transformássemos isso em lei, em obrigação, para criarmos um critério entre as empresas que
se prevalecem dessa extraordinária ferramenta, mas
não dependendo mais, Senador Flexa, da vontade desta ou daquela empresa em desenvolver boas práticas
comerciais, transparentes, que pudessem representar
o equilíbrio nas relações de consumo.
As empresas.com precisam, antes de tudo, oferecer ao consumidor informações claras e precisas.
Vazamento de dados tem que ser informado de imediato às autoridades competentes e ao consumidor. As
pessoas terão, por exemplo, 14 dias para se arrepender de suas compras – hoje são sete dias; estamos
ampliando para 14 dias, considerando que a compra
que é efetivada na base do comércio eletrônico é uma
compra não presencial, então, você não tem, às vezes,
a melhor forma de identificar o produto ou o serviço.
Só nos contratos de transporte aéreo é que caberá à
agência reguladora, no caso, a Anac, a regulamentação
do direito ao arrependimento, isso inclusive fortalecendo o papel das nossas agências reguladoras, que, do
ponto de vista histórico, andam muito distantes de um
papel ativo na relação de consumo equilibrada entre
fornecedores e consumidores.
A proposta também resolve uma dor de cabeça
comum na era virtual: o abuso de spams, a troca e
venda de listas de e-mails e dados cadastrais.
Outra preocupação foi fortalecer o consumo sustentável, um conceito básico no que diz respeito à
necessária e inadiável responsabilidade ambiental.
Rótulos e manuais de qualquer produto vão precisar
incluir informações sobre o impacto ambiental e o correto descarte das embalagens.
O prazo de garantia foi estendido de um para dois
anos. Isso vai diminuir o chamado lixo eletrônico e vai
determinar, em alguns casos, dependendo se bens
duráveis ou não duráveis, que possa ser um produto
feito com melhor qualidade, uma vez que vai aumentar
também a garantia, para, de alguma forma, equilibrar
essa onda que nós assistimos no mercado de consumo, onde tudo é substituído de forma “one way”.
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O julgamento das ações coletivas passa a ter
prioridade. O objetivo é atender, de forma mais rápida,
as demandas do consumidor e também desafogar o
Judiciário, assoberbado por um conjunto de milhões e
milhões e milhões de ações que congestionam a pauta
da Justiça, até por causa da indústria de recursos, que
produz e que projeta uma expectativa, uma impressão, uma percepção, Senador Moka, de impunidade,
porque as ações não alcançam a sua efetividade. Vale
inclusive lembrar que as ações envolvendo os problemas de consumo representam pelo menos 80% das
demandas judiciais na área cível. Então, essa foi uma
das preocupações que nós enfrentamos e atacamos
no novo Código, criando instrumentos para que se
possa, através do fortalecimento dos PROCONs, por
exemplo, evitar que tudo seja judicializado.
É fundamental, como disse aqui também, o fortalecimento dos PROCONs, que recebem hoje, por
ano, algo em torno de dois milhões de reclamações e
demandas, mas que têm mais de 90% de suas decisões questionadas na Justiça. As decisões dos PROCONs precisarão ser cumpridas, sob pena de multas,
inclusive multas diárias, fortalecendo-se o papel dos
PROCONs, que, na prática, dão capilaridade à existência do Código do Consumidor. Nós estamos dando
efetividade nas relações de consumo.
Enfim, entre outras inovações, os PROCONs
poderão determinar a substituição ou reparação do
produto com defeito, ou ainda a devolução do dinheiro
pago pelo consumidor.
A modernização do Código do Consumidor inclui
também medidas preventivas contra o chamado superendividamento, um fenômeno conjuntural em nosso
País, na medida em que o Brasil viveu uma revolução
na oferta de crédito, com a chegada de milhões e milhões de brasileiros ao mercado de consumo. O fato é
que isso gerou um superendividamento por parte de
muitas famílias brasileiras, e nós estamos trazendo para
o Código relações de consumo que possam considerar,
por exemplo, que, no empréstimo sob consignação, o
limite é de 30% do salário do tomador do empréstimo,
como forma de se manter um mínimo existencial, trazendo, inclusive, para o Código decisões que já foram
tomadas e consolidadas por diversas decisões nos
tribunais do nosso País.
Enfim, o crédito também passa a ser de responsabilidade compartilhada, Senador Aloysio Nunes
Ferreira; não pode ser de responsabilidade apenas de
quem pega o recurso. Quem empresta precisa ter responsabilidade. Portanto, estamos criando mecanismos
para que as instituições que fazem as operações de
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crédito possam ser mais criteriosas, evidentemente,
sem abusar nos limites compatíveis de dívidas para
o consumidor, para que a pedagogia da convivência
com a oferta de crédito possa se traduzir em benefício, possa permitir que as famílias tenham acesso a
meios, serviços e produtos, mas que isso se dê sem
o comprometimento do mínimo existencial, até porque
as estatísticas estão sinalizando que as famílias que
mergulham em desorganização financeira acabam
produzindo muita desarmonia familiar. Nós consideramos esse aspecto em nosso Código, e tudo indica que,
amanhã, nós poderemos votá-lo na comissão especial
que foi criada, e, em seguida, esse Código poderá ser
debatido, poderá ser deliberado aqui pelo Plenário.
O fato objetivo, Sr. Presidente, é que nós consideramos, nesse novo debate, nessa quadra em que
nós estamos aperfeiçoando o Código, questões como
ações coletivas, questões como o superendividamento, questões como o comércio eletrônico, conceitos
relacionados ao consumo sustentável e, obviamente,
o fortalecimento dos PROCONs.
Dessa forma, estamos atualizando o nosso Código com aquilo que há de mais moderno em razão desse
amplo debate que nós fizemos, inclusive observando,
pelo direito comparado, aquilo que está acontecendo
nos países, nas sociedades que estiveram antenadas
no aperfeiçoamento deste Código.
Vale aqui um agradecimento ao Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que
coordenou os trabalhos, em nome de um conjunto de
juristas, antes mesmo que nós constituíssemos essa
Comissão, e dizer que, sem esse trabalho e esse esforço, dificilmente teríamos alcançado nosso êxito.
Portanto, meu agradecimento ao Ministro Antônio Herman Benjamin, que é um militante, desde sempre, da
causa consumerista.
Ouço, com enorme prazer e satisfação, o Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Ricardo Ferraço, eu quero parabenizar
o trabalho de V. Exª, que acompanho há algum tempo. É importante a gente dizer neste momento que,
quando surgiu o Procon, essas questões de troca de
mercadorias eram difíceis. Hoje, isso está muito facilitado. E, com o aprimoramento, vale dizer, de estar
se dando mais robustez ao Procon, eu tenho certeza de que quem vai ganhar com isso é exatamente
o consumidor, porque se percebe, na prática, que o
consumidor vai à loja ou ao banco, enfim, àquele de
quem ele está reclamando; se não obteve êxito, passo seguinte, ele vai ao Procon, que tem sido muito
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ágil, mesmo limitado, como V. Exª acabou de dizer. E
é exatamente nesse sentido que o trabalho de V. Exª
está indo, quer dizer, no intuito de dar mais condição,
mais força para que se possa resolver mais facilmente
o drama, o dia a dia das pessoas, e, na verdade, punir
também aqueles que insistem, muitas vezes, em ludibriar ou não quererem a devolução de uma mercadoria
que, flagrantemente, está com problemas. Então, eu
louvo o trabalho de V. Exª. E a atualização que vai ser
feita, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para que o
consumidor tenha mais direitos e mais condições de,
realmente, fazer com que esse direito seja garantido.
Parabéns pelo trabalho de V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – Agradeço a manifestação de V. Exª,
e esse foi o sentido observado pelo Senador José
Sarney,...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – ... quando ainda presidia o Senado, ao
constituir a comissão de juristas que apresentou aquilo
que nós consideramos em nossa comissão, que foi uma
minuta. Essa minuta foi por nós acolhida, evidentemente, e nós incorporamos outros pontos, mas é fundamental agora, ao apresentarmos esse nosso parecer
na comissão especial, que nós possamos evoluir para
trazê-lo para o Plenário do Senado, porque o Plenário,
de forma terminativa, poderá legar ao País um novo
Código, aprimorado, aperfeiçoado, que foi construído
ao longo de 14 meses, por um conjunto infindável de
audiências públicas, em que todas as entidades que
desejaram se manifestar, obviamente, se manifestaram
e participaram da construção...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria.
PMDB – ES) – ....de uma proposta, Sr. Presidente
(Fora do microfone.), que atualiza, que torna adequado
o Código de Defesa do Consumidor aos dias atuais e
às relações de consumo.
Agradeço a condescendência de V. Exª.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
Convidamos, para fazer uso da palavra, na condição de Líder, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Davim; quero
cumprimentar também, de forma especial, o Senador
Cafeteira, que se encontra à mesa.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu
passei duas semanas em Roraima, dedicado, prioritariamente, a diagnosticar um problema que nosso
Município de fronteira, Pacaraima, atravessa neste
momento – aliás, em face de um acordo assinado,
Senador Flexa, no final de 1989 e, de fato, em vigor
a partir de janeiro de 1990.
Eu vou comentar isso com mais tranquilidade
depois, mas eu queria hoje, antes de entrar no meu
pronunciamento propriamente dito, fazer um registro,
que já fiz como Presidente, presidindo a sessão, sobre o programa do Senado que tem o nome de Jovem
Senador.
Este ano, o programa se chama “Ter voz para ter
vez”. Isso é muito bom, porque leva aos jovens justamente essa ideia cidadã de que não basta reclamar, não
basta botar a culpa nos outros, porque cada cidadão
tem que ter, de fato, a responsabilidade de participar
da vida do País para poder, de fato, ter voz e ter vez.
Se não, não adianta.
Quero, portanto, como fiz, parabenizar os funcionários do Senado, dos diversos setores, que colaboraram para que esse projeto tivesse êxito, quero
cumprimentar todos os representantes de todos os
Estados na pessoa da representante do meu Estado, a jovem Marta Almeida Pereira, que é da Escola
Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos e nos
dá, portanto, a honra de ver, sentir e participar do
trabalho do Senado.
Mas, Sr. Presidente, o foco do meu pronunciamento de hoje vai ser a questão da telefonia neste País. Eu
sei que cada Estado tem uma peculiaridade em relação
à operadora A, B ou C, mas o importante é que nós
temos consciência, porque recebemos comunicação
de todo o País, de que isso ocorre em todo o País.
Mas, no meu Estado, Senadora Lídice, a Assembleia Legislativa resolveu fazer uma CPI da Telefonia,
analisando todos os aspectos, ouvindo a população,
ouvindo os representantes das operadoras e ouvindo o representante da Anatel. É um trabalho que eu
acredito que deveria ser feito por todas as assembleias
deste País, porque, de fato, não adianta ficarmos aqui
fazendo denúncias, cobrando providências, porque a
coisa já tem que caminhar mesmo para o lado jurídico.
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Vou ler aqui, Senador Davim, as conclusões da
CPI, mas eu acho que não ocorre de outra forma em
qualquer dos Estados brasileiros.
Parece que fica mais ou menos assim: em cada
Estado, o cartel se combina e decide que a telefônica
tal vai ter primazia. Aí, fica assim: no meu Estado, a
menos ruim – a menos ruim – é a Vivo, mas as outras
também são muitos ruins, inclusive a que deveria operar a banda larga, que é a Oi.
Então, vão aqui as conclusões da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima:
Das conclusões.
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de
cunho eminentemente investigativo, buscou
aprofundar o conhecimento naquilo que constitui o seu objeto central – a responsabilidade
por danos ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia. Para tal, dividiu
sua atuação em duas vertentes: a colheita de
depoimentos da população, de autoridades
e representantes das empresas, bem como
a coleta de documentos oficiais para traçar a
situação atual da telefonia [...].
Não há dúvidas, como já era o sentimento,
desde o início dos trabalhos, que existe, sim,
inadequação na prestação de serviço de telefonia de modo a causar danos à coletividade.
No entanto, no decorrer dos trabalhos, restou
mais que comprovado a má prestação de serviço e os percalços que atravessam a população de Roraima.
Foram detectados diversos problemas, dentre
os quais a sobrecarga das ERBs instaladas
perante o número de linhas ativas, falha nas
informações prestadas ao consumidor pela ausência de lojas das empresas de telefonia no
interior, dificuldade de obter uma ligação aos
call centers, ausência de fiscalização [aqui é
muito importante frisar] adequada da Anatel
das empresas de telefonia e instabilidade no
sistema elétrico de Roraima [isso já é uma
peculiaridade de Roraima].
Quanto às sugestões:
1. Sugerir a limitação ou a sustação temporária
da comercialização de novas linhas de telefonia [...], enquanto não houver a expansão da
infraestrutura e capacidade de atendimento ao
consumidor roraimense; 2. Sugerir a todos os
Municípios de Roraima a criação de legislação uniforme que permita a instalação de no-
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vas antenas [parabólicas] sem burocracia; 3.
Recomendar à empresa Eletronorte Energia
e Companhia Elétrica de Roraima que possa
fornecer e garantir estabilidade na rede de
transmissão elétrica, considerando as constantes quedas de energia que prejudicam a
vida útil dos equipamentos das operadoras; 4.
Ampliar a rede de atendimento das empresas
de telefonia no interior do Estado de Roraima,
possibilitando aos consumidores dessas localidades acesso à informação dos produtos e
serviços, bem como facilitar a resolução dos
problemas dos consumidores; 5. Melhorar o
acesso dos consumidores do interior do Estado de Roraima aos call centers; 6. Sugerir à
Anatel a adequada fiscalização das empresas
de telefonia e a divulgação dos resultados regionalizados às autoridades locais e à população em geral; 7. Remeter o presente relatório final à Mesa Diretora da Casa [no caso, a
Assembleia Legislativa], a fim de encaminhar
as constatações ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Roraima,
à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Roraima e à União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (Unale), com o fito de
subsidiar eventuais inquéritos civis instalados
e eventuais ações judiciais ou administrativas
procedidas pelas mesmas.
Sr. Presidente, eu acho que aqui é quase que
declarar o óbvio. Importante é que esse óbvio agora
foi constatado e documentado pela Assembleia Legislativa do meu Estado, e acho que isso deveria ser
feito pelas assembleias legislativas de todos os Estados brasileiros.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Aí, nós teríamos um raio X, um
diagnóstico da realidade dessas telefônicas no País.
Eu pediria mais um tempinho, Senador Paulo
Davim, só para concluir.
Eu ainda gostaria de dizer o seguinte.
Primeiro, estou lá em Roraima – não vou nem
dizer que estou aqui, em Brasília – e ligo para o meu
filho, que mora lá. E qual a mensagem que vem da
operadora? “Esse telefone não existe”. Ora, eu não
sei o telefone do meu filho? E como sei! As pessoas
para quem eu ligo estão cadastradas. Então, além disso, é uma informação enganosa, mentirosa. Se, pelo
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menos, dissesse que a linha está congestionada, que
não é possível completar a ligação ou pedisse para
tentar mais tarde... Mas dizer que o telefone não existe ou que está impossibilitado de receber chamada
é um absurdo! Aí, como disse uma pessoa que me
mandou uma mensagem pelo Facebook, o pior é que
você tenta fazer uma ligação cinco vezes e consegue
na sexta, mas você já pagou essas cinco ligações que
fez, todas as tentativas foram cobradas.
Então, nós não podemos, aqui, no Senado, onde
representamos os Estados da Federação, deixar que
isso aconteça em nossos Estados. Não podemos nos
limitar apenas a discursos, a audiências públicas e a
denúncias. Eu, por exemplo, pretendo, com a assessoria
jurídica adequada, tomar providências, como Senador
por Roraima, aliás, como um Senador de Roraima, para
realmente começar a dar um fim a essa história de as
operadoras de telefonia usarem e abusarem, como, de
resto, fazem as outras, de outros setores, mas estamos tratando aqui das operadoras de telefonia. Não é
possível permitir que continue esse assalto ao cidadão
e à cidadã brasileira e nós fazendo de conta que não
estamos vendo, fazendo de conta que não estamos
ouvindo, sem falarmos nada.
E também só falar não adianta. Eu pretendo entrar com uma ação judicial contra a Anatel e contra as
operadoras de telefonia do meu Estado, mas quero
pedir a colaboração dos Senadores de todos os Estados para darmos realmente um basta a essa situação,
porque não é o Senador que está sofrendo com isso,
mas é toda a população, desde aquele pobrezinho
que compra um celular pré-pago, que tem o mesmo
tipo de problema.
Então, precisamos, de fato, colocar um ponto final nessa questão.
Peço, Senador Davim, que autorize a transcrição
tanto das conclusões quanto do parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito feita no meu Estado
para apurar o funcionamento dessas telefônicas e também para responsabilizar a Anatel por essa questão,
porque fica sempre numa historinha de que a Anatel
suspendeu não sei o quê... E isso não funciona. Não
podemos aceitar esse faz-de-conta, temos que partir
para uma ação.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Passamos a palavra à Senadora Lídice da Mata.
Antes, eu gostaria de ler alguns informes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Afonso Florence e Cândido
Vaccarezza, em substituição aos Deputados José
Guimarães e Valmir Assunção, e, como membros suplentes, os Deputados Carlos Zarattini e Odair Cunha,
em substituição aos Deputados Sibá Machado e Luiz
Couto, respectivamente, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 627, de 2013, conforme o Ofício n° 1.070, de
2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 1.070/GAB-LidPT
Brasília – DF, 19 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
indicar como membros titulares os deputados AFONSO
FLORENCE –PT/BA e CÂNDIDO VACCAREZZA – PT/SP
em substituição aos eputados JOSÉ GUIMARÃES – PT/
CE e VALMIR ASSUNÇÃO – PT/BA, e como membros
suplentes os deputados CARLOS ZARATTINI – PT/SP
e ODAIR CUNHA – PT/MG em substituição aos deputados SIBÁ MACHADO – PT/AC e LUIZ COUTO – PT/
PB, para a Comissão Mista destinada a analisar a MP
627/13, que “altera a legislação tributária federal relativa
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ,
à Contribuição Social sob re o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga
o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a
tribução da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com
relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e
coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente
no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no
exterior; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Dep. José Guimarãres, PT/
CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – A Presidência também designa o Deputado Wellington Roberto, como membro suplente,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória n° 627, de 2013, con-
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forme o Ofício n° 368, de 2013, da Liderança do PR
na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 368/2013
Brasília, 13 de novembro de 2013
Assunto: Indicação de titular e suplente da Comissão
Mista MP 627/13
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Anthony Garotinho
(PR/RJ) para membro titular e o Deputado Wellington
Roberto (PR/PB) para membro suplente na Comissão
Mista da Medida Provisória 627 de 2013, que “Altera a
legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribiução
para o PIS/PASEP e à Contribiução para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga o
Regima Tributário de Transição – RTT, instituído pela
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2008; dispõe sobre
a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de
participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa
física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências”.
Respeitosamente – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR-PTdoB/PRP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Com a palavra a Senadora...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a licença da Senadora, só quero pedir, em nome do Senador
Delcídio do Amaral, que só vai chegar aqui na Ordem
do Dia, que seja feita a leitura dos Requerimentos nºs
1.204 e 1.245, de 2013, de sua autoria.
Ele pediu que eu fizesse essa solicitação porque
eles precisam ser lidos antes da Ordem do Dia.
Muito obrigado, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Está sendo providenciado, Senador.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
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oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes
do meu pronunciamento, eu queria registrar a presença,
aqui, em plenário, do Prof. Robério Marcelo Ribeiro, coordenador do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade do
Recôncavo Baiano, do campus de Santo Amaro.
Esse curso foi iniciado na semana passada, em
Santo Amaro. Estavam presentes na sua aula inaugural Caetano Veloso, Jorge Portugal e outros grandes
artistas da música e da literatura brasileiras e baianas,
todos filhos de Santo Amaro.
Ele completa um processo extremamente importante para a Bahia, que é o projeto de implantação da
Universidade Federal do Recôncavo Baiano, nascido
de um movimento de grande mobilização das cidades
do Recôncavo, que tinha essa grande dívida para com
a cidade querida de Santo Amaro, uma cidade histórica, realiza um sonho daquela população, coincidente
com o sonho da nossa querida Dona Cano, que, muito
atenta às energias e à agenda de sua cidade, sempre
colocou isso como um grande projeto seu, tendo lutado muito para que finalmente pudéssemos ter uma
universidade em Santo Amaro.
A Universidade Federal do Recôncavo é uma
universidade multicampi e se estende por todas as
cidades do Recôncavo da Bahia. A participação de
Santo Amaro foi decisiva no processo de conquista
dessa Universidade e, portanto, não poderia ficar de
fora. Já temos lá na minha querida Cachoeira, cidade
heroica. Santo Amaro também participou de forma destacada da luta pela independência do Brasil, daquela
luta heroica que o povo baiano travou, com armas na
mão, para garantir que o Brasil ficasse independente.
Sr. Presidente, ainda tratando de questões relacionadas à educação, quero destacar que ocorreu
ontem, em Guarajuba, na Bahia, promovido pela União
dos Municípios da Bahia, um encontro reunindo mais
de 280 prefeitos, que contou com a participação do
Governador, com a minha presença e com a presença
do Senador Walter Pinheiro e do Ministro da Educação e que este ano teve como ponto central da pauta
a educação, a ciência e a tecnologia. E isso se junta a
esse processo, Senador Álvaro Dias, que nós iniciamos
a finalizar, agora, na Comissão de Educação, que é
a apreciação do Plano Nacional de Educação, que V.
Exa conduziu, juntamente com o Presidente daquela
Comissão, com inúmeras – mais de sete – audiências
públicas nesse processo de revisão que o Senado faz
do projeto, amplamente discutido, com mais de dois
anos de discussão na Câmara dos Deputados. É nossa
obrigação rever, revisar, debater e nos posicionarmos
a respeito desse grande momento. Nós hoje tivemos
que suspender a análise do projeto, o debate a res-
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peito dele. Houve um pedido de vista coletiva, a que
eu me incorporei, inclusive.
Mas quero destacar que V. Exa já anuncia pontos
importantes desse projeto. Confesso que ainda não
pude analisar os efeitos e o impacto do que V. Exa tem
chamado Lei de Responsabilidade Educacional. Isso
eu ainda não pude analisar, até porque V. Exa deu conhecimento hoje pela manhã do seu relatório. Mas já
destaco coisas que considerei muito positivas no seu
relatório, como avançar ao prever que o marco do processo de alfabetização passe a ser os sete anos de
idade, ou o segundo ano do ensino fundamental, a partir
do segundo ano de vigência do plano; e os seis anos
de idade, ou o primeiro ano do ensino fundamental, a
partir do quinto ano de vigência. É muito importante
que nós possamos assegurar esse avanço no Plano.
Quero destacar também como contribuição do seu
relatório o destaque para a educação à distância, que
estava pouco valorizada no Plano anteriormente, e a
que V. Exa consegue dar importância. Eu pude participar
de experiências de educação à distância quando era
estudante ainda, dentro do Ministério da Fazenda, da
Escola de Administração Fazendária, na qualificação,
na atualização dos conhecimentos dos funcionários.
Foi uma experiência muito importante e interessante
na minha vida pessoal. Tenho a oportunidade de viver
hoje esse crescimento de importância do ensino à
distância, inclusive com o avanço tecnológico, e acho
que é um ponto fundamental que V. Exa resgata nesse
Plano Nacional de Educação.
Também acho – pelo que percebi como um dos
temas mais polêmicos que nós enfrentamos no Plano,
que é a meta 4 – que V. Exa conseguiu dar uma solução
que se adequa, de um lado, a permitir, digamos assim,
a opinião, a oportunidade diferenciada que cada família
tem de opinar pelo que seu filho pode fazer no contraturno, e a garantia efetiva no texto da vedação à recusa
de matrícula de alunos com deficiência no ensino regular
sob a alegação de deficiência. Acho que esse aspecto
é também muito importante, e V. Exª o destaca no texto
que espero possamos, mais rapidamente, debater e aprovar na Comissão de Educação para que, em urgência
possamos trazê-lo ao plenário para uma aprovação final.
Finalmente, Sr. Presidente, quero destacar o registro de que ontem se iniciou e vai até o dia 21 de
novembro a 6ª Semana de Valorização da Primeira
Infância e Cultura da Paz. O evento é organizado pelo
Senado, em parceria com as embaixadas da França e da Espanha, e reúne especialistas brasileiros e
estrangeiros para discutir políticas públicas voltadas
para crianças entre 0 e 6 anos de idade. É um movimento extremamente importante, do ponto de vista da
educação, da valorização da primeira infância, e que
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todos os anos o Senado realiza com a participação
da Comissão de Educação, de Direitos Humanos, da
CAS. Acho importante que possamos aqui destacá-lo.
Tive a oportunidade de participar de um debate
sobre a importância, na verdade, da formação de 0 a
3 anos de idade, e entendo que é extremamente necessário que possamos dar relevância a esse tema da
primeira infância, da educação da primeira infância, no
nosso espaço de trabalho e no nosso pensar legislativo.
Mais dois rápidos registros: primeiro, o Programa
Senado Jovem elegeu o seu presidente, o jovem Ivanlis Nascimento da Costa, que é baiano. Quero saudar,
em seu nome, todos os 27 participantes, que tomaram
posse ontem para um mandato de três dias representando todos os 26 Estados e o Distrito Federal.
E quero registrar também, no dia de ontem, o
aniversário de 47 anos da Embratur (Instituto Brasileiro
de Turismo), empresa dedicada à construção de uma
política pública de incentivo ao turismo. Ela tem muita
importância para o Brasil, teve presidentes e personalidades públicas merecedoras de todo o elogio – e
ainda tem hoje, na figura do nosso Presidente Flávio
Dino, querido amigo, a quem quero parabenizar pelas
iniciativas que tem tomado à frente da Embratur.
A Embratur anuncia que o Brasil ultrapassará a
marca de seis milhões de turistas estrangeiros pela
primeira vez na história do País e destaca que o turismo brasileiro hoje é responsável pelo emprego de dez
milhões de pessoas e responde por cerca de 3,6% do
PIB. Espero que tudo isso faça com que a Embratur
recebe cada vez mais a atenção do governo e o espaço no Governo Federal para que ela seja realmente
protagonista da política de promoção do turismo brasileiro no exterior, coisa que ainda, efetivamente, não
acontece, especialmente no que concerne à estruturação da política de promoção do turismo brasileiro ou
na promoção do Brasil no exterior para a preparação
da Copa do Mundo, infelizmente.
É uma reivindicação do setor do turismo, do trade
turismo, de todos nós que atuamos na área de turismo,
que a Embratur seja oficialmente o organizador da participação e o definidor da política de promoção do Brasil
no que diz respeito à preparação da Copa do Mundo.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de fazer esses
registros todos e, mais uma vez, parabenizar a Prefeita
Maria Quitéria, da União de Prefeitos da Bahia, que ontem liderou esse grande encontro de prefeitos que discutiu a educação, a ciência e a tecnologia. E, ao tempo,
dou também um aparte ao meu querido colega, Senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, que me solicita.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senadora Lídice, no aparte a V.
Exª, só não poderia deixar também de registrar que
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hoje, juntamente com V. Exª, estivemos na Comissão
de Educação do Senado, onde o Senador Alvaro Dias
apresentou o relatório ao Plano Nacional de Educação, relatório este que, com o pedido de vista, deverá
ser apreciado na próxima semana. Quero só reiterar
a compreensão de V. Exª e acrescentar que, de todos
os relatórios já apresentados sobre Plano Nacional
de Educação, notadamente sobre os relatórios apresentados e debatidos na Câmara dos Deputados, o
relatório se S. Exª o Senador Alvaro Dias é o que mais
avança. Avança em vários aspectos, notadamente sobre o financiamento da educação, em especial porque
reafirma o desejo da sociedade civil, no que tange à
educação, de destinar recursos públicos para a educação pública e amarra esse quesito, essa responsabilidade ao ensino profissionalizante e, em especial,
às metas, à expansão do ensino superior público. E
amarra claramente quais as metas de expansão do ensino superior público, em 40%, única e exclusivamente,
para vagas na educação superior pública. Relatórios
anteriores estipulavam o que, no meu entender, era
uma armadilha, porque estipulavam uma artimanha,
ou seja, vagas no ensino superior gratuito. Veja bem:
gratuito não é público. Havemos de convir que recursos públicos devem ser destinados, única e exclusivamente, à educação pública. No mais, estabelece algo
que é fundamental no Plano Nacional de Educação,
nesse relatório do Senador Alvaro Dias, ou seja, que
o repasse de recursos federais para Municípios e Estados seja vinculado ao pagamento do piso salarial
a professores, mas não coloca isso como imposição,
porque, se assim fosse, deixaria de reconhecer algo
que é óbvio: que a União é que mais arrecada. E a
União, sendo a que mais arrecada, tem que também
fazer transferência para Estados e Municípios. Obriga a União a fazer o repasse para aqueles Estados
e, em especial, para os Municípios que não tiverem
condições financeiras de fazerem a complementação
do piso salarial para os seus professores. Além de o
relatório retomar com muita propriedade o conceito do
custo/aluno/qualidade, que é a melhor variável reclamada pela sociedade civil, pela própria CNTE, pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pela
UNE, pela Ubes, para a valorização, para a definição
do custo do investimento na educação. Sem dúvida,
Senadora Lídice, dos relatórios até agora apresentados é o melhor, e eu creio, não tenho dúvida de que
é o relatório que será abraçado pela sociedade civil e
deve ser o relatório a ser votado não somente no plenário da nossa Comissão, como, acredito, deve ser o
relatório que virá sair daqui do Senado. É um relatório
que, não tenho dúvida, em que pese vir ainda a ser
debatido, contempla o que vem da sociedade civil. Eu
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queria cumprimentar V. Exª pelo que destaca aqui e
cumprimentar o Senador Alvaro Dias pelo que conseguiu sintetizar em vários aspectos do que é reclamado
pela sociedade civil nesse relatório que apresentou
hoje na Comissão de Educação do Senado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Não tenho dúvida disso. Agradeço, Senador Randolfe, o engrandecimento do nosso pronunciamento com sua análise, mas destaco também esses
aspectos que dizem respeito à garantia maior dos recursos públicos para o ensino público. Notadamente
no ensino superior, isso fica claramente amarrado, e
acho que esse momento que o Senado vai viver de
discussão do Plano Nacional da Educação, sem dúvida
nenhuma merece que nós, que atuamos alguns anos
nessa área, possamos aqui destacá-lo desde o início.
Eu, portanto, quero parabenizar o Senador Alvaro
Dias pelo que já pude ler hoje do seu relatório.
Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS)
– Senadora Lídice...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS) –
Eu vou aproveitar que V. Exª também esteve, hoje pela
manhã, lá nesse encontro internacional sobre a Primeira Infância, que se deu aqui no Auditório Petrônio Portella. Eu participei da abertura, agora pela tarde, fiquei
alegre pela grandeza do evento, pela importância de
as crianças terem todo um atendimento nesse período
fundamental para a sua formação, de 0 a 6 anos, mas
fiquei um pouco triste pela falta de estrutura. Eu aproveito este momento em que V. Exª está na tribuna para
pedir ao Presidente da Casa, à Comissão Diretora... Nós
temos, lá, convidados da França, da Espanha, da Itália,
e, segundo os organizadores, são voluntários dessa
causa que estão aqui, no Senado, que dedicam a sua
vida a essa causa, mas que não estão tendo estrutura
nenhuma. Chegaram a me dizer lá que até água está
faltando, cafezinho, tradutor. Então, eu faço, de forma
muito gentil, pois eu sei que tenho o carinho de V. Exª,
essa minha reivindicação, um pedido à Presidência
da Casa apóie esse evento. Enfim, a gente fala tanto...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – Sim, que apóie...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT-RS)
– Apóie, apóie.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA) – ... esse movimento que é muito importante.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Isso, da mesma forma como acompanhou – e eu
posso ter a autoridade de falar – um projeto de minha
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autoria que criou o programa Jovem Senador. Então,
o Jovem Senador...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... teve todo o apoio da Casa. E que bom! Mas
vamos também dar para esse evento, que vai cuidar
do futuro daqueles que vão dirigir o nosso País, uma
estrutura mínima para receber os convidados, uma
estrutura logística, no Petrônio Portella.
Obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Paim.
Eu queria neste tempo convidar V. Exa para nós
irmos amanhã à CCJ solicitar ao Presidente a inversão
de pauta, para que possamos apoiar amanhã o nosso
projeto, que institui o Prêmio Abdias Nascimento, que
homenageia aquelas personalidades ou instituições
que contribuem para o combate à desigualdade racial em nosso País e, portanto, o combate ao racismo.
Trata-se de um projeto de resolução importante,
por meio do qual nós poderemos marcar a participação do Senado – além da instituição da CPI de mortes
violentas dos jovens negros em nosso País –, no dia
20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr.
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, para uma comunicação inadiável.
Enquanto o Senador se dirige...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
para comunicar uma situação lamentável, cujo relato eu
apresentei hoje, inclusive à Ministra de Direitos Humanos
e ao Ministro da Justiça, pedindo a sua investigação.
No meu Estado, o Piauí, em Parnaíba, aconteceu
uma situação que abalou muito o nosso Estado. Uma
garota, Júlia Rebeca, de 17 anos, estudante, se suicidou,
Sr. Presidente, com o fio da prancha alisadora de cabelo.
Ela foi encontrada no quarto numa situação de suicídio.
O suicídio, na verdade, foi por conta de um vídeo
em que ela, mais dois adolescentes, aparecia em cenas que o vídeo tenta colocar como sendo cenas de
sexo. Esse vídeo foi propagado na internet.
A mãe dessa garota, Ivânia Salia, que inclusive
deu uma entrevista ao Fantástico, nesse domingo, diz:
“Ela não demonstrou nada, nada. Todo adolescente tem
o direito de ser adolescente, eles são inconsequentes
mesmo. Essa exposição toda do vídeo da imagem da
minha filha é uma violação.”
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E permita-me, aqui, Senador Flexa, mas a mãe
nos deixou as gravações, em que a garota diz, dirigindo-se à sua mãe: “Eu te amo. Desculpa, desculpa
eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa,
desculpa, te amo muito.”
E ela diz numa gravação seguinte: “É daqui a
pouco que tudo acaba.”
E ainda uma última mensagem: “Tô com medo,
mas acho que é tchau para sempre.”
Para o que chamo atenção, Sr. Presidente? O Congresso, neste instante, está discutindo a regulação da
internet. Acho que temos que defender as condições de
liberdade, as condições de democracia na comunicação,
mas respeitando o direito privado, o direito de privacidade.
Aqui estou encaminhando, Sr. Presidente, um
requerimento à família, um voto deste Congresso à
família, de apoio, neste momento difícil, mas também
estou encaminhando ao Ministro da Justiça para que
haja uma investigação, porque está muito comum essa
coisa de se fazerem gravações da intimidade das pessoas e publicarem.
Então, eu queria aqui fazer este registro no Senado e, daqui, transmitir a minha solidariedade à família
e ao povo da Parnaíba, do meu Estado, que, neste
momento, ficou muito transtornado com esta situação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Mesa aguarda o requerimento de V. Exª e dará o encaminhamento na forma
regimental.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro para uma
comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Presidente, Senador Mozarildo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de fazer a comunicação
inadiável, quero parabenizar o Jovem Senador – este
Programa exitoso do Senado Federal – do Pará, o Antonio Victor Cardoso da Silva, e, em seu nome, parabenizar todos os 27 que aqui estão para três dias de
trabalhos legislativos no Senado Federal.
O Antonio Victor é da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Márcio Ayres, de Belém, Capital do Estado, e tem como Professora a Srª Liliane
Leal Garcia. Ele apresentou trabalho com uma redação
cujo título era: “Brasil, da letra à realidade”.
Eles estão, como eu disse, desde ontem, pelo
dia de hoje e amanhã, em trabalho aqui, no Senado
Federal. Agora, neste momento, estão em trabalho legislativo nas Comissões, nas instalações do Interlegis.
Então, quero parabenizar o Antonio Victor e, em
seu nome, todos os 27 jovens Senadores, almejando
sucesso nesse encontro aqui, no Senado Federal.
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Senador Mozarildo, ainda há pouco, enquanto V.
Exª fazia o seu pronunciamento, recebi uma mensagem
do meu amigo Alencar, Presidente do PSDB de Santana do Araguaia, nos limites do Estado do Pará com
o Estado do Tocantins. Ele me dizia que também lá,
em Santana, a telefonia móvel é precária, e me pediu
que eu repassasse a vocês isso. Até respondi a ele,
dizendo: não é só em Santana, mas em todo o Estado,
eu diria até que em todo o Brasil. É realmente deficiente por demais o sistema de telefonia móvel porque há
uma sobrecarga, e as empresas não estão preparadas.
Já deveriam ter feito isso, porque, há vários anos, se
reclama da qualidade do serviço prestado, lesando o
consumidor final. Isso é que é pior.
Mas quero, aqui, no dia de hoje, fazer o registro
importante do encontro de que participei, ontem, na
cidade mineira de Poços de Caldas.
Ontem, 18 de novembro, foi realizado o encontro
Federação Já, Poços de Caldas+30. Foi nesse Município do sul de Minas Gerais, que, há 30 anos, brasileiros
estiveram reunidos para iniciar a gigantesca mobilização
em torno da campanha das Diretas Já, tendo à frente
os Governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais,
e Franco Montoro, de São Paulo.
Três décadas depois, tivemos avanços significativos com o processo de redemocratização, com a
elaboração e promulgação da Constituição de 1988 e
com a estabilização da economia pelo Plano Real e o
estabelecimento de padrões de Administração Pública,
por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, construindo
e consolidando a base necessária para o País crescer.
Esse evento suprapartidário contou com a presença
do Presidente de Honra do PSDB nacional, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e do Presidente do PSDB
nacional, Senador Aécio Neves, nosso pré-candidato à
Presidência da República. Participaram também os oito
Governadores do PSDB, dos Estados governados pelo
PSDB: do anfitrião, Governador de Minas Gerais, Governador Anastásia; do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; do Governador do Pará, Simão Jatene; do
Governador de Goiás, Marconi Perillo; do Governador
de Alagoas, Teotônio Vilela; do Governador do Paraná,
Beto Richa; do Governador de Roraima, Anchieta; e do
Governador de Tocantins, Siqueira Campos.
Todos os governadores estavam presentes, e
centenas de pessoas, entre Parlamentares, Senadores,
Deputados Federais, deputados estaduais, vereadores,
prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores e as lideranças
dos Municípios em torno de Poços de Caldas e também
do norte de São Paulo, limítrofe lá com Minas Gerais.
O tema do evento, os discursos e a declaração
de Poços de Caldas+30 trazem em sua essência um
ponto fundamental que o Brasil precisa enfrentar com
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urgência: a revisão do Pacto Federativo. E esse é um
compromisso que o Senador Aécio Neves vai assumir
com a sociedade brasileira, com os 26 Estados, mais o
Distrito Federal e os mais de 5.500 Municípios brasileiros, porque, chegando à Presidência da República, ele
enfrentará a revisão do Pacto Federativo, tão pedido
por todos nós aqui no Congresso Nacional.
Somente com a revisão do modelo de Pacto Federativo, vamos revigorar o federalismo no País, fortalecendo os demais entes da Federação. Hoje a União,
como todos nós sabemos, fica com 60% de tudo o que
é arrecadado. Transfere aos Estados e Municípios, no
entanto, obrigações e encargos, mas não repassa verbas para cobrir as despesas crescentes.
O que difere o nosso partido do que está hoje no
Palácio do Planalto é o fato de que temos um plano e
um projeto para o Brasil, e não apenas para aqueles
que possuem uma carteirinha. Entendemos que as cores da nossa bandeira, que tem o seu dia hoje, 19 de
novembro, são mais importantes que qualquer outra
bandeira partidária. Isso infelizmente alguns partidos
não compreendem. Temos um projeto de Nação, não
um projeto de perpetuação no poder. Dessa forma,
compreendemos que os desafios do País são inúmeros.
Trinta anos depois das Diretas Já, neste ano de
2013, as ruas foram novamente tomadas por multidões,
que clamaram por melhores serviços na educação, na
saúde, na segurança e na infraestrutura, que mostraram
sua indignação com projetos pessoais, em detrimento de
projetos coletivos pelos que estão no poder. Uma população que nas ruas demonstrava ao mesmo tempo sua
revolta, mas também sua esperança por dias melhores.
Por não conhecer os mecanismos para atender esses anseios da população, o Governo Dilma tem patinado
nas mirabolantes propagandas e estratégias midiáticas
montadas pela sua equipe de marketing. Propaganda
pode até encher os olhos, mas não supre a necessidade...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... e nem contempla a expectativa por melhores
serviços em saúde, educação, segurança e infraestrutura.
O Governo Dilma, assim como o Governo Lula, ainda não compreendeu a diferença abismal entre lançar um
programa de forma midiática e a sua efetiva realização.
Para atender a população, é preciso mais. É
preciso compreender que a solução não é simples. E
um ponto crucial é justamente a revisão do Pacto Federativo, restabelecendo o equilíbrio necessário para
que Estados e Municípios possam ter os recursos indispensáveis para atender a população.
Precisamos apoiar iniciativas como o Saúde+10,
que busca fazer com que a União participe de forma
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justa no financiamento da saúde, revertendo uma forte
tendência de deixar a responsabilidade cada vez mais
concentrada nas mãos dos Estados e Municípios. Temos que retomar, entre outras questões, a discussão
sobre a cortesia com o chapéu alheio, os incentivos
de IPI e Imposto de Renda oferecidos pelo Governo, o
aumento na parcela de impostos destinada ao FPM e a
revisão do ICMS interestadual, como também a questão
do indexador das dívidas dos Estados, estabelecendo
mecanismos confiáveis de desenvolvimento regional,
substituindo a tão nefasta guerra fiscal.
Todas essas iniciativas, entre outras, são apoiadas
pelo Senador Aécio Neves. São medidas que significam
renda para Estados e Municípios. Logo, verba para atender com serviços a população em saúde, educação,
segurança e infraestrutura, de forma local e regional.
Finalizo, Sr. Presidente, com a convicção de que a
experiência de Aécio Neves como Deputado Federal e
Senador garante a credencial para circular com desenvoltura entre os Poderes e ajudar o Congresso Nacional
a fazer as reformas necessárias, sem desprezá-lo ou
subjugá-lo. Da mesma forma, a experiência administrativa à frente do Governo do Estado de Minas Gerais por
dois mandatos coloca Aécio Neves numa posição mais
próxima dos governadores e prefeitos, não apenas para
ouvi-los, mas, principalmente, para compreender os
problemas, desafios e ter consciência do que é preciso
fazer para encontrar o caminho da solução.
Depois da nossa redemocratização, tivemos os
governos de Fernando Collor e de Itamar Franco, quando o então Ministro Fernando Henrique Cardoso lançou
o Plano Real, um plano que foi colocado mesmo com
forte oposição do PT, mas que garantiu a estabilidade
da economia nacional.
Ontem também foi lembrado no encontro em Poços de Caldas que há vinte anos o Ministro Fernando
Henrique fazia o lançamento...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... do Plano Real lá em Poços de Caldas também.
No Governo FHC também foram lançadas as bases para o desenvolvimento da União como um todo,
em ações macro, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Programa Bolsa Escola, que originou o Bolsa
Família. As duas iniciativas, vale lembrar, receberam
duras críticas do PT.
Depois dessa estabilização, chegaria a hora dos
Estados e Municípios. Chegaria a hora de uma renovação a partir da base, com ações mais locais e regionais, fortalecendo a Federação. Mas, o que vimos?
Justamente o oposto.
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Então, creio que é preciso agora ter à frente da União
um legítimo representante dos Estados e Municípios.
Agora é um novo tempo, um novo desafio e a melhor forma de resolver os problemas estruturais do País
é fortalecer todos os entes da Federação, começando
por Estados e Municípios, que é onde vive a população.
É preciso revigorar a União e isso tem nome: revisão
do Pacto Federativo, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Finalizo, portanto, lendo um trecho da Declaração
de Poços de Caldas + 30 – aspas –:
Há trinta anos nos unimos pela conquista da
liberdade que significava o respeito pelos brasileiros. Hoje, respeitar os brasileiros significa
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criar condições para que as legítimas demandas da população possam ser atendidas.
Por um Brasil mais generoso e solidário.
Por um novo pacto federativo! Já!
Fecho aspas.
Finalizo, Sr. Presidente, solicitando a V. Exª que
seja inserida nos Anais do Senado a carta Declaração
de Poços de Caldas + 30, que encaminho à Mesa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido, na
forma do Regimento, Senador Flexa.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e
Srs. Senadores, estamos vivendo, neste momento, um
debate da maior importância no Senado Federal. Nós
estamos na tribuna exatamente para informá-los sobre
as providências que foram adotadas, até este momento, para a aprovação do Plano Nacional de Educação.
Não há nada mais importante para o futuro do
País do que um sistema educacional competente, qualificado e produtivo.
Certamente, a dificuldade que temos maior, neste
momento, é convencer que o Plano Nacional de Educação, que estabelece, para dez anos, 20 metas que
podem promover avanços significativos, que podem
permitir um salto exuberante de qualidade na educação do Brasil, convencer que este plano é para valer,
que não é apenas uma manifestação de intenção que
ficará no papel, que este plano será executado com
eficácia para alcançar os resultados propugnados.
Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2010.
O debate se estabeleceu naquela Casa, alterações
fundamentais foram propostas pelos Parlamentares,
chegando ao Senado em 2012 e à Comissão de Educação exatamente no dia 30 de setembro deste ano.
Em pouco mais de um mês, designado pelo Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão, que
assumiu um compromisso com esta Casa de dar celeridade à tramitação da proposta na Comissão de
Educação, em pouco mais de um mês, realizamos sete
audiências públicas, ouvindo autoridades especializadas, representativas dos mais diversos segmentos da
educação pública e privada no Brasil. Foram 35 especialistas consultados pela Comissão de Educação,
com a participação interessada e dedicada de todos os
integrantes suprapartidariamente da nossa Comissão,
que entendem ser esta uma proposta de Estado e não
de governo. O que se deseja é um Plano Nacional de
Educação de Estado e não de governo, até porque não
se sabe quem governará o Brasil depois das eleições
de 2014, a partir de 2015.
Essencial é que o Executivo, nas três esferas,
União, Estado e Município, assuma o compromisso de
efetivamente cumprir as metas estabelecidas. Procu-
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ramos promover avanços na direção de estabelecer,
inclusive, alguns dispositivos, para assegurar o cumprimento das metas, impondo uma espécie de lei de
responsabilidade educacional, que está em debate
na Câmara e que nós antecipamos, incluindo nesse
Plano alguns dispositivos compatíveis com a Lei de
Responsabilidade Educacional.
Por exemplo, um desses dispositivos faz com que
implique crime de responsabilidade o fato de o agente
público da União, do Estado ou do Município não cumprir a meta de aplicação dos percentuais que devem
ser destinados à educação. Evidentemente, se ele não
justificar ao Legislativo com a consistência necessária, terá de responder pelo crime de responsabilidade.
De outro lado, estabelecemos como condição
para os repasses, que serão ampliados a partir desse
Plano, repasses de recursos, o cumprimento do piso
salarial do professor. E, se eventualmente, por absoluta
impossibilidade, em razão das dificuldades financeiras,
ente da Federação não conseguir cumprir a meta do
piso salarial, caberá à União complementar recursos,
para que o faça.
A responsabilização ocorrerá, se houver leniência,
se houver omissão e irresponsabilidades.
O que é essencial nesse Plano, para que se destaque? Nós sabemos que, sem recursos, não haverá
avanços, e o Plano estabelece como meta 10% do PIB
para a educação, sendo 7% já no quinto ano do Plano.
E nós estamos dispondo que caberá à União, no
prazo de um ano, definir como será a responsabilidade de cada ente federado na partilha desses recursos
que deverão chegar a 10% do Produto Interno Bruto.
Outra questão essencial é a qualificação e a valorização dos professores. Professor é peça essencial
no sistema educacional. Se fizéssemos um Plano Nacional de Educação anunciando avanços e não valorizássemos os professores, estaríamos mistificando,
estaríamos encenando, e o plano seria uma farsa.
O que propõe o plano é qualificar convenientemente
professores, inclusive na preparação e no estímulo à
carreira com a valorização social do magistério, definindo programas de qualificação e de formação, como
pós-graduação, lato e stricto sensu, formação continuada. Indiscutivelmente, a motivação maior deve se
dar através da valorização salarial. E o plano pretende
que, até o sexto ano, os professores tenham salário
igual a profissionais com cursos equivalentes. Esta é
uma questão crucial: salário dos professores. Não há
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como motivá-los, não há como atraí-los para o magistério sem a valorização salarial.
Vou conceder, depois, um aparte ao Senador
Aloysio e ao Senador Osvaldo.
Outra questão debatida intensamente – foi o debate mais acalorado, até mesmo na utilização da linguagem eloquente do gesto – foi a Meta 4, que define
normas para a inclusão educacional. Esse debate se
estabeleceu de forma intensa e até mesmo emocionante na Comissão de Educação do Senado.
E nós procuramos exatamente, ouvindo todos,
mas, especialmente, a família, porque, neste campo,
onde se exige sensibilidade humana, os educadores,
os especialistas são fundamentais no ato de opinar
e influir; mas essencial mesmo é a família, porque,
além do conhecimento e da experiência, é movida
pela dedicação e pelo amor aos seus familiares, que
são obrigados a frequentar escolas do ensino especial,
notadamente as Apaes e outras instituições do gênero.
Procuramos compatibilizar a inclusão educacional
com a preservação do ensino especial, em respeito às
famílias, em respeito aos seres humanos especiais. E
foi possível compatibilizá-las.
Aliás, este relatório que apresentamos hoje foi
redigido a muitas mãos. Ouvimos muita gente, não só
os que estiveram prestando depoimentos importantes
e construtivos na Comissão, mas também aqueles que
não vieram, e sugeriram, como os Srs. Senadores, as
Srªs Senadoras, propostas que vieram de todas as
partes. E nós procuramos selecionar aquelas mais
adequadas para este plano.
E, neste caso, valorizamos a inclusão educacional, estabelecendo, inclusive, que as escolas do ensino regular estão impedidas de recusar matrículas de
estudantes especiais que as procurarem. Isso significa impor a inclusão verdadeiramente. Não se trata
de mistificar, não se trata de encenar. Trata-se, neste
caso, de impor, garantindo-se este direito a seres humanos especiais, que devem, sim, se puderem, buscar
o aprendizado na escola regular.
Mas, de outro lado, estabelecemos os dispositivos
que garantem a permanência das escolas especiais,
especialmente das Apaes, que continuarão sendo preservadas, prestigiadas, valorizadas; que continuarão
sendo financiadas também com o dinheiro público.
Esta é uma história de mais de 60 anos de prestação de serviço com muita sensibilidade humana e,
repito, solidariedade e amor. E nós não podemos desprezar esse serviço prestado à sociedade brasileira.
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Portanto, nós estamos dizendo: uma escola não
exclui a outra; há preservação de uma e valorização
da outra. Além do estímulo à presença desses seres
humanos especiais na escola comum, há garantia de
que eles terão, se desejarem, o ensino especial nessas instituições fundamentais no Brasil.
Vou conceder um aparte, com satisfação, ao Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Senador Alvaro Dias, ouvindo o discurso
de V. Exª, pensava cá comigo que valeu a pena termos lutado – V. Exª, o Senador Cyro Miranda e nossa
Bancada – para que esse projeto tão importante, que
institui o Plano Nacional de Educação, fosse apreciado
pela Comissão de Educação, quando havia toda uma
tendência a fazer com que ele tramitasse no Senado
a toque de caixa, saltando a Comissão de mérito. Sem
nenhum juízo depreciativo ao trabalho feito pela Comissão de Constituição e Justiça...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ... ou pela Comissão de Assuntos Econômicos – longe de mim –, mas a Comissão de Educação é a comissão que deve falar sobre o mérito,
mesmo porque o parecer da Comissão tem preferência
regimental no momento da votação. E a Comissão fez
um trabalho exemplar. Meus cumprimentos ao senhor,
ao Senador Cyro Miranda e a todos os integrantes da
Comissão. A quantidade de audiências públicas que
foram realizadas nesse curto período de tempo em
que o projeto ficou submetido aos cuidados de V. Exª
foi uma coisa prodigiosa. E o resultado disso é um relatório, Senador Alvaro Dias, que, nem bem apresentado, já começa a receber de todos os cantos, aqui
dos nossos colegas, de especialistas em educação,
de pessoas que se interessam por esse tema, de
profissionais de educação, os mais rasgados elogios.
Então, o trabalho de V. Exª é um orgulho para o nosso Partido, para a nossa Bancada. E eu não esperava
outra coisa de V. Exª, Parlamentar da sua qualidade,
que, quando governou o Paraná, teve um extraordinário desempenho exatamente na área de educação
pública. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Aloysio, pelas palavras
generosas.
Hoje, quando apresentava esse relatório, lembrei-me de Ulysses Guimarães. É claro que, guardadas as

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

devidas proporções, foi bom relembrar que Ulysses,
ao promulgar a Carta Magna, afirmou: “Esta é a Carta
da cidadania, da democracia e da justiça. Que Deus
nos ajude a respeitá-la.”.
Esse é um estatuto da cidadania. O Plano Nacional da Educação é um estatuto da cidadania, para ser
cumprido, para ser respeitado, e nós estamos criando
mecanismos de avaliação constante do sistema educacional e de respeito às metas estabelecidas; mecanismos no Município, no Estado, na União. Estamos
envolvendo o Tribunal de Contas da União; estamos
envolvendo a Presidência da República, que terá, na
mensagem presidencial, de prestar contas da implementação das metas estabelecidas por esse Plano.
Enfim, a valorização do Plano nesse relatório final
se deve à participação efetiva de todos, Senadores,
Deputados, não Parlamentares, entidades representativas do setor educacional no País.
Concedo um aparte ao Senador Osvaldo Sobrinho, que também participou ativamente dos debates
na Comissão.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Muito obrigado, Excelência. Eu quero
ser rápido. Mas eu quero dizer que vou discordar um
pouco do Senador Aloysio Nunes, quando ele fala que
é a alegria, a felicidade do seu Partido, o PSDB. Eu
quero dizer que nós queremos dividir essa alegria,
porque, na verdade, foi um trabalho tão bem elaborado que deve ser a alegria e a felicidade deste Senado da República. Um trabalho feito com a melhor
qualidade, com as melhores intenções. Nunca houve
aqui audiências tão participativas como as que tivemos na Comissão de Educação, que trouxe novas
ideias e subsídios importantes, em caráter emocionado; gente que entende, os melhores do Brasil vieram
participar dessas audiências coletivas. Portanto, foi
um trabalho, realmente, de grandeza. V. Exª conseguiu mostrar a todos nós o amor, a sensibilidade e
o carinho que tem com a educação deste País. Sob
a sua liderança, nós tivemos oportunidade de andar,
de caminhar, de vislumbrar um mundo melhor para
a educação deste País. Portanto, estou muito feliz
porque consegui participar desse momento histórico
em que V. Exª nos brindou com a sua inteligência e
com a sua competência. Quando fomos Constituintes aqui, eu tive oportunidade de participar, como o
1º Vice-Presidente, da grande comissão temática de
educação, ciência e tecnologia, do idoso, do menor,
e lá eu tive oportunidade de apresentar um projeto
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de LDB. Na verdade, muita coisa foi aproveitada nos
relatórios que se transfomaram, depois, na grande
LDB. Esse trabalho de V. Exª, agora, é praticamente
um trabalho que nós tentamos fazer na Constituinte e
que não alcançamos grandes êxitos, mas que agora,
eu acredito, avança. Esse plano decenal é, acima de
tudo, o nosso objeto de vanguarda. Nós queremos
que se implante, que a Presidenta tenha sensibilidade para vir também ao encontro dessa vontade,
dessa aspiração nacional na questão de valorização
da educação, na questão de inclusão da educação
especial. Tanto na educação fundamental quanto na
educação superior caminhamos bastante, avançamos
bastante. Portanto, quero dizer a V. Exª que eu tenho
a maior felicidade e o maior prazer de dizer que participei, sob a sua liderança e do Senador Cyro, desse
hercúleo trabalho para a democratização e melhora
da educação neste País. Parabéns a V. Exª. Estou
muito orgulhoso de ter a oportunidade de participar
com V. Exª desse trabalho.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu o cumprimento também, Senador Osvaldo Sobrinho, pela brilhante participação nos debates, como
professor experiente, trazendo subsídios importantes.
Nós recebemos 42 emendas dos Srs. Senadores e rejeitamos apenas 14, algumas delas porque já constavam do texto original. Mas foi uma contribuição muito
importante dos Srs. Senadores.
Eu concedo o aparte ao Senador Moka; depois,
à Senadora Ana Amélia e, depois, ao Presidente Cyro
Miranda.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Senador Alvaro Dias, ao cumprimentá-lo, eu quero
me ater especificamente àquela questão da educação
especial. E claro que foi corrigido, é um equívoco muito
grande aquilo. Particularmente, eu tive a oportunidade
de participar de uma audiência pública onde foi debatida essa questão. Eu e o Senador Cyro Miranda – ele
na educação e eu na saúde – tivemos exatamente a
mesma intenção. Precisava corrigir. Eu já ouvi V. Exª
dizendo que uma escola não exclui a outra. É importante que a gente deixasse a oportunidade para que a
família pudesse fazer essa opção. E há diversas escolas e são diferentes. Eu tenho, na minha família, o caso
de um irmão que não aprendia, não seria alfabetizado
numa escola normal, comum. Só foi alfabetizado depois que foi à Pestalozzi, a quem eu quero render as
minhas homenagens. Quer dizer, esse é um exemplo.
Eu vivenciei isso. E eu me lembro de que minha mãe
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não queria aceitar que o Sullivam pudesse ir para uma
escola especial. E eu disse a minha mãe: ele não tem
alternativa: ou ele vai a essa escola ou vai ficar repetindo o ano, pois ele não tem alcance para isso. Hoje,
Sullivan é um cidadão que constituiu família, graças a
essa ajuda e essa oportunidade. Eu me lembro dessa
audiência pública feita na Comissão de Educação, que
foi determinante para que se pudesse realmente colocar a grande contribuição que as escolas especiais,
sobretudo a Apae e a Pestalozzi e outras entidades,
dão para este País. Parabéns a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Moka. É mais um depoimento importante. Nós ouvimos semelhantes depoimentos
durante os trabalhos desse mês e meio que tivemos
na Comissão de Educação.
Eu ouço o aparte da Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação e que tem tido
um trabalho também intenso e importante naquela
Comissão.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS)
– Senador Alvaro Dias, eu tive a oportunidade de
apreciar a apresentação de seu relatório hoje, pela
manhã, na nossa Comissão de Educação, Cultura e
Esporte. Queria renovar o que disse na Comissão – e
agora aqui no plenário, publicamente – pela qualidade
e pelo esforço feito por V. Exª e pela Comissão, em
relação a aperfeiçoar o máximo possível esse projeto que é, na verdade, o que o País depende para
sair desse processo de para -anda, do ponto de vista de nosso próprio desenvolvimento. A educação é
a base de tudo. Todos os países que cresceram foi
com base na educação. O que foi decidido hoje, na
Comissão, é a vida de nosso País: o nosso presente
e nosso futuro precisam ser vistos nessa dimensão.
Especificamente no tema Meta 4, que foi aprovado
na Câmara Federal, seu texto dá um aperfeiçoamento muito qualificado e não deixa nenhuma margem
à dúvida sobre as questões relacionadas à inclusão.
Esse projeto é inclusivo e convivem pacificamente
as duas formas: dá aos pais o direito de escolha de
onde quer colocar o filho. Não se pode nada em uma
democracia quando se obriga e impõe. A imposição e
a obrigação conflitam com o princípio democrático da
vontade do direito de escolha dos pais para os filhos.
Estivemos, junto com o Senador Cyro, visitando um
Centro de Educação Especial no Distrito Federal. Um
centro público, Senador Alvaro Dias, da maior excelência pela qualidade do ensino que presta a essas
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pessoas. As Apaes – é indispensável repetir, mas se
deve fazê-lo, pela relevância do trabalho que nós vimos no País todo –, no meu Estado do Rio Grande
do Sul, são extraordinárias. Como eliminar o trabalho
prestado por essas instituições? Temos que aperfeiçoar e ampliar ainda mais, tantas quantas forem
necessárias, para dar atenção preferencial nesses
casos. Então, eu queria cumprimentá-lo novamente por este alcance. E quero dizer da argumentação
feita pelo ex-colega desta Casa, o Secretário Flávio
Arns. Ele deu um depoimento de uma pessoa que é
especialista nesta área, defendendo o trabalho das
Apaes e a Meta 4, falando em nome dos secretários
estaduais de educação de todo o País. Então, aquele
foi um momento muito alto na audiência pública. E V.
Exª, eu diria, absorveu com maestria aquela palavra.
Este projeto é inclusivo, e elas convivem com muita
profundidade para melhorar a educação de nosso
País. Cumprimentos novamente, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, que, de
forma didática, desenhou o que se constitui a Meta 4
do Plano Nacional de Educação. Parabéns a V. Exª
pela contribuição que ofereceu para o aprimoramento
dessa proposta.
Com prazer e agradecendo, inclusive, ao Senador
Cyro Miranda, que me honrou com esta incumbência,
com esta missão – eu procurei fazer jus à indicação
que me honrou, cumprindo os compromissos que o
Presidente da Comissão assumiu com o Presidente
do Senado, Renan Calheiros, e com esta Casa, de
dar celeridade aos trabalhos, a fim de que nós pudéssemos aprovar o mais rapidamente este Plano –,
eu concedo este aparte, com satisfação, portanto, ao
Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador Alvaro Dias, quero reiterar também o que
disse hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que não podia a nossa Comissão escolher nome
melhor para esta relatoria. A sua vivência parlamentar
como Governador, o olhar que teve para a educação
no seu Estado, o Paraná, como melhorou os seus
índices, realmente, para nós, aquilo foi uma luva. Tivemos não aquilo, talvez, que fosse o ideal, que nós
gostaríamos e que V. Exª gostaria de ter como plano,
mas foi o possível.
Vi a sua preocupação de não apresentar uma
carta de intenção com a Lei de Responsabilidade da
Educação alinhada, junto, de ser um compromisso, um
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compromisso com a sua atitude republicana, que teve
de ouvir mais de 33 pessoas, 35 pessoas, levar em
consideração todos os Senadores de todos os partidos,
de todas as maneiras e todos os olhares que tinham
para a educação nas 20 metas. V. Exª teve a acuidade
de não só restabelecer algumas coisas, mas também
palavras que estavam fora, como “pública”. Como vai
se fazer educação sem usar a palavra ”pública”? E não
existia isso. V. Exª traçou o...
(interrupção do som)
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO.)
– ... destino desses aportes. Enfim, eu acho que nós
conseguimos apresentar, vamos conseguir apresentar
para este Plenário um PNE completamente diferente
do passado, começando por dar uma linha do que
nós queremos para o futuro. A educação é dever do
Estado, e a obrigação nossa é termos esse olhar. E o
meu compromisso, Senador Renan Calheiros... Eu fiz
esse compromisso com o Senador Renan Calheiros,
a Comissão, de que V. Exª apresentaria até o final do
mês de novembro o Plano Nacional de Educação, que
está pronto, alinhado, para ser apresentado na próxima semana. Mais uma vez parabéns. Nós sentimos
orgulho de V. Exª, Senador Alvaro Dias, por tudo, pela
dedicação, pelo seu comprometimento real com a educação e principalmente pela atitude republicana que
teve nesse processo. Meu muito obrigado de coração
em nome de todos da Comissão.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – E V. Exª, Senador Cyro Miranda, nesse ato,
justificou plenamente a sua indicação para presidir
essa Comissão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª permite...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Jamais presenciei um presidente tão interessado, tão
dedicado e tão determinado a cumprir um compromisso
de apresentar um plano de educação que corresponda
às expectativas da sociedade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permite um breve...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Se o Presidente permite, eu concederei ao Senador
Suplicy com prazer.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu quero aqui dar o meu testemunho a
V. Exª, Senador Alvaro Dias, e ao Senador Cyro Miranda. Eu tive oportunidade de presenciar uma das
primeiras audiências públicas sobre o Plano Nacional
de Educação. Primeiramente se deu na Comissão de
Direitos Humanos, acho que também na Comissão de
Justiça. Em algumas ocasiões houve um clima da disputa, de tensão, extremamente acalorado, às vezes,
até dificultando que nós pudéssemos ouvir com isenção todos os pontos de vista. E eu quero justamente
elogiar a maneira como o Senador Cyro Miranda e V.
Exª conduziram as diversas audiências públicas. Hoje
de manhã, não pude estar presente, pelo excesso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Mesmo não sendo membro da Comissão,
eu fui lá e verifiquei como o clima de construção, de
respeito mútuo entre todas as partes certamente contribuirá, está contribuindo para que V. Exª chegue às
conclusões mais adequadas possíveis. Então, quero cumprimentá-los pelo procedimento havido. Meus
cumprimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo mais
uma vez a participação dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras, na Comissão, com a esperança de que o
Plenário do Senado Federal possa aprovar, e rapidamente, essa proposta.
Ela é suprapartidária. Não é uma proposta de governo; é uma proposta de Estado. É, sim, um estatuto
da cidadania. Educação é cidadania. É o estatuto do
futuro. Educação é futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aliás, peço a V. Exª que autorize registrar nos
Anais da Casa este relatório.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, e §2º
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta Presidência defere o pedido do Senador Alvaro Dias, na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2013
(Em regime de urgência – portanto trancando a
pauta do Senado Federal –, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 81, de 2013 (nº 5.740/2013, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo
denominado Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural – ANATER e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.220 e 1.221, de 2013,
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Pimentel; e de
Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Acir Gurgacz, favoráveis ao Projeto e pela
rejeição da Emenda nº 1-U, apresentada no
prazo regimental.
Nós temos dois projetos de lei com urgência, portanto trancando a pauta. A proposta que nós fizemos
ao Plenário foi de nós votarmos esses dois projetos
de lei. Nós destrancamos a pauta. Deixaremos para
votar, amanhã, a proposta de emenda à Constituição
que trata dos votos no Legislativo brasileiro – não é
só na Câmara e no Senado, é no Legislativo como um
todo. E poderíamos votar, depois de destrancada a
pauta, em havendo consenso, a proposta do Senado
– já aprovada no Senado, portanto –, de minirreforma
eleitoral que tramitou na Câmara dos Deputados.
Eu ouço o Senador Romero Jucá, ouço o Senador José Agripino e, na sequência, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira e o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Pelo
PMDB, Sr. Presidente, já que o Senador Eunício se
encontra em reunião na Presidência da República, eu
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quero registrar que nós concordamos com o encaminhamento de V. Exª.
No que tange ao item 1, o Senador José Agripino
tem um posicionamento, e o PMDB vai se manifestar
quanto ao posicionamento do Senador José Agripino,
que é uma condicionante para que nós possamos abrir
a pauta e votar essa matéria.
No que diz respeito à reforma eleitoral, eu gostaria, já que o Senador Raupp também não estará presente, de registrar que a ideia é de que nós tenhamos
a aprovação de alguns itens colocados pela Câmara
dos Deputados, até para viabilizar a validade desse
projeto agora, antes das eleições de 2014. Mas alguns
itens que foram retirados da proposta do Senado serão
novamente tornados válidos. Então, seria importante
que a Mesa levantasse o relatório do Senador Raupp
para que a gente pudesse se manifestar quanto a isso
como autor da matéria.
Quanto à votação das duas primeiras matérias, o
PMDB está de acordo, mas aguarda o posicionamento
do Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu conversei com o Senador Romero Jucá – estava até conversando com o Senador Aloysio – sobre
um projeto de minha autoria que já está aprovado – e
foi aprovado por unanimidade dos votos, com os votos
de todos os partidos – na Comissão de Constituição e
Justiça. É um projeto de lei que objetiva a contenção
de gastos públicos.
Nós temos hoje um Estado gigante. Foram criadas 43 empresas públicas nos últimos dez anos; foram
criados 15 ministérios – saímos de 25 para 39 –, 14
ministérios nos últimos dez anos, com um claríssimo
inchaço da máquina pública. E, em decorrência, o gasto público, de qualidade duvidosa, foi para o espaço.
O meu projeto obriga a que a criação de autarquias, empresas públicas e ministérios se subordine
a projeto de lei complementar da iniciativa, é claro, do
Governo, mas que exija quórum qualificado, de maioria
mais um, de Deputados e Senadores, como forma de
levar ao debate, levar ao esclarecimento, levar ao voto
da racionalidade e à criação de mais gastos públicos.
Isso foi aprovado por unanimidade, com votos de todos os Partidos, do PT inclusive. O Senador Humberto
Costa declarou o voto, manifestou-se favoravelmente à
minha iniciativa. Essa matéria vai chegar aqui.
Estamos aqui, com o Item 1 da pauta, apreciando a criação de mais uma entidade que vai onerar o
gasto público federal. É um serviço social autônomo
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denominado Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Anater).
Esta é uma Casa de negociação no bom sentido,
de entendimento e de avanços. Eu conversava com o
Senador Aloysio e com o Senador Romero Jucá, que,
é claro, pode falar pelo PMDB. V. Exª sabe que sim.
Dizia ele que concorda em votar na medida em que
o PMDB, por si só, concorde em votar, autorize a sua
bancada a votar o meu projeto, quando chegar – e ele
vai chegar muito brevemente –, como uma iniciativa
consensual, negociada de contenção de gasto público.
Eu queria ouvir a opinião e a posição do PMDB.
Em função dessa posição, nós, humildemente, concordaríamos que o Item 1 da pauta pudesse ser apreciado e votado sem pedido de verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB tem uma posição muito clara de contenção de gastos públicos. Entendemos que o recurso
público tem que ser melhor aplicado, melhor ajustado,
o resultado precisa ser prestado de uma forma melhor à sociedade. E, sem dúvida nenhuma, o projeto
do Senador José Agripino, ao exigir um projeto de lei
complementar para a criação desse tipo de autarquia
ou instituições, gera um debate maior e, sem dúvida
nenhuma, servirá como filtro para de certa forma inibir
a criação de mais organismos públicos.
Portanto, dentro do acordo, registrando a importância da Agência de Assistência Técnica Rural para
o agricultor, principalmente para a agricultura familiar,
mas entendendo a magnitude e a macrointenção do
Senador José Agripino no sentido de ampliar o debate
da contenção dos gastos públicos, o PMDB fecha a
posição e o compromisso de que apoiará, no plenário,
a votação desse projeto de lei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço a posição
que o Senador Romero Jucá manifesta em nome do
PMDB e, com essa posição, fica garantida a aprovação da matéria aqui, para benefício não meu, mas do
Brasil. E com isso concordaremos em fazer a votação
do Item 1 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia, Senador Eduardo Suplicy,
Senador Osvaldo Sobrinho e Senador Waldemir Moka.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, queria
solicitar, em primeiro lugar, a possibilidade de inclusão na pauta do PLC nº 101, deste ano, que trata do
efetivo do Exército em tempo de paz. Foi aprovado na
Comissão de Relações Exteriores, é uma matéria relevante. E o PDC nº 214, deste ano também, aprovado
na Comissão de Relações Exteriores.
Se essas matérias puderem ser apreciadas na
sessão de hoje será muito bom.
Em segundo lugar, queria pedir a V. Exª a minha
inscrição, após a Ordem do Dia, pela Liderança do PP.
Por último, Sr. Presidente, não menos importante, eu estava num compromisso oficial. Fui convidada
pela União Interpalamentar Internacional para, junto
com outras três Senadoras, uma da Namíbia, uma da
Finlândia e uma do Afeganistão, tratar de questões
relacionadas ao empoderamemto das mulheres e
ampliar participação delas nos parlamentos, da maior
relevância.
Hoje seria o dia mais importante dessa agenda.
Ontem nós tivemos, e, por conta do segundo turno do
voto aberto, antecipei a minha volta, não complementando o programa de grande orgulho para mim por estar
entre quatro Senadoras de grandes países.
Então, queria indagar de V. Exª se a votação do
segundo turno do voto aberto, que é uma matéria que
está, digamos, provocando grande interesse e um debate na sociedade, será hoje ou amanhã, quando será
a votação desse segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Acontecerá, Senadora Ana
Amélia, especificamente respondendo, essa votação
apenas amanhã, porque há um pedido dos líderes, em
função do quórum não relevante, de que nós deixássemos essa votação para amanhã.
Há também nesse horário uma reunião do Conselho Político do Governo com a participação de vários
líderes que compõem esse Conselho e presidentes
de partido. Então nós deixaremos essa votação para
amanhã.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
justamente tendo em conta esse entendimento, decisão para votação da PEC sobre o voto direto amanhã,
tendo em conta o apelo da Associação Avaaz, que hoje
inclusive entregou para diversos Senadores, simbolicamente, as 700 mil assinaturas para aprovação da
PEC do voto aberto nos Parlamentos para todas as
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situações, seja de veto, de escolha de autoridades, de
cassação de mandatos, eu gostaria, Sr. Presidente, que
V. Exª providenciasse o aviso. Salvo engano, 15 Senadores estariam em missão oficial no dia de hoje,.daí
a relevância de V. Exª e todos nós avisarmos a esses
15 Senadores, àqueles que irão votar pelo voto aberto
em toda e qualquer circunstância, possivelmente outros com opinião diversa, mas que possamos avisá-los de que ficou para amanhã. Possivelmente, haverá
possibilidade de alguns deles chegarem amanhã para
cumprirem a responsabilidade de um voto tão importante quanto esse. É o apelo que eu formulo.
Com respeito à reforma eleitoral, tendo em conta
a reunião, que V. Exª acaba de mencionar, dos Líderes
do Bloco de Apoio ao Governo junto à Presidência, que
possa essa votação se dar na presença deles, após
essa reunião, e não ser iniciada antes, Sr. Presidente,
ou então deixar a mesma para amanhã, para que tenhamos a orientação dos Líderes sobre essa reforma
eleitoral. É a sugestão que eu formulo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Osvaldo Sobrinho,
com a palavra V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente para comunicar à Casa a presença do
Senador Albano Franco, que está aqui entre nós nos
dando a alegria da sua presença. Um dos melhores
currículos desta Nação, um dos homens que, na verdade, já prestou grandes serviços ao Brasil: Constituinte,
Senador, Deputado Federal, Governador do Sergipe,
uma das pessoas que, onde passa, deixa a marca da
sua amizade, da sua lealdade, da sua sinceridade, do
seu respeito.
Portanto, quero dizer da alegria de todos nós
aqui em receber V. Exª. Sua visita é importante para
todos nós, porque V. Exª é uma luz para a democracia, para a vida pública neste País. Estou muito feliz
em recebê-lo aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós registramos com muita
satisfação entre nós a honrosa presença do Senador
Albano Franco. Albano é um querido amigo de todos,
nos honra muito com sua presença aqui no plenário
do Senado Federal.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, quero registrar que domingo próximo
passado...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente.
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – ... fez sete anos da ausência do Senador Ramez Tebet entre nós e Mato Grosso do Sul sempre se
lembra disso com muita tristeza.
O Ramez foi Deputado Estadual, Constituinte, foi
Senador da República, Superintendente da Sudeco,
foi Ministro da Integração e foi Presidente desta Casa,
portanto, do Congresso Nacional. O Ramez, para mim,
sempre significou uma referência. Iniciei a minha vida
política ao lado do Senador Ramez Tebet. Ao lembrar
o Ramez, quero enviar mais uma vez a minha tristeza.
Faço isso pensando na Dª Fairte, na Simone – sua filha
e nossa vice-Governadora –, na Eduarda e nos meninos: Ramito e no Rodrigo. Deixo aqui, mais uma vez,
a minha saudade, mais do que isso, a minha eterna
lembrança daquele que, sem dúvida nenhuma, foi um
dos maiores nomes da política e da vida pública do
meu Estado, Mato Grosso do Sul.
Também, Sr. Presidente, para hipotecar o meu
irrestrito apoio a esse Projeto Anater. É uma agência
que vai possibilitar que possamos ter novamente o serviço de extensão rural. Temos a Embrapa, que produz
pesquisa, mas lamentavelmente essas pesquisas, às
vezes, não chegam ao homem do campo, sobretudo
ao pequeno agricultor. À extensão rural é exatamente
isso que falta, quer dizer, é a ligação entre a geração
de pesquisa, levar essas novas tecnológicas à ponta,
ao homem simples da agricultura familiar. É isso que
pretende a Anater, essa agência que irá exatamente
contribuir para que a extensão rural possa realmente
melhorar no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDETE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, com a palavra
V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, muito obrigada.
Quero aqui, Sr. Presidente, fazer o registro da presença da Ministra de Estado da Justiça da Costa Rica,
Drª Ana Isabel Garita, que está aqui presente e esteve
conosco em audiência pública há pouco, na Comissão
de Constituição e Justiça; também a presença da Srª
Silvia Pimentel, membro do Comitê para a Eliminação
da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que é
um Comitê internacional, que acompanha as políticas
de enfrentamento à violência contra as mulheres no
mundo todo; e também a presença da Srª Nadine, da
ONU Mulher. As três estiveram conosco, juntamente
com outras pessoas, participando da audiência pública
que discutiu a questão do feminicídio que é o homicídio
de mulheres pelo fato de serem mulheres.
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Foi um debate altamente rico, importante, para
subsidiar a CCJ na aprovação do PL nº 262.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção
da Senadora Ana Rita e registramos com muita satisfação a presença aqui no Senado Federal da Ministra
da Justiça de Costa Rica.
Eu queria só comunicar à Casa que hoje nós teremos sessão do Congresso Nacional, quando apreciaremos vetos. É a sessão mensal do Congresso Nacional
de apreciação de vetos. E na sequência apreciaremos
a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
É importante que todos saibam que há avanços
importantes no relatório do Deputado Danilo Forte.
Entre esses avanços estão a redução de contrapartidas obrigatórias de Estados e Municípios e a
aplicação de ficha limpa para dirigentes de ONGs que
recebam recursos públicos, recursos do Orçamento.
Nós deixamos para amanhã a realização da votação sobre a PEC do voto aberto. Nós queremos comunicar que, desde a última semana, qualquer cidadão pode acessar a página do Senado na Internet e
se manifestar sobre projetos em tramitação.
O cidadão vai poder votar “sim” ou “não” para
cada projeto e também para os relatórios referentes
às propostas.
Quero comunicar à Casa também que, a partir
do dia 27 deste mês o Congresso Nacional irá contar
com o seu próprio banco de dados socioeconômicos.
Trata-se Srªs e Srs. Senadores, de uma ferramenta
muito importante, com a qual todos nós havíamos nos
comprometido, que vai sem dúvida agilizar os trabalhos
da Casa, uma vez que, sempre que havia necessidade com relação a esse banco de dados federativos,
nós recorríamos aos dados fornecidos pelo Ministério
da Fazenda e, a partir do dia 27, nós vamos ter esse
banco de dados aqui no Senado Federal.
Quero comunicar à Casa também que nós recebemos hoje, Senador Aloysio Nunes Ferreira, o relatório da reforma do Código Comercial elaborado por
especialistas, é o anteprojeto do Código Comercial, da
atualização do Código Comercial que será um subsídio muito importante no debate e nas decisões dos
Senadores e Senadoras.
Como todos sabem, não é aceitável que o Brasil,
incluído entre os sete grandes da economia mundial,
disponha de uma legislação totalmente ultrapassada,
fragmentada e burocratizante. Por isso, assumimos
o compromisso de designar uma Comissão que hoje
entregou o relatório com o anteprojeto do Código Comercial Brasileiro.
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E quero comunicar à Casa também que, no dia
de hoje, enviamos uma correspondência para a Presidente do Conselho da Federação da Assembleia
Russa. Na carta, em nome do Congresso brasileiro,
nós agradecemos a atenção dada à bióloga e ativista brasileira, Ana Paula Maciel, do Greenpeace, que
hoje foi colocada em liberdade provisória para responder o processo em liberdade provisória. Dessa forma,
portanto, como todos sabem, o Congresso brasileiro
acompanhou toda a situação com muita expectativa,
com muita confiança e até designou uma comissão
para que, junto ao Parlamento russo, pudesse interceder no sentido de agilizar essa decisão, ou seja, de
colocar em liberdade provisória.
Ontem, falamos com o Senador Vital do Rêgo,
que é Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, no sentido de o Senador Vital
do Rêgo agilizar a aprovação do projeto que troca o
indexador das dívidas estaduais e municipais. Trata-se,
Srs. Senadores, de uma iniciativa que visa recuperar a
capacidade de investimento dos Estados e Municípios
e que, sem dúvida, vai melhorar a vida de milhões de
brasileiros. Quer dizer, o Governo concebeu esse entendimento no sentido de que esses indexadores da
década de 90 possam ser trocados e eu queria, mais
uma vez, fazer um apelo ao Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça para que, na medida do possível, agilize a aprovação desse importante projeto na
Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Rodrigo Rollemberg, com a palavra V.
Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, quero solicitar a V. Exª a
inclusão na Ordem do Dia do PLC 43, de 2008. Esse
projeto já se encontra pronto para a Ordem do Dia. Já
fiz essa solicitação anteriormente. Solicito a V. Exª a
inclusão na Ordem do Dia do PLC 43, de 2008.
É um projeto simples, que cria o Dia do Ciclista. Ele homenageia, inclusive, um ciclista morto num
acidente de trânsito, vítima de atropelamento no Eixo.
Também quero aqui manifestar a posição da
Bancada do Partido Socialista Brasileiro favorável à
apreciação da matéria que cria a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Entendo que esse é um projeto da maior importância. Ainda ontem me referi a uma emoção muito
grande que se senti na semana passada ao visitar
as novas instalações, que serão inauguradas daqui
a alguns meses, do novo banco de germoplasma da
Embrapa, que contou com o apoio da Bancada do Distrito Federal para sua implantação, fazendo com que
a Embrapa possa, além de guardar material genético
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de origem vegetal – no caso, sementes –, guardar material genético de origem animal e micro-organismos,
constituindo-se numa verdadeira arca de Noé.
Entendo que é estratégico para este País não
apenas criar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas também fortalecer todo
o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, fazendo com que as universidades mais bem dotadas,
mais bem estruturadas, possam avançar bastante na
pesquisa básica, que a Embrapa possa desenvolver
tecnologias – para isso, é importante fortalecer, cada
vez mais, a Embrapa –, mas também resgatar as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, as
OEPAs, que têm um papel fundamental de adaptação
dessas tecnologias à realidade local e, é claro, a assistência técnica e a extensão rural, para fazer com que
essas novas tecnologias possam chegar aos produtores rurais, especialmente aos pequenos produtores.
Portanto, nós queremos aqui nos manifestar favoravelmente a essa matéria, que será um dos primeiros
itens da pauta de hoje.
Também quero concordar com o adiamento da
apreciação dessa matéria tão importante para o Brasil.
O Senado, como já disse, está diante de uma grande
oportunidade de se aproximar da opinião pública, de se
encontrar com a opinião publica, de reduzir a distância
entre os representantes e os representados, de fortalecer a Instituição ao aprovar o voto aberto em todas
as votações do Legislativo Federal e dos Legislativos
estaduais e municipais.
É óbvio que hoje nós não temos quórum adequado para apreciar uma matéria constitucional, em
função das razões já declaradas por V. Exª, e vamos
avaliar se amanhã teremos a oportunidade, as condições para fazer isso. Caso contrário, enfim... Mas nós
temos esse tempo para conversar com os demais Senadores, mas entendo que nós não podemos perder
essa oportunidade, uma oportunidade histórica de
o Senado realmente dar um salto de qualidade e se
aproximar da vontade da opinião pública, que quer,
como já disse algumas vezes, saber como votam os
seus representantes no Congresso Nacional – e tem
todo o direito de saber.
É claro que o eleitor, que está cada vez mais
atento e com sede de participar, quer saber como votam os seus representantes no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, porque
o microfone está levantado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG.
Sem revisão do orador.) – Já que o microfone está...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – ... levantado, e V. Exª me permite, eu apenas
uso dessa tribuna, da mesma forma que usei com
muita ênfase, na semana passada, para cobrar uma
ação da Mesa, e, mais uma vez, V. Exª, ao lado do
ilustre Vice-Presidente, em relação ao requerimento
de minha autoria.
Eu quero agradecer, de pronto, porque já tomei
conhecimento de que as providências estão sendo
tomadas, para que nós possamos, como Senado da
República, ter o conhecimento mais apurado em relação a essas operações que o BNDES vem fazendo,
em especial, no exterior.
Portanto, agradeço a V. Exª e ao Vice-Presidente
Jorge Viana por ter deferido a nossa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua a discussão.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de iniciativa da Presidente da República, que autoriza o Governo Federal a instituir o serviço social autônomo, denominado Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural e dá outras
providências.
Não havendo mais quem queira discutir...
Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, o
Senador Mário Couto. E o Senador Jarbas Vasconcelos também.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, chega hoje à apreciação do
Senado este Projeto de Lei de iniciativa da Senhora
Presidente da República, que cria a Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). É
uma agência que terá personalidade jurídica de direito
privado sem fins lucrativos.
Ela terá diretoria, conselho fiscal, conselho de
orientação, e se prevê, segundo palavra do ex-Ministro
Pepe Vargas, que era ministro no momento em que a
Presidente anunciou essa iniciativa, a contratação de
cerca de 150 pessoas.
Sr. Presidente, é de se perguntar por que a Presidente da República descobriu essa urgência agora.
Todos sabemos que a pesquisa científica, para se transformar em força de produção, exige a extensão. Exige
que esses conhecimentos produzidos em laboratório
sejam levados àqueles que são dedicados à produção,
que os incorporam à sua força produtiva.
Por que agora, às vésperas da corrida eleitoral,
a Presidente descobre que é urgente criar mais uma
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estrutura para consumir recursos públicos? E não são
poucos recursos públicos, Sr. Presidente.
O Ministro Pepe Vargas – volto a citá-lo –, na época, da pasta do Desenvolvimento Agrário, estimou que
a previsão do Orçamento para a Anater em 2014 será
de R$1,3 bilhão. Não é pouco dinheiro – R$1,3 bilhão!
E mais, Sr. Presidente, quando se examina o projeto de lei, verifica-se que, embora o art. 18, no seu
inciso I, diga que os recursos necessários ao funcionamento dessa agência virão do Orçamento Geral da
União e constituirão anualmente fontes de receita da
Anater, o projeto não se dá o trabalho de indicar de
onde serão tirados esses recursos.
Será mais uma estrutura federal como, por exemplo, uma empresa dedicada a administrar os hospitais
universitários, que já começa a dar problema e problema sério? Ou como a Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade, a Etav? Ou ainda a empresa
Pré-Sal Petróleo S.A., que interfere diretamente na
exploração dos campos de petróleo entregues agora recentemente à iniciativa privada, a preços pífios?
Em todo caso, Sr. Presidente, é muito dinheiro, é
muita gente contratada para exercer uma função que,
de alguma forma, já esta sendo exercida. Porque é
de se imaginar que os conhecimentos gerados pelos
técnicos da Embrapa, que têm uma profunda ligação
com o mundo real, com o mundo da produção agrícola, aos quais o Brasil tem de ser eternamente grato,
não fiquem armazenados no âmbito da Embrapa e
não cheguem aos Estados, às organizações estaduais
dedicadas à extensão rural.
O Senador Moka é uma voz de autoridade. Ouço
o Senador Moka sempre com a mais absoluta propensão a acatar a sua opinião, e ele já declarou, agora
há pouco, que é favorável à criação dessa estrutura.
Eu me pergunto se é o caso de se criar uma estrutura
que vá consumir R$1,3 bilhão, uma estrutura desse
tamanho! Não haveria formas mais ágeis de, mediante convênios entre a Embrapa e órgãos estaduais de
extensão rural, fazermos esse conhecimento chegar
mais rapidamente ao produtor, como através de redes
de extensionistas que já existem nos Estados? No meu
Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, há uma
admirável rede de extensão rural em âmbito estadual,
que pode perfeitamente, como, aliás, já o faz, receber
da Embrapa subsídios para o seu trabalho, como recebe do Instituto Agronômico de Campinas e de outros
órgãos de pesquisa.
Eu quero colaborar, Sr. Presidente, com a Presidente da República, a Presidente Dilma, para que
não se diga que a oposição está sempre contrariando
os planos do Governo. Quero colaborar com o esforço
que a Presidente alardeia, que, infelizmente, não vem
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se transformando em atos para a economia do gasto
público. Por isso, vou votar contra o projeto de lei, sem
desconhecer os argumentos sempre respeitáveis do
meu prezado amigo Senador Moka, de quem ouço
um aparte agora.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Aloysio, da mesma forma, sempre que
o vejo na tribuna, eu tenho comigo que é, sem dúvida
nenhuma, uma voz respeitada. Quanto ao que V. Exª
está colocando, eu absolutamente tenho como me opor
à sua fala. Mas eu quero lhe dizer que... São Paulo certamente tem uma extensão rural. Nós já tivemos, no
passado, Senador Aloysio, uma empresa brasileira...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – ... de extensão, a antiga Embrater.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Embrater. Exatamente.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – E as pessoas a confundiam com Embratel.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– E essa extensão rural era fundamental. Lamentavelmente, ela foi extinta e, ao extingui-la, o recurso para
a extensão rural era exatamente do Governo Federal.
Nós temos de imaginar... E V. Exª fala em 1 bilhão...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Quem diz é o Ministro. Não sou eu.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Não, não, eu sei. Mas estou dizendo em relação
ao que produz, eu posso lhe dar um número agora.
Só de carne que o Brasil exporta dá bem mais de R$6
bilhões. E exatamente o que se pretende com a extensão rural é fazer com que o pequeno produtor... Porque
o grande produtor tem acesso a essas tecnologias. É
claro que a Embrapa se esforça e manda. Eu sou um
dos admiradores da Embrapa e sempre a elogio. Mas
o que falta na ponta é essa rede de extensão rural. E
esta agência vai possibilitar contratar mesmo, porque
o extensionista vai lá na ponta para fazer aquele serviço. Então, eu tenho comigo, daqui a um, dois anos,
a certeza do retorno que isso dará, em termos de produção, sobretudo da produção que alimenta o País,
porque nós estamos falando do pequeno agricultor.
Nós estamos falando do arroz, do feijão, das hortaliças, enfim. Eu, é claro, recolho o argumento de V. Exª,
mas tive a oportunidade, na Comissão de Agricultura,
de examinar este projeto e tenho comigo, respeitando
a opinião de V. Exª, que este projeto é um dos que,
tenho certeza, vai contribuir para o País e, sobretudo,
para a balança comercial.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Moka.
Eu sou um pequeno produtor rural também, um
produtor de látex, sou beneficiário dos conhecimentos
produzidos tanto pelo Instituto Agronômico de Campinas
como pela Embrapa e sei da importância da extensão
rural. E acho, Senadora Kátia Abreu, que dificilmente
encontraremos no Brasil um setor que mais incorporou
tecnologia – e tecnologia moderna –, na nossa economia, do que o setor rural.
Agora, eu fico apenas na dúvida – permita-me,
Sr. Presidente, externá-la – se esta seria a forma mais
econômica; se não haveria uma forma mais ágil, mais
descentralizada de fazer com que este conhecimento,
com que o resultado da pesquisa tecnológica chegue
ao produtor rural, porque, afinal de contas, a Embrater já foi extinta há algum tempo. Como funcionou a
extensão nesse período? Será que ficou parada esse
tempo todo?
Então, a situação é mais grave. É uma crítica ao
Governo atual, que, diante da paralisia, da incomunicabilidade entre os laboratórios da Embrapa e a fazenda,
o sítio e a produção rural, ficou de braços cruzados e
só agora acordou para a importância de se criar essa
agência, e mesmo assim o PIB da agricultura está
sempre em crescimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente.
Sr. Presidente, sinto, às vezes, que incomodo alguns companheiros com a minha fala por ser realista.
O que nós vamos votar hoje, Srªs e Srs. Senadores,
chama-se cabide de emprego.
Senador Jarbas, quantos ministérios, quantas
secretarias, quantos órgãos, quantas empresas foram
criadas no Governo da Presidenta Dilma Rousseff?
Quantas? Quantos bilhões esta Nação gastou para
empregar os apadrinhados do governo petista? Não
se pode e não se deve esconder da população brasileira a realidade dos fatos.
Ora, diz-se que essa empresa vai beneficiar os
agricultores. Há muitas empresas criadas neste País, e
a Embrapa é uma delas. Quantas foram criadas neste
Governo? Quantas?
É impossível se conceber que, numa hora dessas,
em que a economia brasileira – não adianta esconder,
não adianta mentir – está quebrada. O empresário sen-
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te na pele o dia a dia. O Brasil passa por momentos
difíceis. E só a Presidenta vai à televisão faltar com a
verdade ao povo brasileiro.
Quando a Presidenta vai à televisão dizer que,
neste País, não há inflação, ora, senhoras e senhores,
a senhora, dona de casa que vai ao supermercado,
sabe que a Presidenta está faltando com a verdade,
sabe que a Presidenta tenta tapar o sol com a peneira.
E ainda tem a coragem, o abuso e o absurdo de criar
novas empresas com verdadeiro sentido de empregar
os apadrinhados petistas.
Como uma governante, como uma gestora capaz
poderia, em um momento tão dramático que o País
vive, gerar mais despesas astronômicas para criar
uma empresa com a finalidade única e absoluta de ali
colocar os petistas? Quantos DAS, quantos R$20 mil
de salários se pagam a quase 25 mil servidores pertencentes ao Partido dos Trabalhadores? Será que isso
não basta? Será que a Dilma precisa de mais 1.500,
2.000 apadrinhados que vão ser feitos e colocados
nessa empresa – empresa unicamente para colocar
os apadrinhados da Dilma e do PT?
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– V. Exª me permite um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Temos nós que dizer a verdade ao povo brasileiro.
Pois não, Senador Aécio. É com muito prazer.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Apenas para reiterar aqui sobre o que temos conversado, ilustre Senador Mário Couto. V. Exª, mais
uma vez, toca naquilo que é essencial. O Governo se
preocupa mais em criar meios do que atingir as finalidades que cada área demandaria. E V. Exª toca num
ponto essencial. Eu apenas aqui trago, sempre sob a
assessoria extremamente qualificada do Senador José
Agripino, que nos lembrava que desde que o PT assumiu o Governo no ano de 2002, foram criadas nada
menos que 43 novas empresas ou autarquias. Portanto,
diretorias, novos empregos, novas oportunidades de
acomodação daquela chamada base partidária. E a
grande pergunta que fica e a pergunta certamente dos
cidadãos brasileiros: a qualidade do serviço público, a
entrega por parte do Governo de serviços de excelência
ou pelo menos um pouco mais qualificados ocorreu?
Não é esse o sentimento que temos, Sr. Presidente,
e caro Senador Mario Couto. Ao contrário, em muitos
dos casos, a criação dessas autarquias ou dessas
empresas atingiu única e exclusivamente o objetivo de
dar novas oportunidades àqueles que eventualmente
possam dar como reciprocidade o apoio ao projeto de
poder do PT. Queremos todos avançar na extensão
rural – e o Senador Moka traz aqui preocupações absolutamente legítimas –, mas não seria o caso, quem
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sabe, dos recursos que custariam ou que deveriam ir
para essa empresa irem através, por exemplo, do Ministério da Agricultura ou do Orçamento Geral da União
diretamente para o fortalecimento das EMATERs que
existem em todos os Estados brasileiros? Portanto,
a inibição, a dificuldade que o Governo tem, a quase
ojeriza do Governo Central com a descentralização,
com o fortalecimento das estruturas estaduais é que
levam ou tem nos trazido quase que a viver hoje no
Estado unitário: o Poder Central tudo tem, tudo pode,
e os Estados e Municípios cada vez mais fragilizados.
Queremos reiterar aqui o compromisso com o fortalecimento da extensão rural, do apoio ao produtor
rural, sobretudo ao pequeno e médio produtor rural,
reiterando aquilo que disse aqui o Senador Aloysio: os
investimentos que esse segmento da economia brasileira fez nas últimas décadas em novas tecnologias,
com aumento vertiginosom ou vigorosom da produtividade é o que tem permitido ao Brasil superar sem
solavancos maiores problemas no campo econômico.
Se nós temos hoje um crescimento, mesmo que pífio,
da economia ele se deve exatamente ao esforço do
campo, à produtividade crescente dos nossos produtores, que podem ser atendidos sem a necessidade
da criação de mais uma, da quadragésima quarta empresa do Governo do Partido dos Trabalhadores. Por
isso, a minha palavra de apoio, de cumprimentos ao
pronunciamento de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado, Senador Aécio.
Pois não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Mário Couto, eu não vou entrar
no debate sobre o projeto em discussão, que é o da
criação dessa entidade. Eu quero entrar nesse seu
alerta de que, se a Presidenta tivesse o mínimo de
sensibilidade para a realidade que a economia brasileira está atravessando, tinha de ouvir e chamar para
conversar pessoas como o senhor e outros aqui que
estão preocupados. Faz três anos já que fiz texto, fiz
discursos dizendo: “A economia está bem, mas vai mal.”
Estava bem naquele momento, mas ia mal porque era
possível prever. Eu me lembro de quinze problemas
que eu antecipei. Hoje, estou revendo aquele texto. O
título vai ser: “A economia vai mal e vai piorar.” Uma
das coisas que vai piorar será por causa dos gastos
públicos. Se esse órgão for importante – e eu não vou
discutir –, o projeto de criação deveria vir acompanhado de um projeto de redução de gasto em algum
outro lado, senão já fica ruim para as contas de hoje.
Mesmo que seja positivo, Senador Renan – em longo
prazo, porque é importante que se tenha uma agência
como essa –, no imediato, traz uma pressão sobre os
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custos que fará o Brasil cair na credibilidade lá fora, vai
pressionar a inflação, vai obrigar a manter os preços
da gasolina sem subir. Aí, pressiona a Petrobras; aí, o
BNDES financia a Petrobras e cria-se essa quantidade
de emaranhados que foram criados, tentando impedir
que as coisas se rompam, mas não se consegue por
muito tempo. Economia não se controla com base na
vontade política. O longo prazo da economia se pode
dar com base na política, mas o imediato, não. O que
se faz agora na Venezuela – prender empresários para
baixar preço – é de uma estupidez que não sei como
é que se faz ainda. E de uma maneira muito menor,
a gente está fazendo aqui, usando a Petrobrás, que
pagará um preço muito alto depois – ou a empresa ou
o Governo. Então, eu o parabenizo, porque o senhor
alerta. E quem alerta está próximo de ser um aliado,
e não um adversário. Por isso, eu assino embaixo das
suas preocupações.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado, Senador Cristovam.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Permite-me um aparte, Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, Senador Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Mário Couto, é só para contribuir com o
Senador Cristovam, quando ele fez referência a que,
ao final, os prejuízos que estão sendo acumulados,
Senador Cristovam, serão pagos ou pela empresa, ou
pelo Governo. Na realidade, serão pagos pelos brasileiros. A sociedade é que vai pagar os erros que estão
sendo cometidos, e a cada tempo em maior escala,
por este Governo que aí está. Então, V. Exª, Senador
Mário Couto, só vai à tribuna na tarde de hoje para
marcar, mais uma vez, uma posição que é reconhecida por todos. É a 44ª empresa que este Governo está
criando – criando sem necessidade, porque vai aumentar os gastos num momento em que a economia,
como diz o Senador Cristovam, vai mal e vai piorar,
lamentavelmente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Então, todos os indicadores sinalizam que vamos ter
dificuldades enormes para enfrentar já no ano próximo, 2014, e muito mais no ano seguinte. Teremos outro governo, e tenho certeza absoluta de que vamos
corrigir todos esses erros cometidos ao longo desses
últimos anos, como temos assistido aqui no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) –
Senador Mário Couto.

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, já vou terminar.
Senador Aécio Neves, seria muito mais prudente, como falou V. Exª. E aí, Senador, precisa ser um
bom gestor. Isto é uma questão de gestão. Quantas
EMATERs há nesses Estados, Senador Renan? Um
R$1,3 bilhão injetado nas EMATERs era o suficiente
para resolver a questão. Não precisava agora se gerar
cabide de emprego, na situação em que vive o País. A
preocupação com a inflação é gritante.
Presidente Dilma, ao descer desta tribuna, eu queria dar um conselho a V. Exª, se assim V. Exª permitir.
Eu sei, Presidente, Renan, que a Presidenta não
deve estar na TV Senado, mas alguém deve contar a ela.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Presidenta Dilma, V. Exª, que gastou no mês passado, numa viagem a Nova Iorque, R$25 mil numa diária
de um hotel, crie uma empresa ECVD (Empresa de
Controle das Viagens da Dilma). Seria mais prudente
para V. Exª. Ou então crie uma para a Ideli: Empresa
de Controle das Viagens da Ideli em Helicóptero da
Saúde. Esta, sim, V. Exª deveria criar. Esta não lhe
daria despesa nenhuma, Presidenta Dilma!
Acabe, Presidenta! Acabe com a vergonha. Isto
é uma vergonha neste País. Isto se chama cabide de
emprego. Acabe com isto!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) –
Se V. Exª puder concluir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Acabe com isto, Presidenta. Cabide de emprego
já era, Presidenta. O País não suporta isto, Presidenta. O País está cansado disto. Mande trazer esse projeto de volta. V. Exª, assim, enriquece a sua postura.
A postura de V. Exª ao criar essa empresa é dizer ao
povo brasileiro: “eu estou endividando mais o País, eu
estou gerando a inflação, eu estou fazendo um cabide
de emprego”.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rena Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Jarbas Vasconcelos.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para discutir. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a
Presidente Dilma, desde o início do mês – hoje são
19 de novembro – tem feito apelos reiterados à sua
Base de Apoio aqui no Congresso: ora se dirige aos
Deputados, ora aos Senadores, em nome da chamada
responsabilidade fiscal.
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Um dos jornais de hoje diz assim: “A Presidente,
ao lado do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu
que Parlamentares não votem projetos que possam
prejudicar as contas do Governo”.
Ou a Presidente quer fazer a população de imbecil ou simplesmente eu não consigo entender esse
discurso. Dilma está levando o País a um desajuste
total da economia. A inflação, inclusive, está aí. A Presidente faz apelo para que a Base de Apoio não crie
cargos, que tenha cuidado com despesas, pede para
não mexer na questão fiscal. Contudo, hoje, o Senado,
Sr. Presidente Renan Calheiros, está com dois projetos vindos da Câmara, de iniciativa da Presidente da
República, trancando a pauta, ou seja, não podemos
apreciar nenhuma outra matéria sem antes votarmos
os dois projetos da presidente: um cria uma Agência
Nacional e o outro cria cargos no departamento nacional de infraestrutura de transportes (DNIT). Coisas
completamente desnecessárias, que se chocam com
o que a Presidente diz.
Que condição tem a Presidente para pedir moderação aos parlamentares, se ela dá um péssimo
exemplo? No Brasil, onde ela aumentou o número de
ministérios, mantém 39 deles e diz que isso é absolutamente normal e natural.
Ela sabe que não é nem uma coisa nem outra.
Que esse aumento desbragado de ministérios foi para
atender aos seus aliados e como disse aqui o Senador
Mário Couto, são verdadeiros cabides de emprego.
Sr. Presidente, a Presidente Dilma precisa ser
cuidadosa com o que diz, senão ela cai no ridículo. Ela
chama a atenção do País, dizendo que o Congresso
quer aumentar a despesa pública, que o Senado quer
fazer isso e a Câmara aquilo, e, de repente, encaminha
para o Legislativo projeto que cria mais uma agência
nacional e outro que cria mais cargos para o DNIT.
Desse jeito, realmente o Brasil não suporta. Não
suporta as incoerências, o comportamento puramente
eleitoral, partidário da Presidente da República, que,
diz uma coisa hoje e, mais tarde, faz outra coisa completamente diferente.
Dizer que o Congresso Nacional está criando
cargos, está aumentando despesa, quando é ela que
toma essa iniciativa, é ela que afronta a consciência
brasileira no momento em que a pauta do Senado está
trancada por dois projetos oriundos do Poder Executivo, um criando uma agência e o outro aumentando o
número de cargos no DNIT.
Isso é uma incoerência. A oposição é exatamente para isso. Eu não pertenço à base de apoio ao Governo; sou oposição e tenho a obrigação de chamar a
atenção para o fato de que a Presidente do Brasil, a
Senhora Dilma Rousseff, está levando esta Nação à
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bancarrota; só pensa em eleição e submete o País a
essas coisas desagradáveis.
A economia pode piorar e ficar completamente
descontrolada. A presidente já não tem diálogo com
os empresários; há uma desconfiança generalizada
com a economia brasileira; e Dilma vai, cada vez mais,
metendo-se em enrascadas; cada vez dando declarações mais desastrosas e levando, consequentemente,
o Brasil a um ponto de estrangulamento que ninguém
deseja. A oposição não deseja isso, mas a presidente, pelos seus atos, pelos seus desatinos, leva o País
à beira do abismo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Randolfe, com a
aquiescência da Senadora Kátia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Rapidamente, Presidente, só para
registrar a presença em plenário de S. Exª, o Embaixador – com a aquiescência, obviamente, da Senadora
Kátia –, a presença em plenário do Embaixador Hash
Ahmed, Embaixador e Representante na América Latina da República Árabe Saharaui Democrática e da
Frente Democrática Polisario; e também do Sr. Mohamed Laarosi, Representante da Frente Democrática
Polisario aqui na América Latina e no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª o registro.
Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria /PMDB –
TO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, eu gostaria, antes de mais nada, de pedir licença e chamar a atenção
dos Senadores que aqui já se colocaram a respeito da
Anater, como os Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Jarbas Vasconcelos, Mário Couto, todos pelos quais
eu tenho o maior carinho, a maior amizade e respeito
pela competência e pelo trabalho que desenvolvem
aqui no Senado Federal.
Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que
a política de extensão rural no Brasil foi findada em
1989. A extensão rural, a Emater nacional foi extinta,
infelizmente. Esperava-se que todos os Estados assumissem os seus papéis com relação à extensão rural,
e o mundo continuasse bonito como sempre. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Não quero aqui
responsabilizar os governadores nem criticá-los, mas
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o que aconteceu foi o oposto, com as dificuldades
dos governos dos Estados. Os recursos são poucos
e o maior investimento sempre foi destinado à saúde,
à educação, a asfaltar as estradas e aos Municípios.
Infelizmente, nós assistimos ainda hoje, no interior do
Brasil, nas prefeituras, que muitas nem secretaria de
agricultura têm, é dispensável, quando não se coloca
o vereador, quinto suplente, para ser o secretário de
agricultura de um Município. Não quero aqui dizer que
as outras secretarias não são importantes, como a de
saúde e a de educação, mas, se os prefeitos municipais
soubessem o retorno do investimento na agricultura
brasileira, destinariam parte dos recursos para terem
o seu secretário de agricultura e para terem cada um
a sua assistência técnica, porque teriam o retorno na
coleta de impostos.
Quero dizer aos colegas que, infelizmente, essa
visão não é de todos os prefeitos nem de todos os
governadores. Existem aqueles que valorizam a agricultura e dão um olhar especial a ela, mas estamos
vendo a assistência técnica, no Brasil e nos Estados,
totalmente falida, começando pelo meu Estado, Tocantins, onde os técnicos foram abandonados ao léu, sem
treinamento, sem apoio, sem diária, sem carro para
andar, sem combustível e sem direcionamento. Com
vontade de trabalhar, sim, mas com instrumento de
trabalho zero, pela desconsideração política do tema.
A consequência do fim da extensão rural no País
foi que, infelizmente, no ano de 2012, todos os insumos tecnológicos dessa grande agropecuária brasileira, produzidos pela Embrapa, pelas universidades
de respeito do Brasil todo, 80% de todos os insumos
tecnológicos da agricultura foram utilizados apenas por
11% dos produtores rurais. Se nós considerarmos que
o Brasil tem 5,198 milhões produtores rurais, apenas
11%, mal e mal, tiveram acesso à extensão rural através dos insumos tecnológicos.
As grandes empresas agropecuárias possuem
os seus técnicos próprios; muitos recebem assistência
técnica das grandes redes, das grandes lojas vendedoras, que mandam o seu agrônomo, que mandam o
seu veterinário zootecnista para aqueles produtores que
compram muito, mas os pequenos produtores ficaram
ao léu, à mercê, sem assistência técnica nenhuma.
Tenho um número importante. Estudos feitos pela
CNA mostram que, dos 5,198 milhões produtores que
responderam a pesquisa, não só da CNA, mas também
do IBGE, 4 milhões nunca tiveram assistência técnica; 482 mil, ou seja, 9% tiveram regularmente; 663,
ou seja, apenas 12% tiveram ocasionalmente; agora,
77% dos produtores nunca tiveram assistência técnica
de forma e espécie alguma.
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Quero aqui, Sr. Presidente, para fazer justiça à
Presidente Dilma, dizer que esse projeto dessa agência não foi feito às pressas, meus colegas Senadores,
há dois anos estamos trabalhando duro para construir
essa agência. A CNA participou ativamente, como todas as outras confederações afins, para criar e restituir
ao pequeno produtor um padrão tecnológico, para que
ele alcance a classe média rural brasileira, assim como
os brasileiros das cidades conseguiram alcançar. Essa
agência foi gestada por dois anos, quando tivemos a
consultoria decisiva e importante da Fundação Dom Cabral, que é altamente respeitada neste País; a decisão
definitiva da Embrapa, com sua colaboração enorme,
para que pudéssemos criar uma agência. Não é uma
agência, Senador Aloysio, que vai contratar técnicos
pelo Brasil afora. Não, nós vamos começar com dois
editais. Os dois editais escolhidos foram para aqueles
que mais precisam, que são os produtores da seca do
Nordeste e os produtores de leite do Brasil, que, dos
5 milhões, 1,2 milhão produzem leite no País e 99%,
com zero de assistência técnica.
Estamos perdendo competitividade. Já somos
importadores de leite da Nova Zelândia, do Uruguai,
da Argentina, e isso desestabiliza os preços dos nossos produtos, porque os nossos produtores estão sem
assistência técnica. O edital da seca, Senador Jarbas,
será para fazer com que os produtores do Nordeste,
num programa elaborado pelo Sebrae e pelo Senar,
possam aprender a conviver com a seca, possam
aprender a armazenar água, possam aprender a armazenar alimentos, porque passaram por uma seca
terrível nos últimos dois anos.
Os dois únicos editais experimentais da Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural serão para acudir os produtores de leite, a sua grande
maioria, que compra arroz e feijão com esse leite no
final do mês, perdendo tecnologia, perdendo competitividade, perdendo produtividade. Por isso, nós trabalhamos ativamente para que essa agência pudesse
ser resgatada.
Sei que temos que ter muito cuidado com os
gastos públicos, mas eu gostaria de dizer aos colegas,
com todo o respeito: nós trabalhamos duro. Quando
digo nós, é o setor privado e o Governo, para que essa
agência pudesse transformar o Brasil num continente
de prosperidade e não de um agronegócio, uma ilhota de sucesso, deixando a grande pobreza do campo
largada por todos os lados, de norte a sul deste País.
Sr. Presidente, não podemos ficar e renegar aos
produtores e pequenos produtores o direito à assistência técnica. Quem vai executar a assistência técnica
são os órgãos de extensão rural, é o Sistema S, as
cooperativas especializadas de cada Estado do Bra-
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sil, que vai poder concorrer ao edital, ganhar o edital
e prestar o serviço descrito no edital. Todos os órgãos
de extensão rural do Brasil serão revitalizados, serão
convocados para esse grande exército de extensão rural, para que possam chegar os insumos tecnológicos
aos pequenos produtores.
Quero lembrar aos colegas, que sabem tão bem
ou mais do que eu que apenas no primeiro semestre
deste ano, enquanto o Brasil cresceu 0,9%, a agropecuária brasileira cresceu 14,7%, demonstrando que
cada real investido no agronegócio brasileiro, quer seja
no agronegócio de sucesso, quer seja nos pequenos
produtores, levando insumos tecnológicos. Nós vamos
virar esse jogo e trazer isso em resultado de Produto
Interno Bruto, de emprego e exportação. Nós precisamos fazer com que a maioria dos pequenos produtores do Brasil sejam produtores de sucesso, como no
Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como no
Paraná, como em São Paulo. É possível, sim, que os
pequenos produtores do Centro-Oeste, do Nordeste e
do Norte, a partir do momento em que tiverem em suas
mãos insumos tecnológicos, levados pela assistência
técnica da nossa nova agência – que tenho certeza de
que os Senadores irão aprovar –, nós vamos chegar lá.
Agora, termino as minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo aos meus colegas, com todo respeito, o
que aqui foi dito várias vezes sobre a reclamação dos
empresários do Brasil com relação à economia. Quero
chamar a atenção porque esses mesmos empresários
que estão, silenciosamente, sem defender o Governo,
são os que mais recebem os incentivos fiscais.
Se o agronegócio tivesse recebido 20% das isenções fiscais que foram dadas a vários setores pelo
Governo, eu tenho certeza absoluta de que o nosso
campo estaria muito mais elevado do que está hoje.
E aqueles empresários que subiram a rampa do Planalto, nos últimos 40 anos, atrás de isenções fiscais,
abram mão das isenções para aumentar o superávit.
Vamos ver se cada um desses setores da economia
vai aceitar, ao invés de ficar silenciosamente ganhando
por um lado e tirando pelo outro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário, para
que nós possamos concluir a Ordem do Dia.
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu terei de falar sobre
uma época e um momento que vivi pessoalmente. Eu
era Ministro da Agricultura, nomeado por Diário Oficial
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pelo Dr. Sarney, mas tenho guardada, num quadro, na
parede do meu gabinete, a nomeação que o Tancredo
havia assinado 24 horas antes de morrer, para eu assumir o Ministério da Agricultura. Eu assumi o Ministério
da Agricultura. Os fatos que estamos discutindo agora,
muitos deles ocorreram naquela época.
O Ministério da Agricultura, Sr. Presidente, é interessante, hoje se divide em cinco Ministérios: Ministério da Reforma Agrária, Ministério do Desenvolvimento
Rural, Ministério da Agricultura, ministério não sei do
quê. Na época, era um Ministério forte, sem ligação
de um movimento com o outro. Mas dois setores eram
importantes e estamos discutindo aqui: a Sibrater, a
Embrater, as Emater e a Embrapa.
A Embrapa foi uma criação espetacular. Eu acho
que foi uma das grandes e importantes criações do Brasil. À época, a Embrapa tinha muita discussão, porque
se dizia que praticamente vivia para fazer serviços para
as multinacionais ou para as grandes empreiteiras; que
ela só fazia projetos muito bons, muito importantes,
mas endereçados à empresa multinacional tal, à outra
tal ou a grande empresa. E se falava até em extinguir
a Embrapa. Na verdade, houve um movimento exatamente quando eu estava no Ministério da Agricultura,
pelo que nós não só consolidamos a Embrapa, como
decidimos, e começou a verba para fazer a sede da
Embrapa, que é uma sede de primeira grandeza.
Então, primeiro isso. A Embrapa, digo e repito,
tinha sido criada, mas estava no ar entre o que fazer
e o que não fazer e tinha a antipatia da sociedade. Por
causa disso, ninguém ia fiscalizar. E diziam o Secretário
de Agricultura, o cidadão: “Eu já fui lá, eu já fui lá, já fui
pedir isso, fui fazer aquilo, mas não atende ninguém.”
Mas ela está fazendo um serviço de grande precisão. A tese foi feita e foi feito o debate, foi feita a discussão e foi feito um grande Congresso da Agricultura
no Rio Grande do Sul, no Brasil – não sei se houve
outros depois –, onde reunimos todos esses órgãos da
tecnologia. A primeira decisão foi a Embrapa continuar.
A terceira eram as Emater. O que eram as Emater?
Um órgão especial para cuidar do pequeno proprietário, para estimular, para orientar para desenvolver, para
avançar o pequeno proprietário. Era algo espetacular.
Existia, tinha boa consistência, metade era pago pelo
Governo do Estado e metade era pago pelo Ministério da Agricultura. As Emater desenvolviam e tinham
desempenho. Duvido que alguém que esteja aqui não
se lembre do que era – aliás, do que é –, embora com
dificuldades.
Quando eu saí do Ministério, quem veio depois
de mim fechou a Embrater e cortou as verbas para as
Emater. Então, as Emater ficaram sem um tostão de
verba federal. Depois, eu fui Governador do Rio Grande
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do Sul e decidimos pagar a verba do Estado e a verba
da União para que a Emater não desaparecesse. E aí
veio uma medida que eu não sei por que aconteceu.
Quando eu estive no Ministério da Agricultura, foi feito
um debate da maior importância, reunindo a Embrater
com as Emater.
A Embrapa era o órgão de pesquisa, de profundidade científica, para buscar grandes formulações. É
da Embrapa a escolha de um tipo de trigo que pudesse
ser produzido no Rio Grande do Sul. Tinha que ser um
tipo de trigo para um Estado como o Rio Grande do Sul,
onde ora o inverno é aqui, ora o inverno é dois meses
depois. A Embrapa criou verdadeiros milagres em termos de crescimento e em termos de desenvolvimento.
A Embrater era o órgão que fazia a ligação, a
coordenação das coisas que vinham da Embrapa e a
orientação daquilo que devia ser levado ao pequeno
proprietário via Emater. E isso ia muito bem, obrigado. Quando eu saí, não entendo por quê, extinguiram
a Embrater.
Lamento, Sr. Presidente, que eu tenha tomado
conhecimento desse projeto agora. Um projeto como
esse, em minha opinião, tinha que ser debatido, devia
ser analisado, deviam ser chamados os técnicos para
discutir. Vamos trazer a Embrater, a Emater, vamos
trazer essa gente para ver aonde queremos chegar.
Votar com essa rapidez, com essa volúpia é uma coisa
que não tem lógica. Não tem lógica!
Eu sei a ideia, o central das coisas eu sei. É bom,
mas se me perguntarem o conteúdo, eu não tenho a
mínima ideia. Repito, parece-me que estamos aqui
substituindo a falecida Embrater. Se é isso, nota dez,
porque contra a falecida Embrater foi um crime que
fizeram. Não consigo entender por que fizeram e agora estão recriando. Se é isso que está aqui, digo que
é um projeto realmente positivo, porque o que disse
a antecessora minha aqui, a ilustre Senadora do Tocantins, sobre a agricultura é verdade. O desenvolvimento, o progresso, o avanço do Rio Grande do Sul é
uma coisa fantástica.
Eu me lembro de quando fui, com o Presidente
Sarney, na unidade técnica da Embrapa, aqui em Brasília. Quando nós tomamos conhecimento das criações
que eles estavam fazendo – um pé de tomate dentro
d’água e que era uma montanha de tomates, centenas
e centenas de tomates –, tanto ele quanto eu dissemos:
mas isso é feito aqui?. “Já, nós temos essa tecnologia”.
Então, Sr. Presidente, com toda sinceridade, eu
não entendo essa pressa. Um projeto como esse chega
aqui, e vamos votá-lo correndo. Se nós pudéssemos,
se houvesse essa chance de se sentar com o representante do Ministério, com alguns desses membros
e discutir, sou favorável.
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Quero dizer, com toda sinceridade, que acho que
nós vamos recriar algo que não devia ter sido extinto.
Foi um erro brutal a extinção da Embrater. Hoje, pelo
que sinto, querem recriá-la. É bom, é altamente positivo. Especialmente, o Líder do PSDB fala em coisa que
eu não posso responder porque eu não me aprofundei
na análise do projeto, não tive condições nem tempo.
Nós saímos no feriadão, que foi antes de outro debate
de outra natureza, chegamos aqui e, sem mais nem
menos, a votação.
Sr. Presidente, eu vejo com simpatia esse projeto.
Volto a repetir: fecha o círculo de discussão em torno
dessa matéria. A Emater, lá no Município, lá no Estado,
faz a orientação, a ligação com o pequeno produtor.
Olha, entre 1,700 milhão a 2 milhões de pessoas
saíram do Rio Grande do Sul e foram fazer o progresso lá no Tocantins, no Mato Grosso, no Paraná, lá m
Santa Catarina, no Amazonas, no Pará, lá na Bahia. E
fizeram o desenvolvimento que, hoje, poderia ser feito
no Rio Grande do Sul.
Essas pessoas que saíram do Rio Grande eram
famílias de agricultores, descendentes de colonos italianos e alemães, que tinham uma propriedade de 40
hectares. Essa propriedade de 40 hectares era ótima.
Depois, com dez filhos, quando os dez filhos cresceram e quiseram constituir família, não dava. Hoje daria.
Hoje, há propriedades, como aquela aqui em Brasília,
ao lado do restaurante Serra de Minas, em que o dono
produz em dois hectares. Ele se dedica à agricultura,
vende e ganha uma fortuna.
Hoje é possível, com a tecnologia, fugir da seca
ou da água excessiva, com o banhado, com a plasticultura. Hoje, com a Embrapa, a agricultura não é mais
agricultura; é uma fábrica. Você fabrica flor como você
quer, com as cores que você quer. Você fabrica...
(interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... flor metade rosa e metade cravo, as frutas
você faz (Fora do microfone.) como quer, à hora que
quer. E elas ficam prontas. Eu me lembro de quando era
criança, lá no meu Estado. Plantava-se um pé de maçã,
um ano, ele dava, três anos, ele não dava. Quando ele
dava uma maçã, era de um tamanho, outra era maior,
outra era rosa, outras eram verdes, umas cresciam,
ficavam maduras em janeiro, outras ficavam maduras
um mês depois. Hoje, você planta, ficam todas maduras
no mesmo dia, no mesmo momento, da mesma cor, do
mesmo cheiro, do mesmo tamanho e do mesmo gosto.
É como, eu repito, se fosse uma fábrica. Então, isso já
existe. A questão é ter a capacidade, a competência
de ensinar, de orientar, de levar adiante essa questão.
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Concordo com o que diz Senadora, é verdade.
Hoje, vários prefeitos de Municípios lá do Rio Grande
do Sul saíram do meu gabinete dizendo que eles têm
que dar saúde, porque, se não derem saúde, o posto
não funciona, e têm que pagar toda a despesa com
os carros da polícia...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... porque, se a prefeitura não pagar, não funciona.
Eles têm que pagar todos os funcionários do serviço
militar, porque, se a prefeitura não pagar, não funciona.
No entanto, verba para a agricultura não existe. Não
há, porque não há chance, não há condições de tê-la.
Eu acho que o Brasil está indo, e não há nenhuma
dúvida. Com as maiores reservas de terras agrícolas
do mundo, as maiores reservas de água doce do mundo, com a infraestrutura que está se fazendo e está
saindo, nós temos uma posição marcada como líderes
no fornecimento de agricultura para o mundo inteiro.
Então, um projeto desses, na minha opinião, é
da maior importância, é da maior seriedade. Agora,
não era para votar correndo, não era para não deixar
chance de se discutir, de sentar, de pensar.
Eu, quando ouço a Senadora falar, eu penso igual.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Aperfeiçoar, para a gente melhorar.
Eu repito: esse não é um projeto para passar
correndo Esse é um projeto da maior profundidade.
Eu repito: eu estou aqui. Há 25 anos, quando eu
estive no Ministério da Agricultura, esse órgão existia e
ia muito bem, obrigado. Extinguiram. Até hoje ninguém
explicou porque extinguiram, qual é o motivo pelo qual
extinguiram. Dizem alguns que, como nós tínhamos feito, lá no Ministério da Agricultura, a ligação da Emater
com a Embrater e da Embrater com a Embrapa, fazendo uma unificação, isso ia irritar as multinacionais
e os grandes empresários. Não! Estão agora olhando
para esses pequenos. Esses pequenos vão adiante.
Nós temos que levar as grandes tecnologias para os
grandes empresários. Dizem que essa foi a razão da
extinção da Embrater, mas foi um absurdo.
Criar agora de novo? Peço perdão, meus irmãos.
Sou favorável. Não se está inventando um órgão, não
é um orgãozinho a mais que estão criando, não é uma
coisa que não tem significado. Tem significado, é importante e terá grande repercussão. Mas eu não sei,
sinceramente não sei, porque não tive tempo de ler o
projeto. Quando vejo o Líder do PSDB vir aqui e levantar dez causas aqui, ali, acolá, não posso responder,
simplesmente porque não li.
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Agora, se esse projeto, embora eu não tivesse lido,
tivesse passado por estudo, por debate, por profunda
discussão, com um relator que viesse aqui e provasse
e mostrasse tudo que tivesse acontecido, seria diferente. Mas vejo falarem vários Senadores, e ninguém
tem condições de responder com profundidade... Vejo
a Senadora que falou perfeita e corretamente o que é
e o que tem de ser. Agora, quanto às dúvidas...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Fora do microfone.) – ... levantadas, não sei se V.
Exª sabe responder. Eu não sei responder.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Peço desculpas e cumprimento
V. Exª, Senador Pedro Simon.
Bem, encerrada a discussão...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Somente solicitar a V. Exª a aprovação do Requerimento nº 1.245, de 2013, que é um aditamento ao
Requerimento nº 1.204, de 2013, sobre uma sessão
especial relativa ao centenário da Fundação Universidade Federal de Itajubá, que formou engenheiros
extremamente competentes que fizeram história, especialmente na área de energia brasileira.
Portanto, peço a V. Exª a aprovação do requerimento em função desse evento. A proposição é de que
ele aconteça no dia 29 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Informo que a solicitação de V.
Exª será atendida após a Ordem do Dia.
Encerrada a discussão, votação do projeto nos
termos do art. 124, inciso III.
Para encaminhar a votação...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Sr. Presidente, já houve acordo para que pudéssemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Alvaro Dias, nós temos
um entendimento...
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tinha pedido a minha inscrição para discutir,
mas, por economia processual, não cobrei a inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Mesa agradece a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Eu apenas gostaria de dizer que o Governo tem muita
pressa quando se trata de aprovar novas estruturas,
cabides de emprego que nem sempre produzem os
resultados alardeados.
Em 1990, o Presidente Collor extinguiu a Embrater. Certamente entendeu que era possível descentralizar os recursos para que nos Estados as organizações congêneres pudessem cumprir a tarefa
da extensão rural. No Paraná, a Emater a cumpria
de forma excepcional. Ela existe até hoje, sempre
cumpriu o seu papel.
Eu entendo que seria mais adequado ao Governo repassar os recursos que serão provisionados, da
ordem de R$1,3 bilhão, para que essas organizações
dos Estados pudessem cumprir a tarefa da extensão
rural. Não é de Brasília que vai se promover extensão
rural, nem mesmo de Brasília contratando no Estado.
Nós temos estruturas estaduais suficientes e competentes. O que há é o estabelecimento de paralelismos
e superposição de ações que não contribuem para o
desenvolvimento rural no País.
Certamente, mais que a Anater, o que o agricultor
brasileiro deseja é uma política agrícola competente,
com planejamento, com organização, que ofereça segurança ao produtor. O que a agricultura do País necessita
é de um estadista na Presidência da República capaz
de articular com os países emergentes uma política
que possibilite uma relação civilizada mais adequada
entre os países exportadores, porque o nosso, que é
competente na produção, que é imbatível no campo,
acaba perdendo, e perdendo muito, no momento da
exportação, em razão da política de egoísmo imposta
pelas nações mais evoluídas do primeiro mundo, com
políticas alfandegárias que, lastimavelmente, colocam
em desvantagem o produtor brasileiro no momento da
competição internacional.
Nós seríamos uma agricultura mais poderosa e
um País mais rico e próspero se tivéssemos capacidade, competência e, em particular, uma política internacional que possibilitasse concorrência igual entre
os exportadores de produtos primários. E não é o que
ocorre atualmente.
Esta proposta, às vésperas da eleição, depois
de 23 anos, é uma proposta que fica sob suspeição,
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especialmente se votada apressadamente e com outros penduricalhos, como, por exemplo, a criação de
novas funções, de novos cargos no DNIT.
É a continuidade desse processo de aparelhamento do Estado brasileiro, é a consolidação de um
sistema promíscuo que estabelece uma relação desonesta, especialmente entre o Poder Executivo, o
Poder Legislativo e os partidos políticos, é essa matriz dos grandes escândalos nacionais, é esse sistema
que produz governos corruptos e incompetentes e é
esse sistema que tem que ser destruído, sob pena de
o Brasil não alcançar os índices de desenvolvimento
econômico compatíveis com as suas extraordinárias
potencialidades.
Por isso, Sr. Presidente, em nome do Líder Aloysio, nós estamos aqui dizendo “não” a essa proposta
de criação de novas estruturas, de novos empregos,
de mais despesas para o contribuinte brasileiro. É um
cabidaço. Aliás, o Governo vai se transformando num
aparelhaço, infelizmente, em detrimento do crescimento deste País.
Por isso hoje ostentamos um lugar de vexame no
ranking dos países em desenvolvimento. O crescimento
econômico do Brasil é lastimavelmente uma vergonha.
Estamos em último ou em penúltimo lugar, na América
Latina, em matéria de crescimento econômico.
Enquanto a estrutura cresce, aumentam as despesas correntes. Em seis meses, o Governo gastou
R$49 bilhões em manutenção, custeio e despesas
correntes, e investiu apenas R$333 milhões produtivamente. É uma inversão de prioridades que leva o País
cada vez mais para o desfiladeiro, que, com esse crescimento do desajuste fiscal, com essa desarrumação
fiscal, vai levando o País ao desfiladeiro, como uma
bomba-relógio de efeito retardado que pode explodir
em médio prazo.
Sr. Presidente, o nosso voto é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Senador Suplicy, é para o encaminhamento deste tema?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Embora o Líder Alvaro Dias tenha se pronunciado
de maneira tão pessimista, nós estamos vivendo um
ano de recorde de produção agrícola. E eu quero aqui
transmitir a minha confiança de que a Presidenta Dil-
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ma Rousseff irá designar para a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) pessoas do melhor grau de conhecimento técnico para bem
realizar as suas finalidades.
Ademais, queria dizer que Senadores que conhecem tão bem esse tema, como o Senador Pedro
Simon e a Senadora Kátia Abreu, aqui se pronunciaram favoravelmente ao projeto.
E o Partido dos Trabalhadores vota a favor, Sr.
Presidente; vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito obrigado.
Passo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB –
RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Votação do projeto nos termos
do art. 124, inciso III.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Jarbas, do Senador Alvaro e do Senador Aloysio.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2013
(Nº 5.740/2013, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado
Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – ANATER e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo federal autorizado
a instituir Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da assistência técnica e extensão rural, especialmente
as que contribuam para a elevação da produção, da
produtividade e da qualidade dos produtos e serviços
rurais, para a melhoria das condições de renda, da
qualidade de vida e para a promoção social e de desenvolvimento sustentável no meio rural.
§ 1º O Serviço Social Autônomo de que trata o
caput, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
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denomina-se Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – ANATER.
§ 2º Compete à Anater:
I – promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural, com vistas à inovação tecnológica e
à apropriação de conhecimentos científicos de
natureza técnica, econômica, ambiental e social;
II – promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência
técnica e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a geração de novas tecnologias e a
sua adoção pelos produtores;
III – apoiar a utilização de tecnologias sociais e
os saberes tradicionais pelos produtores rurais;
IV – credenciar e acreditar entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços de assistência
técnica e extensão rural;
V – promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação de profissionais de
assistência técnica e extensão rural que contribuam para o desenvolvimento rural sustentável;
VI – contratar serviços de assistência técnica e extensão rural conforme disposto em regulamento;
VII – articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive com governos estaduais,
órgãos públicos estaduais de assistência técnica
e extensão rural e consórcios municipais, para o
cumprimento de seus objetivos;
VIII – colaborar com as unidades da Federação
na criação, implantação e operação de mecanismo com objetivos afins aos da Anater;
IX – monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de assistência técnica e
extensão rural com que mantenha contratos ou
convênios;
X – envidar os esforços necessários para universalizar os serviços de assistência técnica e
extensão rural para os agricultores familiares e
os médios produtores rurais; e
XI – promover a articulação prioritária com os órgãos públicos estaduais de extensão rural visando
a compatibilizar a atuação em cada unidade da
Federação e ampliar a cobertura da prestação
de serviços aos beneficiários.
§ 3º As competências previstas nos incisos II e
V do § 2º serão realizadas em estreita colaboração
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– EMBRAPA.
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Art. 2º A Anater dará prioridade às contratações
de serviços de assistência técnica e extensão rural para
o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006, e para os médios produtores rurais.
Parágrafo único. A contratação dos serviços de
assistência técnica e extensão rural para o público
previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, observará o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº
12.188, de 11 de janeiro de 2010.
Art. 3º São órgãos de direção da Anater:
I – Diretoria Executiva, composta pelo presidente
e 3 (três) diretores executivos;
II – Conselho de Administração, composto por
11 (onze) membros; e
III – Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros.
Art. 4º No exercício de suas competências, a
Anater será assessorada por um Conselho Assessor
Nacional, órgão de caráter consultivo, cuja composição e funcionamento serão definidos em regulamento.
Parágrafo único. O Conselho Assessor Nacional será composto por representantes da Anater,
dos Poderes Executivo federal, estadual e municipal,
das universidades e dos centros federais de ensino
agropecuário, da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira – CEPLAC, entidades de classe
e das categorias sociais do meio rural, organizações
econômicas da agricultura familiar, representação
sindical dos trabalhadores na pesquisa agropecuária
e na extensão rural, entre outras, conforme disposto
em regulamento.
Art. 5º O Conselho de Administração será composto pelo Presidente da Anater, pelo Presidente da
Embrapa, por 4 (quatro) representantes do Poder Executivo federal, por 1 (um) representante de governos
estaduais, por 1 (um) representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG,
1 (um) representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar –
FETRAF, 1 (um) representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e 1
(um) representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB, titulares e suplentes, escolhidos na
forma estabelecida em regulamento, com mandato de
2 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 6º O Conselho Fiscal será composto por 2
(dois) representantes do Poder Executivo federal e 1
(um) da sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na forma estabelecida em regulamento, com
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mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos
uma única vez por igual período.
Art. 7º Fica autorizada a destituição de membros
dos Conselhos de que tratam os arts. 3º a 5º, nas hipóteses definidas em regulamento.
Art. 8º O presidente e os diretores executivos da
Anater serão escolhidos e nomeados pelo Presidente
da República para o exercício de mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser por ele exonerados a qualquer
tempo, de ofício ou por proposta do Conselho de Administração aprovada por maioria absoluta de seus
membros.
Parágrafo único. O diretor executivo da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA que
detiver atribuição para atuar na área de transferência
de tecnologia integrará a Diretoria Executiva da Anater, com atribuição análoga, vedada a acumulação de
remuneração.
Art. 9º As competências e atribuições do Conselho
de Administração, do Conselho Assessor Nacional, do
Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva
serão estabelecidas em regulamento.
Art. 10. Compete ao Poder Executivo federal, na
supervisão da gestão da Anater:
I – definir os termos do contrato de gestão estabelecido entre a Anater e o Poder Executivo
federal, que estipulará as metas e objetivos, os
prazos e responsabilidades para sua execução
e especificará os critérios para avaliação da aplicação dos recursos a ela repassados; e
II – aprovar, anualmente, o orçamento-programa
da Anater para a execução das atividades previstas no contrato de gestão.
§ 1º Até o dia 31 de março de cada exercício, o
Poder Executivo federal apreciará o relatório de gestão
e emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de
gestão pela Anater.
§ 2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – CONDRAF poderá apresentar
sugestões para a elaboração do contrato de gestão
e para a definição dos serviços a serem contratados
para o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326, de
24 de julho de 2006.
Art. 11. São obrigações da Anater:
I – apresentar, anualmente, ao Poder Executivo,
até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre
a execução do contrato de gestão no exercício
anterior, com a prestação de contas dos recur-
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sos nele aplicados, a avaliação geral do contrato
de gestão e as análises gerenciais cabíveis; e
II – remeter ao Tribunal de Contas da União,
até 31 de março do ano seguinte ao término do
exercício financeiro, as contas da gestão anual
aprovadas pelo Conselho de Administração.
Art. 12. A Anater firmará contrato de gestão com
o Poder Executivo federal para execução das finalidades previstas nesta Lei.
Art. 13. Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, prevendo-se, expressamente, a especificação
do programa de trabalho, a estipulação das metas a
serem atingidas, os respectivos prazos de execução e
previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.
§ 1º O contrato de gestão assegurará à Diretoria
Executiva da Anater a autonomia para a contratação e a
administração de pessoal, sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
§ 2º O processo de seleção para admissão de
pessoal efetivo da Anater deverá ser precedido de
edital publicado no Diário Oficial da União e observará os princípios da impessoalidade, moralidade e
publicidade.
§ 3º O contrato de gestão estipulará limites e
critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
empregados da Anater e conferirá à Diretoria Executiva poderes para fixar níveis de remuneração para o
pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os
respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de
qualificação exigido e os setores de especialização
profissional.
§ 4º O contrato de gestão poderá ser alterado
para incorporar recomendações formuladas pela supervisão ou pela fiscalização.
Art. 14. A Anater, para a execução de suas finalidades, poderá celebrar contratos, convênios ou
outros instrumentos congêneres com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere essa
a solução mais econômica para atingir os objetivos
previstos no contrato de gestão, observados os princípios da economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prestar apoio técnico aos projetos e programas desenvolvidos pela Anater.
Art. 15. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Anater será fixada pelo Conselho de
Administração em valores compatíveis com os níveis
prevalentes no mercado de trabalho para profissionais
de graus equivalentes de formação profissional e de
especialização, observado o disposto no § 3º do art. 13.
Art. 16. O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão e determinará,
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que identificar.
Art. 17. A Anater disponibilizará na rede mundial
de computadores dados atualizados sobre a execução
física e financeira dos contratos e convênios referentes às ações de assistência técnica e extensão rural.
Art. 18. Constituem receitas da Anater:
I – os recursos que lhe forem transferidos em
decorrência de dotações anuais consignadas no
orçamento geral da União, créditos adicionais,
transferências ou repasses;
II – os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas;
III – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
IV – os valores decorrentes de decisão judicial;
V – os valores apurados com a venda ou aluguel
de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI – os recursos provenientes da venda de tecnologias, produtos e serviços;
VII – os rendimentos resultantes de aplicações
financeiras e de capitais, quando autorizadas
pelo Conselho de Administração; e
VIII – os recursos provenientes de outras fontes.
Art. 19. A Anater fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir
da sua criação:
I – o regulamento para o credenciamento de
pessoas físicas e jurídicas para a prestação de
serviços ou execução de projetos de assistência
técnica e extensão rural; e
II – o regulamento de licitações e contratos, convênios e instrumentos congêneres relativos a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.
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Parágrafo único. Fica a Anater autorizada a firmar instrumento específico de parceria com os órgãos
estaduais de assistência técnica e extensão rural para
a execução dos serviços, conforme disposto em regulamento.
Art. 20. O estatuto da Anater será aprovado pelo
Conselho de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua instalação, observado o disposto
nesta Lei.
Art. 21. O patrimônio da Anater e os legados,
doações e heranças que lhe forem destinados, na hipótese de sua extinção, serão imediatamente transferidos à União.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, de outubro de 2013.
– André Vargas, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item 2 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 64, §1º, da Constituição)
(Incluído na Ordem do Dia, nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 82, de 2013 (nº 6.053/2013, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação de
Funções Comissionadas no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Antonio Carlos Rodrigues.
A Presidência comunica ao Plenário que não
foram oferecidas emendas durante o prazo único previsto no art. 122, inciso II, “b”, combinado com o art.
375, inciso I, do Regimento Interno.
Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir a matéria. (Pausa.)
Como não há Senador inscrito, encerrada a discussão.
Votação do projeto.
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Como não há Srªs e Srs. Senadores inscritos...
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB
– RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– O PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Ponho em votação o Projeto de
Lei da Câmara nº 82, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 2013
(Nº 6.053/2013, na Casa de Origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Dispõe sobre a criação de Funções Co-missionadas do DNIT – FCDNIT, no De-partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criadas no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT funções de
confiança, denominadas Funções Comissionadas do
Dnit – FCDNIT, nos seguintes quantitativos e níveis:
I – 116 (cento e dezesseis) FCDNIT-3;
II – 29 (vinte e nove) FCDNIT-2; e
III – 373 (trezentas e setenta e três) FCDNIT-1.
§ 1º As FCDNIT são de exercício privativo de
servidores ativos e em exercício no Dnit.
§ 2º As FCDNIT destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento na administração central e nas unidades descentralizadas do Dnit.
§ 3º O servidor designado para FCDNIT perceberá a remuneração do cargo efetivo acrescida do valor da retribuição da função para a qual foi designado,
conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.
§ 4º Os valores da retribuição recebida pela ocupação de FCDNIT não se incorporam à remuneração
do servidor e não integram os proventos de aposentadoria e de pensão.
§ 5º As FCDNIT equiparam-se, para todos os efeitos legais e regulamentares, aos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
de níveis correspondentes, nos termos do Anexo II.
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Art. 2º Ficam criadas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 11 (onze)
Funções Gratificadas – FG, de nível FG-3.
Art. 3º Ficam extintos no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT:
I – 270 (duzentas e setenta) Funções Comissionadas Técnicas – FCT, sendo:
a) 4 (quatro) FCT-1;
b) 4 (quatro) FCT-2;
c) 6 (seis) FCT-4;
d) 8 (oito) FCT-6;
e) 12 (doze) FCT-8;
f) 68 (sessenta e oito) FCT-9;
g) 65 (sessenta e cinco) FCT-10;
h) 34 (trinta e quatro) FCT-11;
i) 46 (quarenta e seis) FCT-12; e
j) 23 (vinte e três) FCT-13;
II – 84 (oitenta e quatro) Funções Gratificadas
– FG, sendo:
a) 76 (setenta e seis) FG-1; e
b) 8 (oito) FG-2; e
III – 109 (cento e nove) cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS,
sendo:
a) 40 (quarenta) DAS-3;
b) 16 (dezesseis) DAS-2; e
c) 53 (cinquenta e três) DAS-1.
Art. 4º Ficam extintas, no âmbito do Poder Executivo federal, 171 (cento e setenta e uma) FCT-13.
Art. 5º A criação e a extinção de cargos e funções
de que tratam os arts. 1º a 3º somente produzirão efeitos
a partir da data da publicação do decreto que aprovar
a Estrutura Regimental do Dnit e da publicação dos
atos de apostilamento ou de designação decorrentes
da nova estrutura.
Art. 6º Ato do Poder Executivo federal disporá
sobre a distribuição das FCDNIT na Estrutura Regimental do Dnit.
Art. 7º O caput do art. 3º da Lei nº 11.526, de 4
de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 3º O valor da remuneração das Funções
Comissionadas Técnicas de que trata a Medida
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de
2001, das Gratificações Temporárias SIPAM
– GTS criadas pela Lei nº 10.667, de 14 de
maio de 2003, das Funções Comissionadas do
INSS de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de
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outubro de 2006, das Funções Comissionadas
do Banco Central – FCBC de que trata a Lei
nº 9.650, de 27 de maio de 1998, da Gratificação por Serviço Extraordinário de que trata
o Decreto-Lei nº 969, de 21 de dezembro de
1938, dos Cargos Comissionados Técnicos
das Agências Reguladoras – CCT e das Funções Comissionadas do DNPM – FCDNPM,
de que trata a Lei nº 12.002, de 29 de julho de
2009, das Funções Comissionadas do INPI –
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FCINPI de que trata a Lei nº 12.274, de 24 de
junho de 2010, e das Funções Comissionadas
do Dnit – FCDNIT passa a ser o constante do
Anexo II desta Lei.
.............................................................. ”(NR)
Art. 8º O Anexo II da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria a atenção dos líderes.
Pelo entendimento entre líderes, entendimento
de Plenário, chegou a informação para a apreciação
extrapauta do Substitutivo da Câmara dos Deputados,
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, conhecido
como Minirreforma Eleitoral.
Item extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
441, de 2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa),
do Senador Romero Jucá, que altera as Leis
nºs 4.737, de 15 de julho de 1965, 9.096, de
19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para diminuir o custo das
campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 1.281, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp;
– favorável ao Substitutivo da Câmara, renumerando-se o § 2º do art. 91-A da Lei nº 9.504,
de 1997, como § 4º do art. 65 da mesma Lei,
e o § 7º do art. 47 do mesmo diploma legal
como § 8º, ambos introduzidos pelo art. 3º do
Substitutivo; mantendo-se os seguintes dispositivos do texto aprovado pelo Senado:
– no art. 2º: a introdução do § 6º do art. 44 da
Lei nº 9.096, de 1995;
– no art. 3º: o caput do art. 8º da Lei nº 9.504,
de 1997; o § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de
1997; o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504,
de 1997; o parágrafo único do art. 24 da Lei
nº 9.504, de 1997; a introdução do caput e do
parágrafo único do art. 36-B da Lei nº 9.504,
de 1997; o inciso IV do art. 51 da Lei nº 9.504,
de 1997, suprimindo-se o inciso V do mesmo
dispositivo inserido pela Câmara dos Deputados; e a introdução do art. 93-A da Lei nº
9.504, de 1997.
É importante que haja um entendimento entre
líderes, por se tratar de uma matéria extrapauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Sr. Presidente, há um entendimento com os
líderes, inclusive da Oposição. Nós vamos aprovar o
texto que veio da CCJ, do Senador Valdir Raupp. É o
texto que será aprovado com um destaque que atende ao Senador José Agripino, ao Senador Humberto
Costa e ao Senador Aloysio Nunes, que é a volta do
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texto da emenda da Senadora Kátia Abreu, que coloca
limitação de contratação de cabos eleitorais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a palavra ao Senador Mário Couto; em seguida, ao Senador Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, é só para falar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Um pouquinho só, Sr. Senador.
Eu estou ouvindo os líderes sobre entendimento para
apreciação extrapauta do Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº 441, de 2012, a Minirreforma Eleitoral.
Ouço agora a palavra do Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Eu não fiz acordo nenhum
para votar esta matéria hoje. É preciso entender, Presidente, que a era da não consideração com os Líderes
da Minoria acabou. Acabou! Então, não adianta líder
chegar aqui e dizer que fez acordo com o PSDB, com
o PMDB, e não fez com a Minoria ou com a Oposição.
Não adianta.
Eu sei que a matéria é importante, eu não vou
criar problema, mas quero deixar bem claro aqui que
não fui ouvido e, da próxima vez, eu vou pôr paçoca
na votação. Estou avisando, Presidente, está certo?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vou considerar que o meu Líder deva ter participado e vou respeitar a decisão do meu Líder. Jamais
faria um desrespeito ao Líder do meu Partido. Agora,
oposição e minoria é uma coisa e precisa ser respeitada. Há muito não era neste Senado. Agora tem que
ser respeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu tenho inscrito o Senador
Humberto...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para registrar que eu gostaria de pedir desculpas ao
Senador Mário Couto, porque no meu entendimento o
Líder da Minoria era o Senador Wilder. Não sabia que
era o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª não sabia?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Não, não sabia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Coitado!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Se soubesse teria falado com V. Exª.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Está faltando a memória de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pelo menos na minha anotação era o Senador
Wilder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Meu Deus do céu!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Eu teria falado com V. Exª. Não teria problema
nenhum.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ah, sim! Está perdoado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, o Senador Mário
Couto, em primeiro lugar quero agradecer...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em seguida o Senador Humberto
Costa e Senador Suplicy.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – ... a consideração de V. Exª em acatar um entendimento feito
aqui no plenário por mim. E quero pedir desculpas a
ele, mas justifica-se. A justificativa é a seguinte: eu,
como todos nós, estávamos imbuídos da ideia de que
hoje, em razão de reunião do Conselho Político dos
Líderes da Maioria, em razão da posse do Ministro
Marco Aurélio, não haveria – e em razão da sessão
do Congresso – não haveria Ordem do Dia. Então eu
disse a V. Exª que realmente eu tinha tido essa informação do Presidente da Casa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu tenho absoluta confiança em V. Exª...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – De repente surgiu essa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Sabe o que acontece Senador? Sabe o que acontece Presidente? É que em anos anteriores a Minoria
não era nada, ninguém consultava, ninguém chamava
a Minoria. E a Minoria tem que ser respeitada nessa
Casa. Então eu quero deixar a Liderança da Minoria
com moral aqui nesta Casa. Quando eu entregar eu
vou àquela tribuna me despedir e vou dizer que a Minoria aqui nesta Casa tem voz e tem moral para falar.
Eu não tenho problema nenhum sobre a discussão. O
meu único problema é fazer com que a Minoria neste
Senado seja respeitada.
Senador Aloysio, confio absolutamente em V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado Senadores.
Senador Humberto Costa com a palavra, depois
Senador Suplicy e Senador Agripino.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Senador Romero Jucá sabe que eu sou uma das
pessoas que defende essa proposta, embora reconhecendo a sua limitação.
Enfim, considero que S. Exª ao reintroduzir na
PEC a proposta, no Projeto, a proposta que tratava da
limitação dos cabos eleitorais, não é o fim dos cabos
eleitorais, mas estabelece uma limitação, eu acho que
incorporou um ponto importante que nós estávamos
discutindo. Porém, eu pessoalmente não estou me
sentindo muito à vontade para poder votar isso hoje
à tarde na ausência do nosso Líder, na ausência de
outros Líderes aqui. Não sei se os outros destaques
que havia se poderemos debatê-los. Não sei se será
possível colocar para amanhã a votação desse assunto. Apenas é essa a questão que levanto para S. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra... Passarei a palavra ao Senador Suplicy e, depois, vamos ouvir o Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Da mesma
maneira que o Senador Humberto Costa e, como Vice-Líder do PT, considero prudente que nós venhamos a
ter aqui os demais Líderes, inclusive o Senador Wellington Dias, Líder do PT, porque há alguns itens como,
por exemplo, a eventual diminuição de recursos para
as fundações partidárias em que nós gostaríamos de
ter aqui todas as Lideranças presentes, inclusive a do
Senador Wellington Dias. Daí por que propomos que
seja votada, amanhã, essa matéria, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador José Agripino e, em seguida, V. Exª, Senador Romero.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estávamos à disposição para votar essa matéria. Eu,
inclusive, já havia endereçado à Mesa um pedido de
destaque, subscrito por mim e pelo Senador Aloysio,
pedindo destaque para a emenda do art. 100-A, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que foi retirada. Essa
matéria diz respeito ao teto de contratação de cabos
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eleitorais para as eleições de Prefeito, Vereador, Deputados Estadual e Federal, Presidente da República
e Governador, tudo dentro de certo limite e de acordo
com a população e o eleitorado do Município. Havíamos combinado, na hora em que o Senador Renan
Calheiros entrou no plenário ainda vazio – por isso que
o Senador Mário Couto não estava presente, ainda,
senão ele seria consultado para participar do acordo
que nós fizemos –, estávamos eu e o Senador Aloysio conversando. O Senador Romero chegou, com o
Senador Renan Calheiros, e propôs que nós pudéssemos votar, por acordo, essa matéria que se impõe
para a eleição do próximo ano. E foi feito um acordo
para que nós votássemos o texto que veio da Câmara com a reinclusão do art. 100-A, que é objeto de
um destaque para a votação em separado que está
sobre a mesa, onde nós restabelecemos os limites
de contratação para estabelecer um padrão digno de
responsabilidade e de lisura do processo. Porque, na
verdade, a contratação desses cabos eleitorais é uma
compra de voto disfarçada. Eu conheço caso em que
Deputado contrata 30 mil, 40 mil cabos eleitorais para
atuarem em uma cidade.
Aquilo é voto comprado disfarçado, o que é uma
imoralidade. Você contratar gente, assessoria para a
eleição, está perfeito. Agora, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5
mil, tenha paciência! Então, esta é a proposta. E por
isso foi feito um acordo.
Eu quero ouvir o Senador Romero Jucá. Estarei
de acordo com ele em se votar hoje ou amanhã, dentro
da conveniência de S. Exª e do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Romero Jucá com a
palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu queria registrar ao Senador Suplicy que aquela
questão dos 10% do valor das fundações foi retirada do
texto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas, independentemente disso, se há o desconforto
do PT e do próprio Senador Mário Couto, que não
foi ouvido, nós concordamos que a votação seja feita
amanhã, no primeiro item, Sr. Presidente. Não vamos
antecipar por conta de um dia se alguns Líderes não
estão aqui e o PT tem alguma dúvida.
Já há um entendimento dessa questão da volta
da limitação de cabos eleitorais, mas a gente deixa
para amanhã, exatamente para dar mais tranquilidade àqueles que estão falando pelos partidos na tarde
hoje, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O PT agradece. Obrigado, Senador
Romero.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª. A Mesa
dará esse encaminhamento, tendo em vista que já há
um entendimento para que esse item possa ser apreciado na Ordem do Dia de amanhã.
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) –
Presidente, apenas para ratificar o que disse o Senador
Romero Jucá, o PSB tem esse mesmo pensamento,
tanto que o Líder está na solenidade de posse do novo
Presidente do Supremo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O mesmo farei eu, daqui a pouco.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – E eu irei também com V.
Exª, com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Temos sessão do Congresso,
com vetos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Nós temos sessão do
Congresso às 19 horas, não é?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Exatamente. Às 19h30, nós temos
sessão do Congresso.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47; e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
4
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 Val-
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ter 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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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 Disposi-
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ções 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.
8
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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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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.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
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.
12
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.
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13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
14
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.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
16
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de ,2011,
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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).
17
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
18
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
19
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, 6 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).
20
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, soli-
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citando 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).
21
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).
22
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).
23
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).
24
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
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
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25
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013

29
REQUERIMENTO Nº 1.247, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 330, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (proteção, tratamento e uso dos
dados pessoais).

26
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).
27
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
28
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).

30
REQUERIMENTO Nº 1.303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a ler um expediente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, antes que V. Exª encerre a Ordem do Dia...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não, a Ordem do Dia está encerrada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perdão, V. Exª está encerrando a Ordem do Dia, mas, antes de encerrar a sessão
do Senado Federal – daqui a pouco teremos sessão
do Congresso Nacional –, faço questão, com muita
honra, de registrar a presença aqui, ainda na sessão
do Senado Federal, do Sr. João Vicente Goulart, filho
de Sua Excelência o Presidente João Belchior Marques Goulart.
Daqui a pouco, na sessão do Congresso Nacional, nós deveremos apreciar o projeto de resolução do
Congresso Nacional, que foi apresentado pelo Senador
Pedro Simon e por mim, projeto de resolução que deverá anular a fatídica sessão do Congresso Nacional
da madrugada triste de 1º para 2 de abril, que declarou
vaga a Presidência da República, quando o Presidente
da República João Belchior Marques Goulart estava
em pleno Território nacional.
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Aquela sessão, Sr. Presidente, lamentavelmente, deu validade aos atos do triste golpe de 1964. E é
com imensa felicidade que hoje o Congresso Nacional
brasileiro deverá, se Deus quiser, e assim seja, com
a vontade ...
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG) –
V. Exª me permite um aparte? Se o Presidente permitir?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Claro, claro. Senador Aécio.
Claro.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Eu gostaria, bem rapidamente, apenas de saudar
V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Aécio.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– ... pela iniciativa, cumprimentar, através do filho do
ex-Presidente, toda a sua família. A história me permitiu, de alguma forma, estar próximo daquele momento histórico por que passou o Brasil. V. Exª se refere àquela fatídica sessão – ilegal, por sinal, porque
João Goulart se encontrava em Território brasileiro –,
quando o Presidente Auro de Moura Andrade declarou vaga a Presidência da República. Lembrava-me
o grande Almino Afonso há pouco tempo e as gravações daquela sessão. Se V. Exª, Senador Randolfe,
puder ouvi-las, vai escutar no exato momento em
que o Senador Auro de Moura Andrade, Presidente
do Congresso Nacional, declara vaga a Presidência
da República, escuta-se uma voz ao fundo que dizia:
“Canalha! Canalha! Canalha!”
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Voz de Tancredo de Almeida
Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– A voz era de Tancredo Neves, que havia sido Primeiro Ministro do Presidente João Goulart, e foi talvez uma das únicas, se não a única, pelo menos uma
das únicas lideranças políticas nacionais que esteve
em São Borja quando do sepultamento do Presidente
João Goulart. Cito apenas esse episódio da história,
estimulado pela lembrança oportuna de V. Exª. E acho
que é uma resposta que esta Casa dá aos brasileiros
de hoje e, sobretudo, àqueles que virão depois de nós
porque um ato simbólico como esse de anulação daquela sessão permitirá que os brasileiros conheçam
melhor o seu passado para que não cometam os mesmos erros no nosso futuro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Senador Aécio, V. Exª traz uma
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justa lembrança. Aliás, há aqui no Senado Federal o
áudio daquela sessão e é de fato isso – inclusive o Senador Pedro Simon traz essa memória –, foi Tancredo
de Almeida Neves que antes daquela sessão se dirigia
a Auro de Moura Andrade e dizia: “Sr. Auro de Moura
Andrade, o Presidente da República João Belchior Marques Goulart está em lugar certo e sabido, em Porto
Alegre, à frente das tropas leais ao Presidente da República e à Constituição do Brasil. E o Presidente da
República, se o senhor quiser, pode, neste momento,
falar com o senhor ao telefone.”
E mesmo assim o Sr. Auro de Moura Andrade
desconheceu isso, desconheceu a Constituição da República, naquele momento, e a despeito do que disse
Tancredo de Almeida Neves, do que disse a Constituição, do que dizia a história, declarou vaga a Presidência da República, com o Presidente da República
em Território nacional.
E hoje, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores,
com a presença do filho de João Goulart aqui, a data
de hoje da sessão do Congresso será histórica por
isso. Eu creio que nós não vamos recontar a história, nós vamos contar, verdadeiramente, a história do
Brasil, nós vamos fazer justiça à história do Brasil,
nós vamos reparar essa injustiça histórica. Vamos
dizer que o Presidente João Belchior Marques Goulart estava no Território nacional no dia 1º para 2 de
abril de 1964, e aquela injustiça jamais poderia ter
sido cometida.
É esse o registro que faço, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria, daqui da Presidência,
saudar também a presença no plenário de João Vicente Goulart.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É com muita honra que o Senado se abre, e daqui a pouco vamos ter, de fato,
uma sessão histórica, que, proposta pelo Senador
Pedro Simon e encaminhada pelo Senador Randolfe
Rodrigues, anulará, com aprovação do Plenário do
Congresso, a sessão que tornou vago o cargo de
Presidente da República quando o Presidente João
Goulart presidia o País.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Rapidamente, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de lembrar os Senadores e
Senadoras que são membros da Comissão de Direi-
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tos Humanos, que, amanhã, nós teremos reunião deliberativa, às 8h30, no Plenário 2 da Ala Nilo Coelho.
Essa reunião tem vários projetos na pauta, projetos terminativos, e nós precisamos contar com a presença de todos os Senadores e Senadoras que são
membros dessa Comissão.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também quero cumprimentar aqui o João Vicente Goulart, que nos honra
com sua presença aqui no plenário do Senado Federal; cumprimentar o Senador Randolfe Rodrigues e o
Senador Pedro Simon por essa iniciativa; manifestar
apreço e admiração pela figura de João Goulart, e aqui
registrar que nós temos uma passagem familiar que
nos remete a João Goulart e não poderíamos deixar
de registrar gratidão ao Presidente.
Como muitos aqui sabem, meu pai, Armando
Leite Rollemberg, foi Ministro do Tribunal Federal de
Recursos e depois Ministro do Superior Tribunal de
Justiça; foi o ministro mais novo da história do País
até aquele momento da nomeação, e ele foi nomeado
pelo ex-Presidente João Goulart.
Portanto, também fica aqui o nosso registro e os
nossos cumprimentos ao Senador Pedro Simon, ao
Senador Randolfe Rodrigues e à família do ex-Presidente João Goulart pela importância desse gesto
simbólico, carregado de muito simbolismo, de anulação da sessão que declarou vaga a Presidência da
República, que constituiu um atentado à democracia
brasileira e iniciou um período que todos nós queremos superar para sempre, porque nós temos muito
apreço pela conquista da sociedade brasileira, que
é a democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB– RR) – Antes de anunciar o próximo orador, quero ler expedientes que se encontram
sobre a mesa.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 1.245, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral e
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outros Senadores, que solicita, em aditamento ao Requerimento nº 1.204, de 2013, que a sessão especial
destinada a homenagear o centenário da Fundação
Universidade Federal de Itajubá seja realizada no dia
29 de novembro.
Em votação, em globo, os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB– RR) – A Senadora Angela Portela
apresentou o Requerimento nº 1.348, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para se ausentar dos trabalhos
desta Casa no período de 25 a 30 de novembro para
participar do Women In Parliaments Global Forum, no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica, conforme
indicação da Presidência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco União e Força/PTB– RR) – O Senador Roberto
Requião apresentou o Requerimento de nº 1.342,
de 2013, por meio do qual solicita que o período
de licença constante do Requerimento nº 1.253, de
2013, para participar das reuniões da Mesa Diretora
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, República
do Uruguai, seja modificado de 11 e 12 de novembro
para 2 a 4 de dezembro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador João Capiberibe apresentou, em aditamento ao Requerimento
nº 546, de 2013, o Requerimento nº 1.346, de 2013,
por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do
Regimento, licença para ausentar-se dos trabalhos da
Casa também para o dia 5 de junho, tendo em vista
o traslado para participar do primeiro Globe Natural
Capital Summit, em Berlin, na Alemanha.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, como os anteriores.
Serão, portanto, tomadas as providências pela
Mesa.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Petecão com
a palavra, pedindo desculpas ao Senador Sobrinho,
que já está na tribuna aguardando.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como teremos de ir para a sessão do Congresso
– eu queria até pedir desculpas ao nobre orador –, eu
queria fazer um registro aqui e prestar a minha solidariedade à jornalista Lenilda Cavalcante, jornalista do
meu Estado, que teve um episódio muito desagradável.
O jornalista Altino Machado, o jornalista Ray Melo
e a jornalista Lenilda Cavalcante foram averiguar uma
denúncia feita pela Srª Berenice de que a alimentação
que é servida no Hospital de Base do meu Estado, o
Acre, estaria contaminada com larvas e com tapurus.
Essa notícia teve uma repercussão muito grande.
O nosso Governador, ao invés de apurar as denúncias,
saber se realmente as denúncias tinham fundamento
ou não, fez a opção de, mais uma vez, tentar desmoralizar, tentar criminalizar os jornalistas.
Eu queria aqui lamentar. Os jornalistas tiveram de
ir à delegacia para serem ouvidos pela autoridade policial, o Dr. Boscaro. Na hora da audiência, a jornalista
Lenilda Cavalcante passou mal, teve um AVC naquele
momento, está com o lado esquerdo paralisado e com
a memória também afetada.
Então, eu queria que ficasse registrada aqui mais
essa atitude autoritária. O governo, no lugar de tomar
a iniciativa, apurar os fatos, fez a opção de tentar desmoralizar os jornalistas.
Os jornais hoje circularam no Estado com a versão do governo. O assessor de comunicação, tomando as providências no sentido de ajudar o governo,
esquecendo-se de que é um profissional da área e de
que o governo vai mudar um dia e ele vai voltar a ser
jornalista, tenta desmoralizar seus colegas. Isso causou uma revolta na Assembleia, inclusive as pessoas
da base do governo não concordam com essa atitude
do assessor de comunicação.
Então, fica aqui o nosso repúdio em mais essa
atitude autoritária do governo do meu Estado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Osvaldo Sobrinho, para uma comunicação de liderança.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República,
amanhã, dia 20 de novembro, transcorre uma data de
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intenso significado na História do Brasil, data que nos
remete a relevantes conquistas sociais, que têm por
base a pluralidade e o espírito de inclusão; data que
nos faz lembrar a importância dos elevados valores
em cujo alicerce edificamos as sólidas convicções
que haverão de consolidar cada vez mais os laços de
fraternidade de nossa grande Nação.
Ao comemorarmos o Dia da Consciência Negra,
celebramos também a memória de Zumbi dos Palmares, o inesquecível líder da Confederação dos Escravos
Rebelados, desaparecido neste dia, em 1695.
Seu exemplo de luta faz com que jamais esqueçamos um dos maiores crimes perpetrados contra a
humanidade: a escravidão, que nos deixou amargo
legado de dor física e sofrimento moral, até hoje lamentavelmente ainda representada pela desigualdade
nas condições básicas de vida e de desenvolvimento
econômico dos afro-brasileiros.
Se, de um lado, há muito a comemorar pelo processo de conscientização da sociedade e pelo inegável
êxito de políticas compensatórias, assim como pela
crescente abertura de novas oportunidades a esses
nossos irmãos antes tão discriminados, de outro lado
não devemos conter nossa indignação quando nos deparamos com estatísticas que ainda nos envergonham.
Além do aspecto da frequente carência socioeconômica, crimes, mutilações e assassinatos violentos
ainda se associam majoritariamente a essa parcela de
nossa população.
Segundo o IBGE, em 2010, no Brasil, 49.932
pessoas foram vítimas de homicídio e 70,6% das vítimas eram negras. Desses quase 50 mil assassinados,
53,5% eram jovens de 15 a 29 anos e 74,6% dos jovens assassinados eram negros também.
Só na cidade de São Paulo, 624 jovens foram
vítimas de homicídio em 2011 – 57% dos jovens assassinados também eram negros. Número que atinge
71% nos casos de jovens mortos em confronto com
a polícia.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo divulgado no mês passado,
“tomando-se a população residente nos 226 Municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a chance
de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7
vezes maior, em comparação com os brancos. A possibilidade de um negro ser assassinado é oito pontos
percentuais maior – mesmo quando a comparação
envolve indivíduos de mesma escolaridade e de nível
socioeconômico semelhante.”
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Além disso, os negros são mais agredidos do que
os brancos também por policiais. Entre os pesquisados
que declararam ter sofrido agressão no ano anterior,
6,5% dos negros informaram que os agressores eram
policiais ou seguranças privados. Entre os brancos,
apenas 3,7% dos agredidos deram a mesma resposta.
Conforme a pesquisa, “um negro pilotando um
automóvel caro é considerado suspeito por 21% dos
PMs entrevistados. Apenas 2,6% declararam que considerariam suspeito um branco ao volante de um carrão.” Veja V. Exª como é discriminado um negro ainda
em nosso País.
Muito temos feito para recuperar e superar este
quadro. Porém, muito ainda há que se fazer, de modo
a resgatar esta enorme dívida social.
Ao tecer estes breves comentários, aproveito
para homenagear alguns de nossos mais ilustres afrodescendentes e o faço logicamente por amostragem
aleatória, uma vez que seria infindável citar expressivo número destas figuras, a quem o Brasil tanto deve,
sem incorrer na injustiça da omissão.
De Aleijadinho a Rui Barbosa e Machado de Assis; de Lima Barreto a Pixinguinha, Pelé, Mãe Menininha... São tão numerosas as figuras que merecem
aqui ser lembradas pelo que representam em nossa
história... Sem falar dos homens e mulheres que aqui
neste Congresso vêm contribuindo com suas grandes
ideias para a construção de um Brasil melhor.
Para não me alongar, quero dizer aos senhores
que devemos buscar uma superação definitiva para
esse quadro. Que a gente possa, todos nós, acabar
de uma vez por todas com esses resquícios de discriminação racial.
Aqui também temos de nos congratular pelo princípio de respeito mútuo, movido pelos mais profundos
sentimentos de união e de incondicional harmonia que
indubitavelmente habitam o coração de cada brasileiro.
É necessário, Sr. Presidente, que alertemos aqui
para essa situação de discriminação dos negros em
nosso País. Em cada época existe um tipo de discriminação, ora de uma categoria, ora de outra, mas o
negro sempre está na pauta. Na verdade, não é um
processo só de discriminação brasileira, mas também
de todos os que não adquiriram ainda o senso de civilidade, necessário para saber conviver com as minorias
ou com os desiguais.
Portanto, queremos aqui dizer que se hoje temos
desigualdade neste País, quer econômica, social, educacional ou intelectual, ainda predomina, ainda continua muito áspera e profunda essa discriminação ao
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afrodescendente. Nós temos que lutar, que trabalhar
pelo processo educacional, por todos os meios possíveis e desejáveis, para que possamos, de uma vez por
todas, eliminar esse tipo de discriminação que ainda
existe na sociedade brasileira.
Outro dia assistimos a uma propaganda na televisão feita por Ivete, a nossa grande cantora nacional,
em que ela dizia que qualquer tipo de tratamento diferenciado a pessoas desiguais é um tipo de repúdio
ou exploração a pessoas que estão em nível diferente.
Portanto, quero dizer que essa discriminação não
é aceitável por pessoas livres, por pessoas independentes, por pessoas que verdadeiramente são humanas e
têm o senso evidentemente da justiça social.
Há que se trabalhar, há que se lutar, há que se
fazer muito para que se possa verdadeiramente buscar
a harmonia nacional.
Quero crer que a nossa sociedade busca a paz
social, a tranquilidade, mas existem ainda alguns setores com esses resquícios que vêm desde o Brasil
colônia, desde quando se considerava o negro não
como ser humano, mas como talvez um animal ou
uma coisa qualquer.
Portanto, essas coisas têm que acabar, afinal, o
Brasil evoluiu, todos nós evoluímos. Todos temos que
entender que a sociedade é plural e o respeito tem
que continuar entre todos os segmentos sociais deste
País. Só não podemos, evidentemente, conviver com a
maldade, com a injustiça, com os preconceitos.
Fora isso, temos que entender que o Brasil é
um País em que a sua beleza, a sua riqueza estão
realmente nessa diferenciação cultural, no tipo de colonização, com pessoas diferenciadas, com imigrantes que vieram da Europa, os negros que vieram da
África, os índios que já estavam aqui como donos da
Pátria há muitos anos.
Essa miscigenação, esse caldeirão cultural que
fez essa beleza, essa tranqüilidade da população brasileira, onde todos podemos conviver no mesmo espaço,
todos nos respeitamos e todos sabem que aqui é um
País que tem lugar e espaço para todos. Portanto, por
isso temos que brigar, lutar, buscar todos os dias fazer
com que essa harmonia permaneça, que ela continue,
que a gente possa construir um País onde caibam todos, onde tenha espaço para todos e em que todos
possam se sentir felizes.
Nós temos certeza que essa luta não é só minha, essa luta não é só de alguns Senadores, não é
só do Paim que ali está, que tem brigado muito por
isso nesta Casa. Ao longo do tempo todo que o co-
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nheço, o Paim tem assumido as brigas, as lutas aqui
nesta Casa, pelas minorias sociais. Ainda hoje, lá na
Comissão de Direitos Humanos, eu ouvi falar do seu
pronunciamento, da tese que o senhor defende e, depois da sua saída, eu tive condições de reiterar ainda
aquilo que eu penso a respeito de V. Exª.
E, talvez, se a sua permanência nesta Casa fosse
por um mandato, dois ou três ou quatro, ou dez que
chegará, ela nunca mudou o seu tom. V. Exª não é monotemático, V. Exª é politemático, mas V. Exª abrange
todos aqueles setores das pessoas que são discriminadas, que são sofridas, que a maioria das vozes não
os alcança. A sua voz alcança a todos eles. Portanto,
aqui, tudo o que eu falar sobre discriminação é pouco
ainda em relação ao que V. Exª tem feito por aqueles
que na verdade mais sofrem neste País.
Portanto, em nome desses que são discriminados neste País, em nome desses que amanhã, ou seja
que hoje comemoram tantos anos de sofrimento neste
País, em nome de Zumbi dos Palmares, eu quero aqui
deixar a V. Exª esta homenagem pelo seu trabalho, pela
sua consciência, pela sua luta, pela sua assertiva de
saber escolher aqueles que mais precisam da voz dos
representantes do povo.
Portanto, Sr. Presidente, meu amigo Mozarildo
Cavalcanti, quero dizer a V. Exª que todos nós temos
que estar sempre perseverantes, lutando sempre para
tentar buscar as condições para que todos possam
permanecer em paz, inclusos, nesta sociedade em
que vivemos, neste Brasil tão bonito – país rico, país
feliz, de clima espetacular, país de riquezas abundantes, país de uma cultura espetacular, de um folclore
lindo, um país culturalmente perfeito. Mas nós temos
que diminuir essas distâncias que existem entre os
dominados e os dominadores.
Portanto, acredito que é o momento de refletirmos e buscarmos fazer com que as minorias se incorporem no processo produtivo, no processo intelectual,
no processo social, e que a gente possa viver em um
país harmônico, onde todos possam ter tranquilidade
e felicidade.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim,
que, tenho certeza, muito vai contribuir para o nosso
pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Osvaldo Sobrinho, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela grandeza, pela sua forma de
fazer política. V. Exª, que é um educador, que tem orgulho
de dizer que é um professor – e que bom se os nossos
professores todos tivessem hoje, na linha de V. Exª, um
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salário que lhes assegurasse viver com dignidade, como
V. Exª sempre defende. Sou seu parceiro nessa batalha para melhorar a qualidade de vida dos professores
e, consequentemente, dos alunos, mas quero, nessa
véspera de 20 de novembro, dizer a V. Exª que lutar por
aqueles que são discriminados é uma obrigação de todos nós, e V. Exª, claro, se refere a mim e o faz também
com muita competência. Sei que V. Exª defende os oprimidos, defende os injustiçados, defende os negros, os
brancos, os índios, os pobres, os deficientes, os idosos,
as mulheres, que também são tão discriminadas. Estão
aí as estatísticas que mostram que, infelizmente, a Lei
Maria da Penha veio, e não resolveu a violência contra as mulheres. Agora, amanhã, meu querido Osvaldo
Sobrinho, quero também lhe dizer que a Comissão de
Direitos Humanos deve votar um projeto que combate
todos os tipos de preconceito, abraçando os discriminados, e fiz questão que ele fosse votado no dia 20 de
novembro. Dialoguei com todos os setores, conversei
com todos, mexi no o texto. Como Relator, alterei o texto. É o PL que combate a discriminação em relação à
orientação sexual de cada um, mas fiz de uma forma tal,
meu querido Senador Osvaldo Sobrinho, que inclui em
uma única lei. Não fiz uma lei específica. Tive o cuidado
de, inclusive, preservar o direito de opinião de posição
dos religiosos; tive o cuidado de não entrar na política
da homofobia; tive o cuidado de que essa redação por
nós dada – e não é por mim, mas por nós dada – vá na
linha, sim, do combate ao ódio, à intolerância, à agressão e ao assassinato de pessoas por pura discriminação. Por isso, eu fiz o aparte a V. Exª, aproveitando este
momento – sei que V. Exª, em sua grandeza, entende
–, porque amanhã vai ser um dia histórico também lá
na Comissão de Direitos Humanos. Espero que a gente consiga o entendimento, sem agressão, sem baixo
nível, sem desaforo, sem um ofender o outro, mas que
cada um coloque o seu ponto de vista. Eu lhe digo que
estou com a alma leve, com o coração batendo – eu
diria – bem forte, porque sei que esse projeto persegue
a Justiça, ele a persegue; não é que ele vá conseguir
a Justiça plena, mas ele vai na linha de querer Justiça.
Por isso, ao fazer esse aparte, eu sei que estou falando para o Brasil sobre aquilo que vou relatar amanhã.
Acho que a gente conseguiu, meu querido Senador
Osvaldo Sobrinho, tirar aquele ranço, porque um dizia:
“Eu sou contra o 122, porque sou contra”. Outro: “Sou a
favor, porque sou a favor.” E não entravam no mérito da
questão. Eu acho que nessa visão ampla, dialogando
com todos, com a OAB, com a CNBB, ontem ouvi, na
tribuna, o Senador Eduardo Lopes dizendo que estava
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entusiasmado com a redação que ora surgia. Enfim,
eu tentei tudo. Àqueles que têm dúvida, eu não nego
minhas posições: sou católico, apostólico, como dizem,
fui conselheiro até mesmo da CNBB, no Rio Grande do
Sul, e tenho três filhos evangélicos. Então, não venham
para cima de mim com esse papo de que é contra esse
ou aquele setor. Esse texto não é contra ninguém; é a
favor. É a favor da humanidade, é a favor do bom senso
e é contra todo tipo de violência. Peço a V. Exª desculpa pelo tempo que usei, mas acho que num aparte a V.
Exª meus argumentos crescem, porque estou falando
com um grande Senador da República, que sempre
tem se manifestado contra todo tipo de discriminação.
Parabéns a V. Exª!
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Obrigado pelo aparte, que incorporo ao meu pronunciamento, até porque é nessa linha
que acredito que temos de trabalhar aqui no Congresso Nacional.
Amanhã será um dia importante para a Comissão de Direitos Humanos, em que suas teses serão
aprovadas. Sinto eu não poder estar lá amanhã, porque eu viajo nesta madrugada para a Guatemala, onde
vou a um encontro para falar sobre Direitos Humanos.
A Maçonaria da América toda estará reunida lá para
conversar sobre esses assuntos – são teses importantíssimas –, e eu vou representar a Grande Oriente
do Estado do Mato Grosso. Portanto, estarei lá para
discutir e conversar sobre esse tema, mas espero que
V. Exª nos represente também nessa Comissão e diga
que os pontos de vista de V. Exª, as suas teses, são
minhas teses também, e eu estarei sempre presente,
porque acompanho o seu trabalho, a sua luta.
Portanto, eu quero dizer que hoje também foi um
dia feliz para todos nós. Na Comissão de Educação,
o Senador Cyro conseguiu, na sua Presidência, um
trabalho importantíssimo nesses últimos dois meses,
três meses, quando o Plano Decenal da Educação,
em todos os seus itens, foi logicamente estudado,
foi discutido, e nós pudemos chegar a um texto final,
relatado pelo nosso Senador do PSDB – não, não é
Aloysio, é o nosso Senador do Paraná –, Alvaro Dias,
que fez um grande trabalho, um trabalho espetacular.
É o trabalho que nós esperávamos para a educação.
E para nós, que trabalhamos em educação e
gostamos de educação, estávamos lá discutindo, foram as melhores reuniões que nós tivemos em torno
de educação – ideias avançadas, o pessoal pensando alto, pensando com o coração aberto, fazendo a
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política educacional de inclusão daqueles que estão
excluídos. É um trabalho espetacular.
Portanto, eu quero, neste momento aqui, dizer
que hoje foi um dia feliz aqui no Senado da República,
quando, nas Comissões, tanto de Direitos Humanos,
como na Comissão de Educação, se levantaram teses
importantes que eu tenho certeza de que muito vão
melhorar a educação deste País.
E nós só poderemos incluir esse pessoal que
aqui está no meu pronunciamento, só podemos fazer
Justiça ao afrodescendente e a outras categorias se
nós investirmos em educação, que é um processo restaurador, o processo salvador. O processo que levanta
as pessoas é o processo educacional. Não existe outra
forma de ascensão social; não existe outra forma de inclusão social; não existe outra forma de fazer o elemento
crescer, a não ser através do processo educacional.
E, aqui, nesta Casa, nós temos feito isso, junto
com a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, que fez um trabalho muito bom nesse
sentido. Esse texto que será aprovado, terminativo na
Comissão e que será o plano para o Brasil para os próximos dez anos, eu tenho certeza de que é o plano à
altura do Brasil de hoje. Se não for vetado, é o plano
que nós teremos para fazer uma grande educação para
este País. E é o de que nós precisamos.
Milagres não virão de outros lados, Sr. Senador,
milagre virá através do ensinamento, da cultura, da
ciência, da tecnologia, da pesquisa, da inclusão do cidadão neste processo. E, aí, eu tenho certeza de que
a gente pode pensar num Brasil melhor, num Brasil
que possa explorar essas riquezas todas que estão
aí, mas que somente com conversa não explora. Um
Brasil que possa acabar com a fome e com a miséria,
mas isso só pode ser feito através do processo educativo, buscando, incorporando pessoas nesse processo
de produção, com novas tecnologias, aproveitando o
que o mundo produz em termos de condições para
explorar os recursos naturais.
Portanto, eu acredito que nós estamos avançando. Dificuldades existem, mas eu acredito que a boa
vontade para resolvê-las está aqui dentro desta Casa.
Para encerrar o meu pronunciamento, deixando
aqui, porque amanhã é o Dia da Consciência Negra,
o meu abraço fraternal a todos os meus amigos desse
Brasil afora, que, independentemente da cor da pele,
têm trabalhado e lutado para tornar este Brasil mais
colorido, mais bonito, mais alegre, mais feliz, mais soberano – um País à altura daqueles que na verdade
o estão fazendo.
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Portanto, Sr. Presidente, quero aqui agradecer
a oportunidade e dizer que estaremos lá, também,
na Guatemala, nestes três dias que se seguem, defendendo essas teses importantes para a inclusão do
homem no mundo moderno, mas também as teses
da libertação, as teses que constroem homens livres,
independentes e de bons costumes.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade
e meu abraço a todos os afrodescendentes e a todos
aqueles que ainda esperam por Justiça neste País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Moka, indago a
V. Exª. Temos apenas três minutos para encerrar esta
sessão. Se V. Exª quiser usar esses três minutos...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o Vou usar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ocupo, mais uma vez, a tribuna, para tratar desse
conflito em Mato Grosso do Sul, entre os produtores
rurais e os índios.
Na manhã de hoje, em Campo Grande, os produtores rurais de vários Municípios sul-mato-grossenses
invadiram a sede da Fundação Nacional do Índio. Veja,
Sr. Presidente, a que ponto chegou essa situação.
Quer dizer, eu aqui, e os produtores rurais invadindo a Fundação Nacional do Índio. O que é isso? É
a falta de credibilidade. Quer dizer, os produtores rurais não conseguem mais esperar. Promete-se solução
daqui a 45 dias, daqui a 60 dias; a solução não vem,
mas as invasões continuam no Mato Grosso do Sul.
Aí, os produtores rurais chegam a esse...
E é difícil até pedir a um produtor rural que não
faça isso, porque você, como liderança, não conseguiu
fazer com que aquilo que se espera do Governo Federal e, em especial, do Ministro da Justiça...
Já falei, pelo menos uma vez aqui, que, se acontecer esse enfrentamento, levando-se a uma consequência que possa provocar algum tipo de agressão... E
não há outro jeito de não responsabilizá-lo, Senador
Figueiró. Como pode acontecer neste momento uma
situação como essa?
Então, há uma decisão do Supremo. Diziam para
os produtores: na hora em que o Supremo decidir, o
Governo vai adotar uma posição para resolver essa
situação. Decidiu, há uma decisão, não há solução.
Nós ouvimos a Presidente da Funai, que esteve aqui.
Não há uma solução.
O Governo tem de chamar para si a responsabilidade de resolver o conflito, porque as propriedades estão
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invadidas, os produtores estão fora das suas propriedades,
e o pior de tudo, além disso, é que continuam sucessivas
invasões. Isso, evidentemente, que vai parar... A Acrissul,
recentemente, anunciou um leilão de bois para arrecadar fundo exatamente para criar uma guarda armada,
alguém que possa proteger essas propriedades.
Eu sei que o tempo é mínimo, Sr. Presidente, mas
eu não poderia, ainda nesta sessão, deixar de registrar
e lamentar o que está acontecendo no meu Estado, o
Mato Grosso do Sul. Quero encerrar, porque V. Exª já
me advertiu do tempo, dizendo o que eu gostaria de
estar anunciando aqui é que, finalmente, o Governo
Federal, o Ministro da Justiça e a Presidente da Funai
encontraram uma alternativa, uma solução para dirimir
um conflito que, se não for atendido de imediato, vai
levar a um enfrentamento. E Deus sabe o que pode
acontecer num enfrentamento como este.
Quero registrar isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 109, de 14 de novembro de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, em resposta ao Requerimento
nº 992, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Aécio Neves;
– Nº 303, de 14 de novembro de 2013, da Ministra
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 1.000, de 2013, de
informações, de autoria do Senador Aécio Neves;
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 245, de 14 de novembro de 2013,
do Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio
do qual solicita dilatação do prazo para entrega das
informações solicitadas no Requerimento nº 885, de
2013, de informações, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Os pareceres que acabam
de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 608 e 619, de 2013, do Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 17, de
2010; e 48, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 608/13 – CDH
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
combinado com o § 1º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2010, que
proíbe a fabricação, a comercialização, a distribuição
e a propaganda de produtos nacionais e importados,
de qualquer natureza, bem como embalagens, destinados ao público infantojuvenil, reproduzindo a forma
de cigarros e similares, bem como rejeitou a Emenda
nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta.
OF. Nº 619/13 – CDH
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição
combinado com o § 1º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em Método Braille nos restaurantes,
bares e lanchonetes.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios nºs 608 e 619, de 2013, fica aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que as matérias
sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.309, de 2013, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
386, de 2012 – Complementar.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.310, de 2013, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência
recebeu o Ofício nº 196, de 2013, da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 91, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 196/2013/CE
Brasília, 19 de novembro de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor,
Senador Álvaro Dias, ao Projeto de Lei da Câmara nº
91, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Deputado Deley, que “Modifica a Lei nº 10.891, de 9
de julho de 2004, instituindo penalidade ao atleta que
violar regras antidoping”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco União e Força/PTB – RR) – Com referência
ao Ofício nº 196, de 2013, a Presidência comunica
ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à
matéria até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu,
da Senhora Presidente da República, as seguintes
Mensagens:
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– nº 504, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 352,
de 2011, da Senadora Ana Amélia, que altera a
Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, para incluir tratamentos entre as
coberturas obrigatórias, sancionado e transformado na Lei nº 12.880, de 2013; e
– nº 507, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 22,
de 2009 (nº 7.162/2002, na Casa de origem, da
Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do novo Prédio da Administração da Faculdade de Direito, no Campus da
Universidade Federal do Amazonas, na cidade
de Manaus, sancionado e transformado na Lei
nº 12.882, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
AVISO Nº 91, DE 2013
Aviso nº 1.453-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.602 (SF), de 11 de
julho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 019.416/20130, na Sessão Ordinária de 13-11-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentaram.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 92, DE 2013
Aviso nº 1.466-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, , cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do
processo nº TC 000.892/2013-0, na Sessão Ordinária
de 13-11-2013, acompanhado do Relatório e do Voto
que o fundamentaram.
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Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
AVISO Nº 93, DE 2013
Aviso nº 1.470-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 13 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.599 (SF), de 11 de
julho de 2013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 019.414/20137, na Sessão Ordinária de 13-11-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentaram.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os Avisos, apensados
aos processados das respectivas Resoluções, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
o Aviso nº 1.742, de 2013, na origem, do Tribunal
de Contas da União, comunicando o recebimento de
cópia do Requerimento nº 985, de 2013, do Senador
Aécio Neves, a autuação, naquele Tribunal, sob o TC032.112/2013-0 e remessa ao setor competente para
as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.742-GP/TCU
Brasília, 18 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.418(SF), de 14-11-2013,
mediante o qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
cópia do Requerimento nº 985, de 2013, de autoria do
Senador Aécio Neves, solicitando “informações relativas
às obras públicas, financiadas com recursos federais,
que se encontram paralisadas (entendendo-se como
paralisadas as que estão com seu andamento interrompido por mais de um ano)”.

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.112/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamim Zymler, na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Aviso nº 1.742, de
2013, foi juntado ao processado do Requerimento nº
985, de 2013.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, comemoraremos hoje (20), o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão à morte do
líder negro Zumbi dos Palmares, um símbolo da luta
pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro.
Este dia, que já é feriado em 1.047 municípios de 17
Estados – AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT,
PB, PA, RJ, RS, SC, SP e TO –, impulsiona a cada ano
a reflexão sobre as questões étnico-raciais em nosso
país e que afetam uma população que representa ����
atualmente, 50,6% da nossa sociedade.
Nesta reflexão, não podemos esquecer os números da violência que atinge a população negra desse
tão diversificado país. Nos últimos tempos, as estatísticas mostram que a cada dia, mais jovens negros
do que jovens brancos estão morrendo por homicídio
no país. Estudo realizado pelo Conselho Nacional de
Juventude (Conjuve) revela que em 2010, 49.932 pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil, perfazendo
uma média de 26,2 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Deste total, pasmem senhores senadores e senadoras,
70,6% das vítimas eram negras.
Dados recolhidos pelo DataSUS, do Ministério da
Saúde e do Mapa da Violência 2011 também mostram
que em 2010, 26.854 jovens com idade entre 15 e 29
anos foram vítimas de homicídio, Estas vítimas perfazem 53,5% do total. Ficamos sabendo que 74,6% dos
jovens assassinados eram negros e 91,3% das vítimas
de homicídio eram do sexo masculino. Já as vítimas jovens (ente 15 e 29 anos) correspondem a 53% do total
e, entre 2000 e 2009, a diferença entre jovens brancos
e negros saltou de 4.807 para 12.190 homicídios. Situado no período de 2002 a 2010, os dados do Mapa da
violência 2012 revelam que, em dez anos, morreram
assassinados no país, 272.422 cidadãos negros, com
uma média de 30.269 assassinatos ao ano.
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Conforme os dados disponíveis no Mapa da violência 2012, considerando o conjunto da população,
entre 2002 e 2010, as taxas de homicídios brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios – queda de 24,8%
– enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 36,0 –
um aumento de 5,6%.
Os números citados são reforçados pelos dados de
outra pesquisa. Intitulada “Violência contra a juventude
negra no Brasil”, pesquisa realizada pelo DataSenado,
em outubro último de 2012, revelou que a maioria dos
homicídios que ocorrem no Brasil atinge mais as pessoas jovens. Conforme os dados, do total de vítimas
em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Mas
o recorte de raça revela que desses, 75% são negros.
Nesta pesquisa – feita com 1.234 pessoas de 123
municípios –, a maioria (66,9%) dos entrevistados – pessoas com 16 anos ou mais e que têm acesso a telefone
fixo – afirmou serem os negros as principais vítimas
de violência. Apenas 14% disseram serem os brancos.
Três por cento apontam os indígenas e 1% os asiáticos.
No contexto regional, o Mapa da Violência 2012,
mostra que a Região Norte, com 125,5% de casos,
foi a que evidenciou o maior crescimento no número
de homicídios negros no país, entre 2002 e 2010. Em
Roraima, em 2002, foram registrados 21 casos de
homicídios de pessoas brancas, enquanto o total de
negros assassinados foi 91. Em 2010, ano que fecha
o período da pesquisa, foram assassinados em Roraima, oito brancos contra 103 negros.
Com base nestes números, o ordenamento das
unidades da federação pelas taxas, mostrou que foi
de 8,5 em Roraima, no ano de 2010. Os números do
período estudado são reveladores do grau de discriminação com a população negra em nosso Estado. Com
base nos dados destas pesquisas, chegamos, portanto, à conclusão de que há no país, uma tendência à
mortalidade seletiva, direcionada à população negra.
Olhar oficial lançado sobre este fenômeno começou em 2007, quando o Fórum Nacional da Juventude
Negra lançou a campanha nacional “Contra o Genocídio da Juventude Negra”. Este olhar tomou corpo com
a realização da Primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude que resultou na escolha
de 22 prioridades, entre as quais se destaca o combate aos homicídios de jovens negros no Brasil; uma
pauta, que na esfera oficial, está diretamente ligada à
Secretaria Geral da Presidência da República-SG, da
Presidência da República.
É não deixando que esqueçamos nosso passado sombrio e provocando nossas mentes sobre a realidade atual de violência que dizima nossos jovens,
em geral, negros, que destaco a passagem deste Dia
Nacional da Consciência Negra.
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E começo citando que há alguns dias, o Senado
Federal tem sido palco de um polêmico debate. Um debate político, mas, principalmente, histórico, cultural e
não menos econômico e de caráter humano: o trabalho
escravo no Brasil. No país que aboliu a escravidão há
125 anos, o tema parece até assombração, coisa do
passado. A escravidão pertence a um tempo distante
de nossa história; tempo este, que procuramos esquecer, mas que, infelizmente, não podemos.
Como bem escreveu o grande abolicionista Joaquin Nabuco,
“A escravidão permanecerá por muito tempo
como a característica nacional do Brasil. Ela
espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma
que recebeu a natureza virgem do país, e foi a
que ele guardou; ela povoou-o como se fosse
uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; (...)”.
O mais importante e o mais popular dos abolicionistas que tivemos, se hoje por aqui estivesse, estaria
envergonhado de todos nós, que, apesar das leis em
vigor, ainda não conseguimos extirpar da nossa sociedade tão danosa prática.
Este debate apareceu, na semana passada, na
discussão travada a respeito do Projeto de Lei do Senado (PLS) 432/2013, que regula a expropriação de propriedades urbanas e rurais, quando ficar comprovada
a prática de trabalho escravo. Como não há divergência
acerca da expropriação, o debate girou em torno da abrangência do conceito de trabalho escravo, especialmente,
a criminalização do trabalho “exaustivo ou degradante”.
Mas, o fato é que estamos às voltas com este
assunto, porque temos, sim, no seio de nossa sociedade, e, consequentemente, neste Parlamento, também, profundas e inconciliáveis divergências, acerca
do conceito de trabalho escravo. Nesta Casa de Leis,
há aqueles que defendem que o fato de trabalhadores rurais serem submetidos a uma jornada extensa,
não pode ser considerado trabalho escravo. Os parlamentares que assim pensam, dizem que esse tipo
de trabalho pode não ser “saudável” nem “legal”, mas
também não pode ser chamado de trabalho escravo.
Esta mesma mentalidade constrói o ideário segundo o qual, a falta de vínculo trabalhista formal ou o
oferecimento de moradias precárias, não é escravidão.
Aliás, afirmam os defensores dessa tese, que precariedade para trabalhador é coisa natural. O trabalho
escravo deve ser coisa natural para quem está por trás
dos números da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estima existirem, em todo o mundo, pelo
menos 12 milhões de pessoas vivendo como escravas.
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No Brasil, desde 1995, mais de 42 mil pessoas
foram libertadas do trabalho escravo, nas zonas rural e
urbana, que estavam vivendo sob condições subumanas
em bordéis, na produção de carvão para siderurgia, de
cana-de-açúcar, de grãos, de algodão, de erva-mate, e
de pinus, assim como na pecuária bovina, nos desmatamentos, entre outras atividades degradantes.
Os que defendem que trabalhar em condições
desumanas pode não ser “saudável” nem “legal”, mas,
também, não é trabalho escravo, estão numa posição
certa. Coerentes com o que pensam, estes parlamentares defendem os interesses seus e de seus pares; produtores rurais, que costumam descumprir a lei trabalhista.
Junto com estes descumpridores da lei, os defensores de condições precárias de trabalho, pertencem a
um segmento de nossa sociedade, e vieram para cá,
exatamente para assegurar formas de vivências sociais, em que deve prevalecer a subalternidade e não
a igualdade de direitos entre os cidadãos e cidadãs,
independentemente de classes sociais.
Mas, senhoras e senhores senadores, contra a
prática de trabalho escravo, temos, felizmente, o Código
Penal. De 1940 e reformado em 2003, o Código Penal
estabelece em seu artigo 149, que trabalho degradante
e jornada exaustiva também são formas de escravidão.
No que toca à redução a condição análoga de
trabalho escravo, diz este artigo: “Reduzir alguém a
condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão
de dívida contraída com o empregador ou preposto.”
Este artigo, senhores senadores, determina a pena
de reclusão, no período de dois a oito anos, e mais uma
multa, “além da pena correspondente à violência”. Nas
mesmas penas, estabelece o parágrafo primeiro deste
artigo, incorrem aquelas pessoas que venham a cercear
“o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”, ou ainda
quem “mantém vigilância ostensiva no local de trabalho
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho”.
O parágrafo segundo do mesmo artigo, estabelece
ainda, que a pena deve ser aumentada pela metade,
no caso de o crime vir a ser cometido, “contra criança
ou adolescente”ou “por motivo de preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou origem”.
Como podemos constatar, nosso Código Penal,
que garante a dignidade humana, prevê o crime de
trabalho escravo em quatro situações: cerceamento de
liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida,
condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva.
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Para punir o crime de trabalho escravo temos,
também, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
e a Constituição para julgar se o trabalho é ou não degradante e se a jornada é ou não exaustiva.
E não estamos sós. A Convenção 29 da OIT, define o trabalho forçado como sendo “todo trabalho ou
serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de
espontânea vontade”. Segundo a OIT, em quase todos
os países, há escravidão de nativos e também de estrangeiros. No planeta, pessoas em situações vulneráveis, como mulheres, crianças, migrantes e indígenas
sem documentos são os principais alvos do trabalho
escravo no planeta. Os migrantes, que geralmente,
entram ilegalmente nos países, têm passaportes confiscados pelos exploradores.
Em todo o mundo, a prática de trabalho escravo é
um bom negócio, porque barateia os custos com mão
de obra. Por isso, a tentativa dos produtores rurais brasileiros, que praticam este tipo de crime, de mudar o
conceito de trabalho escravo, exatamente para gerar
insegurança jurídica.
O Brasil aboliu formalmente o trabalho escravo em
13 de maio de 1888. No entanto, permanecem situações
que, se não são clara escravidão, são, no mínimo, semelhantes ao trabalho escravo, com o cerceamento da
liberdade e a não promoção da dignidade do trabalhador.
No Brasil moderno, o que seria, então, o trabalho
escravo, senhores legisladores, senão aquele em que
o trabalhador não consegue se desligar do patrão por
fraude ou violência, sendo, portanto, forçado a trabalhar contra sua vontade, em condições desumanas ou
sendo obrigado a trabalhar por tantas horas seguidas,
ainda que seu corpo não aguente? Não seria “saudável”
mas, seria certo um ser humano ser dono de outro?
Nesta Casa, os debates estão centrados nos
termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes”.
Seria um debate desnecessário, não fossem as forças
ultrapassadas, que busca resgatar estes termos, com o
fim nítido de suavizar as práticas do crime de trabalho
escravo. Por isso, mesmo, precisamos estar atentos e
fortes. A sociedade contemporânea exige que asseguremos a manutenção do conceito que já temos; um
conceito, aliás, que é conhecido e aplicado em leis já
consolidadas e que tem reconhecimento internacional.
No Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo,
a maioria dos juízes tem, frequentemente, se baseado
no Código Penal, no trato de processos com denúncia de condição análoga a de escravo. Recentemente,
ao tratar de denúncia recebida no tocante à condição
análoga a de escravo, o STF confirmou novamente
que os elementos de execução “jornada exaustiva” e
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“condições degradantes” são integrantes do tipo penal, como podemos constatar na seguinte passagem:
“EMENTA PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO
ANÁLOGA A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO
MODERNA. DESNECESSIDADE DE COAÇÃO DIRETA CONTRA A LIBERDADE DE IR
E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA.
Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a
coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção,
bastando a submissão da vítima a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva ou a condições
degradantes de trabalho, condutas alternativas
previstas no tipo penal. A escravidão moderna
é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa
e não como pessoa humana, o que pode ser
feito não só mediante coação, mas também pela
violação intensa e persistente de seus direitos
básicos, inclusive do direito ao trabalho digno.
A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas
segundo a sua livre determinação. Isso também
significa reduzir alguém a condição análoga à
de escravo. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo.
Se a violação aos direitos do trabalho é intensa
e persistente, se atinge níveis gritantes e se
os trabalhadores são submetidos a trabalhos
forçados, jornadas exaustivas ou a condições
degradantes de trabalho, é possível, em tese, o
enquadramento no crime do art. 149 do Código
Penal, pois os trabalhadores estão recebendo
o tratamento análogo ao de escravos, sendo
privados de sua liberdade e de sua dignidade.”
Por seu lado, o Ministério Público do Trabalho,
depois de ouvir a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, editou, por consenso dos
seus membros, duas orientações, compreendendo os
dois elementos, em questão.
A “Orientação 3”, diz: “Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física
ou mental do trabalhador, agredindo sua dignidade, e
decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne irrelevante a sua vontade”.
A “Orientação 4”, afirma: “Condições degradantes de trabalho são as que configuram desprezo à dig-
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nidade da pessoa humana, pelo descumprimento dos
direitos fundamentais do trabalhador, em especial os
referentes a higiene, saúde, segurança, moradia, repouso, alimentação ou outros relacionados a direitos
da personalidade, decorrentes de situação de sujeição
que, por qualquer razão, torne irrelevante a vontade
do trabalhador.”
Nesta Casa de Leis, faço parte do grupo daqueles
que entendem que a vida é antes de qualquer coisa,
um direito humano. Pensamos que, tendo o homem
o direito humano à vida, deve ter também garantidos
seus direitos de cidadania, esteja onde estiver; em
casa, no trabalho, no lazer, nos grupos religiosos, nas
manifestações públicas e por ai vai.
Pensando assim, nós, parlamentares do PT, junto com o governo federal, estamos apresentando uma
série de propostas de modificação, supressão e complemento ao PLC 432/2013, que trata da regulamentação da expropriação dos imóveis onde houver prática
de trabalho escravo.
No que concerne à expropriação de imóveis, propomos que a propriedade, seja rural ou urbana, onde
for localizada a exploração de trabalho escravo seja
expropriada e destinada à reforma agrária e a programa de habitação popular, sem qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Também com relação à exigência da comprovação de exploração, feita diretamente pelo proprietário,
conforme está posto no PLS, descartamos o direito
do proprietário de alegar desconhecimento da prática
de trabalho escravo, quando praticados por preposto,
dirigente ou administrador.
Evidentemente, buscamos resguardar o proprietário de age de boa fé, e que não esteja na posse
do imóvel (nos casos de arrendamento, aluguel, comodato, etc.) apenas podendo ser responsabilizado
quando comprovado em juízo que teve conhecimento,
participou ou beneficiou-se da exploração. Estamos,
portanto, em sintonia com o pensamento da OIT, dos
movimentos sociais, das maiores empresas do país,
que compõem o Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, assim como com o STF, que se baseiam no conceito já mencionado.
Fato é que juntando os fatos, hoje quando eu
passava perto do museu do Parlamento (aqui nesta
casa), olhei, detidamente, para aquelas escuras cadeiras. Imaginei sentado numa delas, o abolicionista de
origem ilustre, que, como escritor, advogado e político,
escreveu, juntamente com Castro Alves, o poeta dos
escravos, uma belíssima parte da história abolicionista de nosso país.
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Lembrei que, como ele previu, a escravidão ainda
hoje está presente em muitas cabeças. Conclui, pois,
que, apesar dos nossos avanços, ainda se mantém viva
em alguns corações e mentes, o fervor pela escravidão.
Deixo, portanto, aqui, para reflexão, o que diz
a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em
seu artigo 5º: “Ninguém será submetido a tortura nem
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.”.
No caso da violência sofrida pela população jovem e negra brasileira, cabe reafirmar com veemência,
que o direito de todos os cidadãos e cidadãs à vida é
uma prerrogativa constitucional. Assim sendo, como
então aceitarmos que os poderes instituídos cruzem
os braços, tapem os ouvidos e fechem os olhos diante das atrocidades e injustiças que atingem nossa juventude negra?
Nobres colegas, nossa geração não pode contribuir com a tentativa de esquecimento do passado cruel
que foi a escravidão para os nossos afro-brasileiros.
Nós, legisladores, não podemos nos equivocar no ato
de estabelecermos avanços em nossas leis.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. São 30
segundos...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – ... lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – para uma informação relevante...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – ... que será realizada
sessão deliberativa...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e importante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, nós
temos o...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Enquanto V. Exª me explica, eu posso...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às
14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº
349/2001, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta os §§ 1º e 2º ao
art. 47; e dá nova redação aos incisos III, IV e
XI do art. 52; ao § 2º do art. 55; e ao § 4º do
art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer sob nº 1.279, de 2013, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Ângela Portela,
oferecendo a redação para o segundo turno.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa
Casa, anualmente, para prestar contas de suas
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração
dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de
Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental
ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
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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.
9
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de
2012 (nº 6.397/2013, naquela Casa), do Senador
Romero Jucá, que altera as Leis nºs 4.737, de
15 de julho de 1965, 9.096, de 19 de setembro
de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para diminuir o custo das campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 1.281, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp;
– favorável ao Substitutivo da Câmara, renumerando-se o § 2º do art. 91-A da Lei nº 9.504,
de 1997, como § 4º do art. 65 da mesma Lei,
e o § 7º do art. 47 do mesmo diploma legal
como § 8º, ambos introduzidos pelo art. 3º do
Substitutivo; mantendo-se os seguintes dispositivos do texto aprovado pelo Senado:
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– no art. 2º: a introdução do § 6º do art. 44 da
Lei nº 9.096, de 1995;
– no art. 3º: o caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de
1997; o § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de 1997;
o inciso III do art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997;
o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 9.504,
de 1997; a introdução do caput e do parágrado único do art. 36-B da Lei nº 9.504, de 1997;
o inciso IV do art. 51 da Lei nº 9.504, de 1997,
suprimindo-se o inciso V do mesmo dispositivo
inserido pela Câmara dos Deputados; e a introdução do art. 93-A da Lei nº 9.504, de 1997.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
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.
11
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
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nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
13
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.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do 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.
15
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Pro-
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jeto 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 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).
17
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).
18
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).
19
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando
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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).
20
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).
21
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).

Novembro de 2013

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).
25
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).
26
REQUERIMENTO Nº 1.237, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007; 66,
72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230, 243,
248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382,
de 2012, todos Complementares, a fim de que
tenha tramitação autônoma (limites de gastos
com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
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REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013

27
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).

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).
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REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 1.247, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.247, de 2013, do Senador Zezé Perrella, soli-
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REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 330, de 2013, além da Comissão constante
do despacho, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (proteção, tratamento e uso dos
dados pessoais).
29
REQUERIMENTO Nº 1.303, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.303, de 2013, do Senador Sérgio Sou-

Quarta-feira 20

83429

za, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Assuntos Sociais (violência doméstica e
familiar contra a mulher).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 31 minutos.)
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