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Ata da 3ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de fevereiro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros,
Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Cristovam Buarque e Ataídes Oliveira.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 20 horas e 46 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 os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 31, DE 2014
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
da Senhora Narcisa Cândido da Conceição, Mãe Filhinha, apresentando condolências à Irmandade Boa Morte.
Justificação
Narcisa Cândido da Conceição, integrante mais antiga da Irmandade da Boa Morte, conhecida como “Mãe
Filhinha” faleceu, aos 106 anos de idade, no último dia 18 de janeiro, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo
Baiano, em decorrência de problemas ocasionados pela idade avançada. Sua idade foi estimada pelo historiador cachoeirano Cacau Nascimento já que o único registro fidedigno do nascimento de Mãe Filhinha é sua
certidão de nascimento, que deve estar nos arquivos da Arquidiocese de Salvador, que incorporou há muitas
décadas os arquivos das paróquias de Cachoeira.
Desde criança, Dona Narcisa atendia pelo apelido de Filhinha. Nasceu e cresceu na Baixa da Olaria, núcleo
construído por seus avós em 1888, onde aprendeu a arte de fazer objetos de cerâmica utilitária que, mais tarde,
passou a ser a atividade com que sobreviveria, daí ser conhecida como Filhinha das Panelas. Até a década de
1980, ela, seus filhos e descendentes de ex-escravos libertados em 1888 vendiam seus produtos na feira livre
de Cachoeira. Eram panelas de vários tamanhos, alguidares, tachos, moringas e outras peças.
Ainda criança, foi iniciada no candomblé e consagrada ao orixá Iemanjá, a mãe cujos filhos são peixes.
Famosa pela bondade e pela vidência mediúnica era considerada exímia jogadora de búzios. Em 1972, fundou
seu terreiro de candomblé na casa onde nasceu passando a formalizar ritos que desde que foi iniciada realizava:
o culto à Iemanjá, em janeiro, e a Festa aos Caboclos no dia 2 de julho. Suas festas atraíam centenas de pessoas, que assistiam a uma procissão realizada no rio Paraguaçu, cujo ponto culminante era quando, manifestada
pelo seu orixá, mergulhava demoradamente no rio, onde acolhia e abençoava seus filhos.
Mãe Filhinha foi admitida na Irmandade da Boa Morte na década de 1950. Era a mais antiga integrante
da corporação religiosa. Na década de 1980, quando a Irmandade da Boa Morte se viu em conflito judicial e
político com a Igreja, ela teve papel fundamental para a Irmandade se impor perante a Igreja Católica Apostólica Romana, e também no processo de apaziguamento e construção de diálogo e harmonia entre as duas
instituições. Mãe Filhinha era uma pessoa rigorosa e dócil ao mesmo tempo.
Ela tinha consciência do seu papel social na Irmandade da Boa Morte e na sua comunidade. Era provedora de muitas famílias pobres. Em sua residência, dezenas de pessoas compareciam diariamente para solicitar
ajuda financeira para a compra de alimentos, remédios, ou recorriam à sua casa para fazer a primeira refeição
do dia. Mãe Filhinha atendia a todos. Era a líder comunitária, a organizadora das festas populares, a criadora
dos afoxés de caboclos e de orixás.
Mãe Filhinha faleceu no dia da festa da sua Iemanjá. Problemas respiratórios forçaram seu internamento
no hospital da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. No final da tarde, já anoitecendo, Mãe Filhinha partiu
para o Orum (Céu dos Orixás).
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
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) – A Presidência defere o requerimento,
nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 36, DE 2014
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos artigos 215, inciso I, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, e considerando a competência exclusiva do Congresso
Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, requeiro sejam solicitados ao Senhor
Ministro de Estado das Cidades esclarecimentos sobre a execução orçamentária de emenda parlamentar aprovada no Orçamento-Geral da União de 2013, para o Município de São Cristóvão/SE.
1. Quais as razões técnicas e jurídicas que justificaram a não emissão de notas de empenho (NE) relacionadas à Emenda nº 22460002, destinada ao Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, no Estado
de Sergipe, aprovada no OrçamentoGeral da União de 2013, visto que os limites foram autorizados pela Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República (SRI)?
2. Quais as instituições ou entes federados beneficiados com tais limites?
Justificação
A contribuição parlamentar na execução do orçamento público é de suma importância para o bom atendimento das necessidades e das demandas da sociedade. As emendas parlamentares ao orçamento são um
instrumento democrático de destinação dos recursos arrecadados dos cidadãos por meio dos tributos, para
sua aplicação em projetos e políticas públicas.
No âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2013, apresentei a Emenda nº 22460002, destinada ao
Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - no Estado de Sergipe, aprovada no valor total de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais) dos quais foram autorizados pela Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República (SRI) os seguintes limites para empenho: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para
o Município de Estância, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para o Município de Salgado e R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) para o Município de São Cristóvão.
Os recursos autorizados pela SRI para Estância e Salgado foram empenhados, o mesmo não ocorrendo
com os recursos autorizados para São Cristóvão. Os R$ 2,5 milhões têm como objeto a pavimentação de ruas
no Tijuquinha (SICONV nº 034675/2013) e a pavimentação de ruas do Bairro Jardim Universitário (SICONV nº
034672/2013).
As notas de empenho (NE) para as despesas relativas ao Município de São Cristóvão, sob responsabilidade do Ministério das Cidades, não foram emitidas no prazo legal. Por essa razão, os recursos orçamentários
consignados no Orçamento da União não puderam ser utilizados.
As dotações orçamentárias asseguradas na LOA/2013 para o Município de São Cristóvão, por emenda
de minha autoria, seriam destinados à pavimentação de ruas de bairros importantes da cidade. Vale recordar
que São Cristóvão é uma cidade história (a quarta mais antiga do Brasil), tendo sido a primeira capital do Estado de Sergipe.
Desde 2010, tem a Praça de São Francisco inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Por essas razões, resta evidente
a importância dos recursos orçamentários assinalados para o desenvolvimento urbano daquele Município.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 37, DE 2014
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas à Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, as seguintes informações acerca da existência de políticas públicas voltadas para
a prevenção e combate da exploração sexual de crianças, de adolescentes, de jovens mulheres, de indígenas
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bem como o tráfico de mulheres no Estado do Amazonas, bem como do acompanhamento dos casos existentes e das vítimas desses crimes:
1. Quais as políticas públicas especificamente voltadas para o combate e repressão dos crimes acima
descritos que estão em execução? Quais serão implementadas no Estado do Amazonas, no ano de 2014?
2. Tendo em vista as características e peculiaridades do Estado do Amazonas, bem como dos altos índices de casos relatados ou denunciados de exploração sexual e tráfico de mulheres, de indígenas, de jovens e
de crianças, principalmente no interior. Qual o planejamento para aplicação de políticas públicas específicas
na região para o combate desses crimes?
3. Há, por parte desta Secretaria, seja de forma direta ou através de parceria com outros órgãos federais, estaduais ou municipais, o acompanhamento, auxílio e tratamento médico e psicológico das vítimas de
casos relatados no Estado? Em caso positivo, como se dá esse acompanhamento, e, em quais municípios está
funcionando?
Justificação
Nos últimos anos houve um crescimento muito grande no surgimento de casos de exploração sexual de
crianças, adolescentes e mulheres indígenas, principalmente, no interior do Amazonas, chegando-se a denúncias, inclusive, de uma grande rede de pessoas que supostamente agem aliciando jovens mulheres e indígenas
para a exploração sexual das mesmas, traficando-as para outros municípios, estados e até mesmo outros países.
Nesse contexto, recentemente, o programa televisivo Fantástico, da rede Globo, transmitiu uma série de
reportagens com denúncias sobre mais um caso de uma suposta rede de criminosos que agem na cidade de
Coari aliciando e explorando sexualmente de crianças e jovens mulheres, mostrando, inclusive, várias ligações
obtidas através de gravações telefônicas entre os apontados como responsáveis pela prática de crimes dessa
natureza.
Este caso então tomou dimensões de âmbito nacional e, por conseguinte, abriu uma séria discussão acerca
do combate e fiscalização a esse tipo de conduta delituosa, principalmente, nas cidades do interior do Amazonas, onde há relatos e denúncias que práticas como essas são comuns em algumas cidades e regiões do estado.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO
Nº 38, DE 2014
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas à Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, as seguintes informações sobre as políticas públicas voltadas para a prevenção e combate da
exploração sexual de crianças, de adolescentes, de jovens mulheres, de indígenas bem como o tráfico de mulheres no Estado do Amazonas, bem como do acompanhamento dos casos existentes e das vítimas desses crimes:
1. Quais medidas preventivas já estão sendo tomadas por esta Secretaria para combater a exploração
sexual e tráfico de mulheres, de indígenas, de jovens e de crianças no Estado do Amazonas?
2. Quais as políticas públicas voltadas para o combate e repressão dos crimes acima descritos estão em
execução? Quais serão implementadas no Estado do Amazonas, neste ano?
3. Há, por parte desta Secretaria, seja de forma direta ou através de parceria com outros órgãos federais,
estaduais ou municipais, o acompanhamento, auxílio e tratamento médico e psicológico das vítimas de casos
relatados no Estado do Amazonas? Em caso positivo, como se dá esse acompanhamento, e, em quais municípios?
4. Qual foi o repasse de verbas federais para o Estado do Amazonas, no período de 2009 a 2013, voltadas para o combate, fiscalização e acompanhamento de casos de exploração sexual e tráfico de mulheres, de
indígenas, de jovens e de crianças no Estado do Amazonas?
5. Em caso positivo, qual foi o montante repassado por ano?
Justificação
Nos últimos anos houve um crescimento muito grande no surgimento de casos de exploração sexual de
crianças, adolescentes e mulheres indígenas, principalmente, no interior do Amazonas, chegando-se a denúncias, inclusive, de uma grande rede de pessoas que supostamente agem aliciando jovens mulheres e indígenas
para a exploração sexual das mesmas, traficando-as para outros municípios, estados e até mesmo outros países.
Nesse contexto, recentemente, o programa televisivo Fantástico, da rede Globo, transmitiu uma série de
reportagens com denúncias sobre mais um caso de uma suposta rede de criminosos que agem na cidade de
Coari aliciando e explorando sexualmente de crianças e jovens mulheres, mostrando, inclusive, várias ligações
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obtidas através de gravações telefônicas entre os apontados como responsáveis pela prática de crimes dessa
natureza.
Este caso então tomou dimensões de âmbito nacional e, por conseguinte, abriu uma séria discussão acerca
do combate e fiscalização a esse tipo de conduta delituosa, principalmente, nas cidades do interior do Amazonas, onde há relatos e denúncias que práticas como essas são comuns em algumas cidades e regiões do estado.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 39, DE 2014
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro da Justiça, as seguintes informações sobre políticas
públicas voltadas para a prevenção e combate da exploração sexual de crianças, de adolescentes, de jovens
mulheres, de indígenas bem como o tráfico de mulheres, principalmente, no interior do Amazonas, bem como
do acompanhamento dos casos existentes e das vítimas desses crimes:
1. Quais medidas preventivas já estão sendo tomadas por esse Ministério para combater a exploração
sexual e tráfico de mulheres, de indígenas, de jovens e crianças no Estado do Amazonas?
2. Qual o montante investido para a fiscalização e combate da exploração sexual e tráfico de mulheres,
de indígenas, de jovens e crianças no Amazonas, entre os anos de 2009 a 2013?
3. Quantas operações da polícia federal foram efetivadas entre os anos de 2009 a 2013 para combate e
repressão desses crimes?
4. Quantas pessoas foram indiciadas por envolvimento em crimes de exploração sexual de crianças, jovens mulheres, indígenas e tráfico de pessoas no Estado do Amazonas, no período de 2009 a 2013?
5. Há, por parte deste Ministério, seja de forma direta ou através de parceria com outros órgãos federais,
o acompanhamento, auxílio e tratamento médico e psicológico das vítimas no Estado do Amazonas?
6. Em caso positivo, como se dá esse acompanhamento, e em quais municípios já está em operação?
Justificação
Nos últimos anos houve um crescimento muito grande no surgimento de casos de exploração sexual de
crianças, adolescentes e mulheres indígenas, principalmente, no interior do Amazonas, chegando-se a denúncias, inclusive, de uma grande rede de pessoas que supostamente agem aliciando jovens mulheres e indígenas
para a exploração sexual das mesmas, traficando-as para outros municípios, estados e até mesmo outros países.
Nesse contexto, recentemente, o programa televisivo Fantástico, da rede Globo, transmitiu uma série de
reportagens com denúncias sobre mais um caso de uma suposta rede de criminosos que agem na cidade de
Coari aliciando e explorando sexualmente de crianças e jovens mulheres, mostrando, inclusive, várias ligações
obtidas através de gravações telefônicas entre os apontados como responsáveis pela prática de crimes dessa
natureza.
Este caso então tomou dimensões de âmbito nacional e, por conseguinte, abriu uma séria discussão acerca
do combate e fiscalização a esse tipo de conduta delituosa, principalmente, nas cidades do interior do Amazonas, onde há relatos e denúncias que práticas como essas são comuns em algumas cidades e regiões do estado.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
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 nº 110, de 2013 (nº 2.693/2011, na Casa de origem, do
Deputado Pepe Vargas), que altera a Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988, para tipificar o vinho produzido por
agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, estabelecer requisitos e limites para a sua produção e comercialização e definir diretrizes para o registro e a fiscalização do estabelecimento produtor.
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) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação
pelo Plenário das seguintes matérias:
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– Projeto de Lei do Senado nº 649, de 2011, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que estabelece o regime
jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução
de finalidades de interesse público; e
– Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2013, do Senador Renan Calheiros, que altera a Lei nº 9.307, de 23
de setembro de 1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da arbitragem
e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão arbitral, a interrupção da prescrição pela
instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral,
a sentença arbitral e o incentivo ao estudo do instituto da arbitragem.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
3 e 5, de 2014, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo aos Projetos de
Lei do Senado nºs 411, de 2013; e 233, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício n° 3/2014–PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2013, de autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, para atribuir ao auxílio-doença a nomenclatura de auxílio por incapacidade laborativa.
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.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício n° 5/2014–PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2012, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para assegurar a disponibilidade de leitos em unidades
de terapia intensiva na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde.
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.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs 3 e 5,
de 2014, a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas às matérias até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº
24/2014, na origem, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 46/2014, proferido
nos autos do TC-032.112/2013-0, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, com informações atinentes ao Requerimento nº 985, de 2013, do Senador Aécio Neves.
É o seguinte o Aviso:
Aviso n° 24–GP/TCU
Brasília, 27 de janeiro de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho, em mídia eletrônica (CD), cópia do Acórdão nº 46/2014 (acompanhado dos respectivos Relatório
e Voto) prolatado pelo Plenário deste Tribunal, na Sessão de 22/1/2014, ao apreciar o Processo nº TC-032.112/2013-
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0, que trata de Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Ofício nº 2.418 (SF) de 14/11/2013, por meio do qual
Vossa Excelência enviou a esta Corte o Requerimento nº 985/2013, de autoria do Senador Aécio Neves.
Consoante dispõe o item 9.3 da mencionada Deliberação, segue também, no mesmo CD, cópia dos
Acórdãos-TCU-Plenário nºs 1.188/2007, 617/2010 e 2.109/2013 (bem como dos relatórios e dos votos que os
fundamentam) e das peças nºs 48, 49 e 52 do TC-007.116/2013-6.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Aviso nº 24/2014 foi juntado ao
processado do Requerimento nº 985, de 2013, e encaminhado, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu
Ofício nº 20, do Senador Humberto Costa, por meio do qual comunica a impossibilidade de comparecimento no
Programa de Liderança Executiva no Desenvolvimento da Primeira Infância 2014, que foi realizado no período de 18
a 25 de janeiro de 2014, na cidade de Massachusetts, Estados Unidos, conforme Requerimento nº 1.464, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento retorna à Secretaria Geral da Mesa.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício – 20/2014–GSHCST
Em 8 de janeiro de 2014
Senhor Presidente,
Com cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que, devido a compromissos
inadiáveis e supervenientes, não poderei participar do Programa de Liderança Executiva no Desenvolvimento da
Primeira Infância 2014, evento objeto do Requerimento nº 1.464, de 2013, e do processo 00200.027822/2013-2.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa, para integrarem
a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas:
– o Senador Jayme Campos, como membro suplente, em vaga existente, conforme o Ofício nº 2, de
2014, da Liderança do Democratas – DEM no Senado Federal;
– o Senador Valdir Raupp, como membro titular, em vaga existente, conforme o Ofício nº 22, de 2014,
da Liderança do Bloco da Maioria no Senado Federal;
– o Deputado Alfredo Syrkis, como membro titular, em substituição ao Deputado Glauber Braga, conforme o Ofício nº 5, de 2014, da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 2/14-GLDEM
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a V. Exª, para indicar o Senador JAYME CAMPOS (DEM-MT)
para integrar, como membro suplente as Comissões Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, nas vagas anteriormente
ocupadas pelo citado Senador, licenciado a partir de 13 de setembro de 2013, por meio do Requerimento nº
1.047, de 2013, e que reassumiu seu mandato como Senador da República em 13 de janeiro do ano em curso.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do DEM.
Of. GLPMDB nº 22/2014
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do
Senador Valdir Raupp - PMDB/RO para compor a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas –
CMMC, como membro titular, em vaga existente do Bloco Parlamentar da Maioria.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria..
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Of. B/5/14
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado ALFREDO SYRKIS (PSB-RJ), como titular, da Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC,em substituição ao Deputado GLAUBER BRAGA (PSB-RJ).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador Jayme Campos, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista Representativa do Congresso Nacional
no Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA, em vaga destinada ao Democratas – DEM, de conformidade
com o Ofício nº 2, de 2014, da Liderança do Democratas no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 002/14-GLDEM
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a V. Exª, para indicar o Senador JAYME CAMPOS (DEM-MT)
para integrar, como membro suplente as Comissões Mista Representativa do Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, nas vagas anteriormente
ocupadas pelo citado Senador, licenciado a partir de 13 de setembro de 2013, por meio do Requerimento nº
1.047, de 2013, e que reassumiu seu mandato como Senador da República em 13 de janeiro do ano em curso.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do DEM.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
1, de 2014, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do
Senado nº 368, de 2011 (nº 4.784/2012, na Câmara dos Deputados), do Senador Humberto Costa, que acrescenta inciso V ao art. 1º da Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para prever a atribuição da Polícia Federal para apurar
os crimes de falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos, assim como sua venda, inclusive pela internet,
quando houver repercussão interestadual ou internacional, sancionado e convertido na Lei nº 12.894, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1/2014/PS-GSE
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
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 4.784, de 2012, do Senado Federal
(PLS nº 368/11), que “Acrescenta inciso V ao art. 1º da Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para prever a atribuição
da Polícia Federal para apurar os crimes de falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos, assim como
sua venda, inclusive pela internet, quando houver repercussão interestadual ou internacional”, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.894, de 17 de dezembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 2014
Susta os efeitos da Resolução n° 23.396, de 17 de dezembro de 2013, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Resolução n° 23.396, de 2013, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que altera a forma de apuração dos crimes eleitorais.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Editada pelo Tribunal Superior Eleitoral no apagar das luzes do ano passado (a publicação ocorreu dia
30 de dezembro!), a Resolução n° 23.396 de 2013 tem como objetivo limitar os poderes de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público em matéria eleitoral. Segundo a resolução, nem o Ministério Público nem
a Polícia poderão abrir investigações nas próximas eleições, sem autorização da Justiça Eleitoral.
Na prática, isso significa que, antes de apurar qualquer irregularidade nas eleições, a Polícia e o Ministério Público terão que pedir autorização aos juízes e tribunais eleitorais.
A maioria dos ministros TSE simplesmente entende que pode limitar os poderes da Polícia Federal e do
Ministério Público, a despeito da Constituição e a despeito do Congresso Nacional. Trata-se de um abuso do
TSE, que ultrapassa seu papel institucional para, de fato, legislar.
Lembro que esta resolução representa um retrocesso democrático imenso, uma vez que este Congresso
rejeitou a PEC 37. É um verdadeiro contrassenso o Parlamento rejeitar uma Proposta de Emenda Constitucional que tinha o objetivo de limitar os poderes do Ministério Público, para meses depois o TSE fazê-lo por meio
de uma mera resolução.
A verdade é que este Congresso Nacional tomou uma decisão contundente ao rejeitar a PEC 37. Os representantes legítimos do povo brasileiro afirmaram com todas as letras que o Ministério Público tem a função institucional de investigar irregularidades qualquer que seja a área de investigação. Não houve qualquer
ressalva quanto às eleições, e, por isso, não é aceitável o TSE simplesmente condicionar as investigações em
matéria eleitoral. Não é esta a função institucional do TSE. Não é dado ao TSE rever uma decisão legítima do
Congresso Nacional.
A Resolução 23.396 é uma afronta à competência legislativa do Parlamento e é uma afronta à Constituição Federal.
Além disso, a resolução também contraria o Código de Processo Penal, o Código Eleitoral e a Lei Orgânica do Ministério Público da União.
Como bem sintetizou o Professor e Procurador Regional da República, José Jairo Gomes1:
Em matéria processual penal vige no Brasil um sistema acusatório e garantista (...). Ao juiz, nenhum papel
é deferido na fase pré-processual, isto é, de investigação criminal (quer seja no bojo de inquérito policial,
quer seja fora dele, em procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público), salvo, é óbvio, o
papel de garante dos direitos fundamentais. (...) Note-se que a atividade desenvolvida na fase investigativa tem caráter meramente administrativo, destinando-se apenas e tão somente a embasar a denúncia
criminal, de maneira que a respectiva ação penal não seja temerária ou sem causa. Em outras palavras, a
atividade investigativa não se dirige propriamente ao juiz, mas sim ao Ministério Público, titular da ação
penal pública, a quem o art. 129, I, da Constituição Federal reservou a função acusatória. Em verdade, o juiz
só terá contato com o material probatório nas fases de instrução e julgamento do processo. Tudo isso tem
o sentido de se preservar o magistrado para se lograr alcançar uma das características mais importantes
da jurisdição, qual seja: a imparcialidade.
Até mesmo os leigos de pouca luz vão concordar que a resolução do TSE é uma verdadeira aberração
jurídica. Trata-se de algo que não existe em nenhum sistema de investigação criminal.
Outro problema grave é violação ao próprio texto do Código Eleitoral, em especial o § 2º, do art. 356,
do Código Eleitoral, que dispõe:
Art. 356. [...] § 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.
Ora, não há dúvidas de que a lei autoriza o Ministério Público Eleitoral a requisitar diligências investigatórias e a instaurar o inquérito policial para investigar crimes eleitorais.
Aliás, não poderia ser diferente uma vez que estas são funções institucionais do Ministério Público, nos
termos do inciso VIII, art. 129 da Constituição Federal. Citando novamente o Professor José Jairo Gomes2:

1
2

A regra constitucional não faz qualquer ressalva ao crime eleitoral ou à Justiça Eleitoral, donde se conclui
que também se aplica nessa seara. Somente norma de estatura constitucional poderia alterar essa regulamentação, o que não é, efetivamente, o caso da Resolução enfocada. Por sua vez, regulamentando esse
dispositivo, dispõe a Lei Complementar nº 75/1993 em seus arts. 7º, II, e 8º, V: “Art. 7º Incumbe ao Ministério
http://oseleitoralistas.com.br/resolucao-do-tse-invade-competencia-da-uniao-jose-jairo-gomes/
http://oseleitoralistas.com.br/resolucao-do-tse-invade-competencia-da-uniao-jose-jairo-gomes/
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Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais: [...] II – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas; [...].” “Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União
poderá, nos procedimentos de sua competência: [...] V – realizar inspeções e diligências investigatórias; [...]”.
O sistema jurídico brasileiro sempre lidou com clareza meridiana do tema. A Constituição, as leis e as
próprias resoluções anteriores do TSE vêm reafirmando a autonomia do MP no que diz respeito a investigações.
O próprio Presidente do TSE, o eminente ministro Marco Aurélio, votou contra a aprovação Resolução, e
ainda afirmou que “o sistema para instauração de inquéritos não provém do Código Eleitoral, mas sim do Código
Penal, não cabendo afastar essa competência da Polícia Federal e do Ministério Público”. Perfeita a colocação do
ministro.
Além de Sua Excelência, os Procuradores Regionais Eleitorais publicaram documento3 no qual são apresentados diversos argumentos contra a resolução:
1. Submeter a mera instauração do inquérito ao aval da Justiça é macular, de maneira irremediável, a
imparcialidade do juiz, pois o inquérito policial é destinado à formação da convicção do Ministério Público, e
não do Magistrado. A atribuição exclusiva de determinar a instauração de inquéritos policiais à Justiça Eleitoral aproxima a função judicial da função acusatória, ao implicar uma avaliação prévia do juiz sobre o caso que
analisa, indagando se há ou não necessidade de maiores investigações para que o Ministério Público Eleitoral
possa ingressar com uma denúncia criminal. Por exemplo, um juiz hipotético que entende por bem determinar
a instauração de inquérito policial estará suspeito para julgar o habeas corpus que defenda a desnecessidade da
investigação, por exemplo, por ser o fato atípico. A função judicial na investigação criminal não é a de ajudar a
formar a convicção do acusador determinando a instauração de inquérito policial, sim, a de zelar pelas liberdades individuais, função que resta ameaçada pela necessidade de aval judicial para a instauração do inquérito.
2. Eliminar um poder constitucional do Ministério Público, expresso literalmente no art. 129, VIII da Constituição, gera insegurança jurídica e pode ocasionar recursos tanto das vítimas — interessadas na investigação
— quanto dos infratores, gerando mais recursos no sistema de justiça.
3. Restringir a instauração de inquérito à determinação da Justiça é uma clara ofensa à igualdade de todos
perante o sistema de justiça: crimes não eleitorais sujeitos a ações penais públicas continuam a ser apurados
mediante requisição de instauração de inquérito pelo Ministério Público.
4. A limitação criada prejudica a agilidade que deve pautar todas as apurações, mas especialmente a
investigação dos crimes eleitorais, que demanda atuação célere sob pena de perecimento dos elementos de
prova, o que se torna mais provável quanto mais distante o período eleitoral.
A resolução também foi alvo de críticas por membros da magistratura. O juiz Marlon Reis, do Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) defendeu a atuação independente do MP:
O Ministério Público precisa de liberdade para agir e deve ter poder de requisição de inquéritos. Assim é em
todo o âmbito da justiça criminal e da apuração de abusos. Não faz sentido que isso seja diminuído em
matéria eleitoral. Pelo contrário, os poderes deveriam ser ampliados, porque o MP atua justamente como
fiscal da aplicação da lei.
Um dos grandes juristas brasileiros da atualidade, o professor Lênio Streck também se indignou, ao publicar artigo denominado “Por que o TSE proibiu o MP e a polícia de investigar? Ou, a absoluta e flagrante inconstitucionalidade da nova resolução do TSE”4. Disse o eminente professor:
Uma Resolução vale mais do que uma Lei? E os Códigos Penal e de Processo Penal? Valem menos do que
uma Resolução de um órgão do Poder Judiciário? Pode uma Resolução alterar prerrogativas constitucionais de uma Instituição como o Ministério Público? Uma pergunta a mais: valendo a Resolução, o MP toma
conhecimento de um crime e “pede” ao juiz para que autoriza a investigação... Suponha-se que o Juiz não
queira ou entenda que não há motivo para a investigação. Faz-se o que? Recorre? Só que, na dinâmica de
terrae brasilis, em que os feitos não andam, se arrastam, a real investigação que tinha que ser feita vai para
as calendas. Eis o busílis da questão. Todo o poder concentrado no Juiz Eleitoral. É isso que se quer dizer com
a palavra “transparência”?
Não existe razão idônea que justifique a limitação às investigações em matéria eleitoral. Aliás, vale lembrar que este cenário é novo para o próprio TSE, dado que para as eleições passadas, o TSE sempre conferiu
autonomia às investigações do Ministério Público. Nas resoluções para 2006, para 2010 e para 2012 jamais
houve qualquer condicionante à atuação do MP.
3
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_pdfs/mocao-pela-alteracao-da-resolucaotse-23.396-2013.pdf
http://www.conjur.com.br/2014-jan-13/lenio-streck-tse-proibiu-mp-policia-investigarem
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A pergunta que fica sem resposta é: porque este ano é diferente?
O Congresso não pode aceitar este abuso.
Além disso, o próprio fundamento legal da edição da resolução — artigo 105 da Lei n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997 — foi violado pelo TSE. O dispositivo em questão exige que sejam ouvidos, previamente, em
audiência pública, os representantes dos partidos políticos, o que não ocorreu no caso.
Por todas estas razões, o presente projeto de decreto legislativo tem o objetivo de suspender os efeitos
desta resolução. O Congresso Nacional precisa passar uma mensagem clara, no sentido de que não será tolerado este tipo de atuação dos outros Poderes.
A resolução do TSE é ilegal, inconstitucional e ultrapassa as atribuições normativas daquele Tribunal.
O Congresso deve suspender seus efeitos prontamente.
Não devemos nos curvar a decisões arbitrárias dos outros Poderes. A atuação dos três poderes da república deve se dar de modo harmônico e independente. É assim que o quer a Constituição.
As eleições são o instrumento mais importante da democracia brasileira, de modo que, a fiscalização
do processo eleitoral deve ser feita de maneira independente. É preciso garantir os poderes investigativos do
Ministério Público e da Polícia em sua totalidade.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 23.396
INSTRUÇÃO Nº 958-26.2013.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toffoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral
Ementa: Dispõe sobre a apuração de crimes eleitorais.
O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do Código
Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte instrução:
CAPÍTULO I
Da Polícia Judiciária Eleitoral
Art. 1º O Departamento de Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral sempre que houver eleições, gerais ou parciais, em qualquer parte do Território Nacional (Decreto-Lei nº 1.064/68).
Art. 2º A Polícia Federal exercerá, com prioridade sobre suas atribuições regulares, a função de polícia
judiciária em matéria eleitoral, limitada às instruções e requisições dos Tribunais e Juízes Eleitorais.
Parágrafo único. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a Polícia do respectivo Estado terá atuação supletiva.
CAPÍTULO II
Da Notícia-Crime Eleitoral
Art. 3º Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de infração penal eleitoral deverá, verbalmente ou por escrito, comunicá-Ia ao Juiz Eleitoral (Código Eleitoral, art. 356).
Art. 4º Verificada a sua incompetência, o Juízo Eleitoral determinará a remessa dos autos ao Juízo competente (Código de Processo Penal, art. 69).
Art. 5º Quando tiver conhecimento da prática da infração penal eleitoral, a autoridade policial deverá
informá-la imediatamente ao Juízo Eleitoral competente, a quem poderá requerer as medidas que entender
cabíveis, observadas as regras relativas a foro por prerrogativa de função.
Art. 6º Recebida a notícia-crime, o Juiz Eleitoral a encaminhará ao Ministério Público Eleitoral ou, quando necessário, à polícia, com requisição para instauração de inquérito policial (Código Eleitoral, art. 356, § 1°).
Art. 7º As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem for encontrado em flagrante delito
pela prática de infração eleitoral, salvo quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo, comunicando
imediatamente o fato ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada (Código de Processo Penal, art. 306, caput).
§ 1º Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao Juiz Eleitoral o auto de prisão em
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública
(Código de Processo Penal, art. 306, § 1º).
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§ 2º No mesmo prazo de até 24 horas após a realização da prisão, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os nomes
das testemunhas (Código de Processo Penal, art. 306, § 2º).
§ 3º A apresentação do preso ao Juiz Eleitoral, bem como os atos subsequentes, observarão o disposto
no art. 304 do Código de Processo Penal.
§ 4º Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz Eleitoral deverá fundamentadamente (Código de
Processo Penal, art. 310):
I – relaxar a prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art.
312 do Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas
da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
§ 5º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições
constantes dos incisos I a III do art. 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado
liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação
(Código de Processo Penal, art. 310, parágrafo único).
§ 6º Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o Juiz Eleitoral deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados
os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal (Código de Processo Penal, art. 321).
§ 7º A fiança e as medidas cautelares serão aplicadas pela autoridade competente com a observância
das respectivas disposições do Código de Processo Penal.
§ 8º Quando a infração for de menor potencial ofensivo, a autoridade policial elaborará termo circunstanciado de ocorrência e providenciará o encaminhamento ao Juiz Eleitoral.
CAPÍTULO III
Do Inquérito Policial Eleitoral
Art. 8º O inquérito policial eleitoral somente será instaurado mediante determinação da Justiça Eleitoral,
salvo a hipótese de prisão em flagrante.
Art. 9º Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito policial eleitoral será
concluído em até 10 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão (Código de
Processo Penal, art. 10).
§ 1º Se o indiciado estiver solto, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 30 dias, mediante
fiança ou sem ela (Código de Processo Penal, art. 10).
§ 2º A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao Juiz
Eleitoral (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º).
§ 3º No relatório, poderá a autoridade policial indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas (Código de Processo Penal, art. 10, § 2º).
§ 4º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao Juiz Eleitoral a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado
pelo Juiz Eleitoral (Código de Processo Penal, art. 10, § 3º).
Art. 10. O Ministério Público Eleitoral poderá requerer novas diligências, desde que necessárias à elucidação dos fatos.
Parágrafo único. Se o Ministério Público Eleitoral considerar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer
autoridades ou funcionários que possam fornecê-los, ressalvadas as informações submetidas à reserva jurisdicional (Código Eleitoral, art. 356, § 2º).
Art. 11. Quando o inquérito for arquivado por falta de base para o oferecimento da denúncia, a autoridade
policial poderá proceder a nova investigação se de outras provas tiver notícia, desde que haja nova requisição,
nos termos dos artigos 5º e 6º desta resolução.
Art. 12. Aplica-se subsidiariamente ao inquérito policial eleitoral as disposições do Código de Processo
Penal, no que não houver sido contemplado nesta resolução.
Art. 13. A ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral, com a aplicação
obrigatória dos artigos 395, 396, 396-A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº
11.971, de 2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral.
Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

24

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Brasília, 17 de dezembro de 2013. – MINISTRO MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE. MINISTRO DIAS TOFFOLI – RELATOR. MINISTRO GILMAR MENDES. MINISTRA LAURITA VAZ. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA. MINISTRA LUCIANA LÓSSIO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(...)
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
(...)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal dêste Código deverá comunicá-la ao
juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou.
§ 1º Quando a comunicação fôr verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a têrmo, assinado pelo
apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na
forma dêste Código.
§ 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares
ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários
que possam fornecê-los.
LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993
Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.
Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções
institucionais:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;
II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os
de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas.
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos
de sua competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada;
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta;
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
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V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar;
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública;
IX - requisitar o auxílio de força policial.
§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido,
subsidiariamente, na forma da lei processual penal.
§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que
lhe seja fornecido.
§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa.
§ 4º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem
como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de
Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito
pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.
§ 5º As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até dez dias úteis para
atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada.
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir
todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.
§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.
§ 3º Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a
data referida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 1, DE 2014
Denomina “Chico Mendes” o plenário da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O plenário da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal passa a denominar-se “Plenário Chico Mendes”.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal
compete, entre outros assuntos, opinar sobre a proteção do meio ambiente, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais e genéticos, florestas, caça, pesca, fauna, flora e recursos hídricos. Igualmente
a ela cabe apreciar as matérias que dizem respeito à política e ao sistema nacional de meio ambiente, bem
como à preservação, conservação, exploração e manejo de florestas e da biodiversidade. Tais assuntos esti-
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veram visceralmente ligados à luta do ambientalista Francisco Alves Mendes Filho, conhecido mundialmente
como Chico Mendes.
Chico Mendes dedicou sua vida à causa do meio ambiente; e foi justamente por esse seu empenho que
acabou sendo brutalmente assassinado, em 22 de dezembro de 1988. De lá para cá, muitas homenagens foram
feitas ao líder ambientalista, entre elas a denominação de Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade à autarquia hoje responsável pela gestão das unidades de conservação federais do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.
Mas, felizmente, antes de seu assassinato, o Brasil e o mundo inteiro já haviam reconhecido nele o símbolo das lutas em prol da conservação das florestas e de seus povos. O mais destacado dos reconhecimentos
em vida foi o Prêmio Global 500, outorgado, em 1987, pela Organização das Nações Unidas (ONU), por seu trabalho em defesa da Amazônia. Mais recentemente, em 2012, foi eleito como um dos 100 maiores brasileiros
de todos os tempos, em concurso realizado pelo SBT e pela BBC.
Mais do que tudo, o nome de Chico Mendes tem inspirado as novas gerações a não apenas amarem a
natureza, mas a empenharem-se pela sua conservação, em projetos concretos. As lutas em prol de um uso sustentável dos recursos naturais têm levado à criação de políticas públicas consistentes, não apenas pelo poder
público, mas também pelas empresas, preocupadas com sua parcela de responsabilidade social e ambiental.
Ao denominar de Chico Mendes o plenário da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, o Senado Federal estará reconhecendo, perenemente, o valor desse grande brasileiro.
Sala das Sessões, – Senador Aníbal Diniz.
(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) – Queria cumprimentar a todos que nos
acompanham, neste segundo dia de sessão deliberativa do Senado Federal, pela TV Senado e pela Rádio Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento também todos os funcionários do Senado que nos ajudam a começar este ano de 2014.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E aqui, no Plenário, pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Fora do microfone. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeira comunicação inadiável, Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Primeira Liderança, Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Paulo Paim está sendo inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela Liderança da Minoria, primeiro orador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Mário Couto, primeiro inscrito
para falar pela Liderança da Minoria.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu sou a segunda inscrita para comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Ana Amélia está inscrita
para uma comunicação inadiável como a segunda inscrita.
Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Como Líder, pela Liderança do PTB.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas, Senador Mozarildo – só um pouquinho, pela ordem já, Senadora Vanessa –, como a Senadora Vanessa me informou ainda há pouco, antes
mesmo do início da sessão, ela fez uma...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas eu vou pedir inscrição pela
Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... alteração de posição com o Senador
Inácio Arruda e é a quarta inscrita, mas, fora ela, Senador, não tem nenhum outro colega inscrito aqui, e V. Exª
já é o nono. Então, V. Exª vai poder escolher ou pela liderança ou como orador inscrito. Fica a critério de V. Exª,
porque V. Exª é o nono inscrito. Então, logo depois que ela falar o senhor...
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Fora do microfone.) – O que chegar
primeiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sr. Presidente, breve comunicação, se possível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Alvaro Dias, então, completa a comunicação inadiável, o Senador Mozarildo está inscrito pela liderança e também seguem inscritos aqui
os Senadores da lista de oradores.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Pela Liderança, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Paulo Davim, com a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Solicito inscrição no horário de lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Paulo Davim está inscrito
pela Liderança.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com o Senador Inácio Arruda, que deixa de
ser o quarto inscrito. V. Exª é a primeira inscrita e o Senador...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – E ele fica o terceiro inscrito pela
Liderança do nosso Partido, o PCdoB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Fica como o 17º orador inscrito ou
também fala como Líder do Partido. É isso?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, com a palavra V. Exª, Senadora
Vanessa, como primeira oradora inscrita, em permuta com o Senador Inácio Arruda.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem eu agradeço, Senador Jorge Viana, querido e competente ex-Governador do Estado do Acre – quem sabe, futuro governador, não é? Novamente.
Sr. Presidente, quero dizer que tenho a grata satisfação de ocupar a tribuna neste momento como Líder
do meu Partido, o PCdoB, aqui no Senado Federal.
Em primeiro lugar, antes de falar a respeito disso, eu gostaria de agradecer as inúmeras manifestações
que tenho recebido, de apoio, de amigos, partidários, companheiros e companheiras aqui desta Casa. Esse reconhecimento, sem dúvida, Sr. Presidente, é um fator importante para que possamos melhor conduzir, ajudar
na condução desse trabalho, eu que sucedo o meu querido companheiro Inácio Arruda. E sei que nossa bancada, apesar de numericamente pequena, é, do ponto de vista político, muito aguerrida não só no Senado,
mas na Câmara também.
Na Câmara dos Deputados – eu acabo de vir de lá –, está o Senador Inácio, participando de uma reunião
da bancada de Senadores e Deputados. Lá também a bancada federal escolhe nesse momento, acabou de
eleger, a companheira Jandira Feghali como a mais nova Líder da Bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados. Importante, porque agora somos duas mulheres. E, no Partido, como disse e registrou o próprio Senador
Inácio, no dia de ontem, no Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, talvez tenhamos que estabelecer uma cota
para homens, visto que quem deixa a Liderança da Câmara é a Deputada Manoela e, anteriormente à Manoela,
a Líder da bancada era a Deputada Luciana Santos, que será, a partir de 2015, Senadora Ana Amélia, a próxima
Presidenta Nacional do Partido Comunista do Brasil.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Assim como vai, vai bem, Senadora Vanessa!
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senadora!
Então, para mim é um prazer, é um orgulho muito grande suceder – repito – meu querido companheiro
Inácio Arruda, que este ano estará muito envolvido em sua campanha no Estado do Ceará, uma vez que deverá concorrer à reeleição. E, Sr. Presidente, espero que eu possa conduzir a bancada da mesma forma como ele
conduziu durante esse tempo em que esteve à frente da nossa Liderança.
Eu tenho, é claro, Sr. Presidente, o desafio que nós temos. Não é o desafio que o PCdoB tem, mas o desafio
político que nós, Parlamentares, temos perante o nosso País e perante a nossa gente neste ano de 2014, que é
um ano especial por diversos aspectos – diversos, muitos aspectos. Será, ao contrário do que afirmam alguns,
um ano longo e certamente muito produtivo. Digo isso por causa da realização de um evento da magnitude
e da importância que tem a Copa do Mundo. Também é um ano de eleições, das eleições gerais praticamente,
em que estará em jogo um terço das vagas das cadeiras do Senado Federal, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e as assembleias legislativas. Isso é muito importante, porque Presidente da República,
governadores, Senadores e Deputados estarão enfrentando um debate, um processo eleitoral, concorrendo
nessas eleições.
Eu costumo dizer que, numa eleição, nós não elegemos pessoas, e sim projetos. O meu Partido é o PCdoB,
e eu sou cria desse Partido, porque não tive outra filiação partidária. Aos meus 17 anos de idade, eu me filiei
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a um Partido que sequer tinha a legalidade. Era um partido ilegal, então eu não podia sequer dizer que éramos filiados ao PCdoB. Portanto, desde muito cedo, eu aprendi que muito mais importante do que as pessoas
são os projetos, porque as pessoas vêm e passam, e os projetos ficam. Independentemente de sermos ou não
candidatos às eleições neste ano, todos nós, que temos uma vivência, uma militância política maior, temos a
obrigação de participar desse processo. O próprio Senado terá um papel central na continuidade e no avanço
de políticas sociais que têm mudado a cara do nosso País e que têm mudado a vida da nossa gente. Nós teremos grandes responsabilidades, por exemplo, na luta pela estabilidade, pelo crescimento, pelo emprego, pela
renda e pela redução das desigualdades.
Esses cinco aspectos que eu acabo de levantar – estabilidade, crescimento, emprego, renda e redução
das desigualdades – foram destacados na Mensagem Presidencial lida no Plenário da Câmara, em sessão do
Congresso, na última segunda-feira. A Mensagem da Presidenta Dilma, que foi entregue ao Presidente do Congresso, Renan Calheiros, pelo Ministro da Casa Civil, agora Ministro Aloysio Mercadante, levanta esses cinco
pontos como síntese de um projeto pelo qual temos lutado, ao longo dos últimos dez anos, para ver aplicado
na prática.
É nossa responsabilidade, portanto, Sr. Presidente, continuar a luta para superar definitivamente a pobreza
extrema com programas como o Bolsa Família, o Brasil sem Miséria, o Minha Casa, Minha Vida e tantos outros.
O Programa Bolsa Família consolidou-se como o maior programa de transferência de renda do mundo e é
a grande referência internacional em programas dessa natureza. Graças ao Programa Bolsa Família, 36 milhões
de brasileiros saíram da extrema pobreza, sendo que 22 milhões, em função de complementação de renda, até
um mínimo de R$70,00 per capita, implementada com o plano Brasil sem Miséria.
É nossa responsabilidade também manter a política de aumentos reais do salário mínimo construída
pelo Governo e aperfeiçoada pelos debates dentro do Parlamento, uma conquista histórica dos trabalhadores, Senador Paim.
Nós sabemos o quanto foi difícil chegar até aqui e o quanto dói para todos nós ouvir comentários de
economistas que dizem que essa política de indexação do salário mínimo não tem permitido uma estabilidade maior da economia. Ora, estabilidade de um país é quando esse país trabalha em prol da sua gente para
diminuir a miséria, para distribuir a renda, para distribuir a riqueza.
O salário mínimo vigente no País, no valor de R$724,00, representa um aumento de 70% do seu poder
de compra em relação ao ano de 2003. Dentro dessa luta, o País conquistou um dos melhores resultados do
Planeta na geração de empregos. Foram criados, em 2013, 1,1 milhão de novos postos de trabalhos formais.
Registramos a menor taxa de desemprego, 4,3%, em dezembro do ano de 2013, na série história do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O Brasil de 2014 assiste a um investimento de bilhões de reais em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias,
metrôs, geração de energia e em nossa infraestrutura. Programas como o Minha Casa Minha Vida diluem o déficit habitacional e representam uma mudança efetiva na secular falta de moradia para milhões de brasileiros.
Aqui, Sr. Presidente, eu abro parênteses para falar um pouquinho sobre o programa Minha Casa, Minha
Vida. Nesses próximos dias, a Presidenta Dilma Rousseff irá ao Estado do Amazonas não somente para inaugurar a Arena da Amazônia, mas também para inaugurar uma etapa importante do projeto Minha Casa, Minha
Vida, que compõe um dos maiores conjuntos habitacionais de nosso País. São 10 mil casas e apartamentos em
um único lugar. Para a gente da Amazônia, isso é muita coisa, porque 10 mil moradias é maior do que muita
cidade do interior do nosso Estado. Ela lá estará para fazer a inauguração.
O programa Minha Casa, Minha Vida abraça brasileiros e brasileiras, mulheres, chefes de família, e homens que recebem a casa totalmente concedida pelo Governo ou têm sua casa subsidiada em pequeníssimas
parcelas mensais. Essas são conquistas construídas pelo Presidente Lula, que tiveram continuidade pela Presidenta Dilma. Nós, do PCdoB, temos muito orgulho de ter uma participação neste Governo.
Entendemos que todas essas conquistas devem ser comemoradas. Comemoradas não apenas pelo fato
de comemorar e aplaudir, mas uma comemoração em que se pensa sempre em melhorar e fazer ainda mais.
Lutaremos para que o Brasil continue avançando. Lutaremos, por exemplo, para que o SUS (Sistema Único de
Saúde) amplie o atendimento médico de qualidade para todos os brasileiros, recuperando sua missão e sua
finalidade. Vamos avançar mais ainda no programa Mais Médicos, Sr. Presidente, e levar esse atendimento às
camadas mais necessitadas da população.
Tem gente que diz que se fala muito em Mais Médicos, mas eu quero dizer que não me cansarei de falar desse programa corajoso do Governo Federal. Digo corajoso porque, logo em que cheguei ao Senado,
apresentei um projeto de lei, um projeto de lei que muda regras para a validação do diploma de médico em
nosso País. Senador Davim é relator do meu projeto e continua a analisá-lo até hoje. No meu Estado, Senador
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Davim – eu falava muito disso a V. Exª –, fui mal compreendida, inclusive distorceram do verdadeiro conteúdo
do meu projeto.
E, no meu Estado, no Amazonas, Senador Davim – eu falava muito isso a V. Exª –, mal compreendida,
inclusive com o verdadeiro conteúdo do meu projeto distorcido, eu fui enterrada não sei quantas vezes, no
Amazonas, dizendo que era um projeto irresponsável, porque não podíamos permitir que médicos de fora,
de outros países, viessem clinicar no Brasil. E está aí o Programa Mais Médicos. E eu dizia isso à juventude, eu
dizia isso ao povo de Manaus, só fala isso quem não conhece o interior, quem nunca foi, por exemplo, a São
Gabriel da Cachoeira, morando numa comunidade, da comunidade, da comunidade e não havendo nenhum
médico; quem nunca foi, por exemplo, a Fonte Boa, como eu, que estive lá, durante uma campanha, e adoeci.
Lá fui atendida por um médico peruano! Então, só pode falar aquilo quem não conhece a realidade do Brasil.
O fato é que o Programa...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu concluo, Presidente, com o tempo que V. Exª me concede, que eu agradeço.
O Programa Mais Médicos, hoje, é realidade e obteve voto favorável da totalidade dos partidos nesta
Casa. Isso é importante, porque mostra que, independentemente de situação ou oposição, há, por parte de
Parlamentares brasileiros, uma preocupação com o nosso povo. Mas chegar a esse Programa não foi fácil, porque era uma luta incerta. Não sabíamos quem ganharia a queda de braço, e ganhou o povo, ganhou o Brasil,
e o Programa, hoje, é uma realidade.
Nas nossas Regiões, Norte e Nordeste, principalmente, o Programa já colocou quase 7 mil médicos, que
estão atendendo à população que, antes, nunca tinha contado com esses profissionais importantes na área
da saúde.
O Brasil vive, nessa área, uma nova realidade, com a ampliação do acesso, também, ao nível superior –
aqui, eu falo de educação –, com programas de inclusão na área de educação.
Só no início deste 2014, eu falei um pouco aqui, Sr. Presidente,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ...o acesso às universidades públicas
contou com a participação de 115 instituições, com oferta de mais de 171 mil vagas.
Temos o Programa Universidade Para Todos (ProUni), temos o Fies, temos muitos programas que garantem que um número significativo de nossos jovens, meninas e meninos, possa ingressar na universidade.
Nós, do PCdoB, temos tido muito orgulho, por exemplo, do Ministro Aldo Rabelo, que toca, com muita
competência, o Ministério do Esporte.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero passar a V. Exª meu pronunciamento, para que o inclua nos Anais, como
se eu o tivesse feito na sua íntegra, falando desse momento importante do desafio que todos nós temos neste
ano importantíssimo de 2014, ano de eleições e ano de um dos maiores eventos do mundo, que é a Copa do
Mundo, no Brasil.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a grata satisfação de ocupar esta tribuna como líder de meu partido, o
PCdoB, no Senado Federal. Em primeiro lugar quero agradecer as inúmeras manifestações de apoio que recebi
de senadores, militantes e amigos de todos os partidos.
O reconhecimento é, sem dúvida, um fator importante na condução dos trabalhos à frente de nossa não
tão numerosa, mas aguerrida bancada.
Bancada que foi liderada pelo meu querido Inácio Arruda, que certamente será reconduzido a este Senado pelo seu brilho ao representar o povo do Ceará, pelo seu empenho na defesa do desenvolvimento do Brasil.
E tenho claro, Sr. Presidente, o desafio que temos à frente neste ano.
2014 é um ano especial sob muitos aspectos. Será, ao contrário do que afirmam alguns, um ano longo
e certamente muito produtivo. Digo isso, pois a realização de um evento da importância da Copa do Mundo e
também das eleições para senadores, deputados, governadores e para a presidência da República, não serão
impeditivos para que esta Casa enfrente debates essenciais para o país.
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Este Senado terá papel central na continuidade e no avanço de políticas sociais que tem mudado nosso
país. Teremos grande responsabilidade na luta pela estabilidade, crescimento, emprego, renda e redução das
desigualdades.
Estes cinco aspectos, destacados na mensagem presidencial lida nesta semana, são a síntese do projeto
que temos lutado ao longo dos últimos dez anos.
É nossa responsabilidade continuar a luta para superar definitivamente a pobreza extrema, com programas como o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria.
O Programa Bolsa Família consolidou-se como o maior programa de transferência de renda do mundo e
a grande referência internacional em programas dessa natureza. Graças ao Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza, sendo 22 milhões em função da complementação de renda até um mínimo
de R$ 70 per capita implementada com o Plano Brasil Sem Miséria.
É nossa responsabilidade manter a política de aumentos reais do salário mínimo construída pelo governo
e aperfeiçoada pelos debates dentro do Parlamento, uma conquista histórica dos trabalhadores. O salário mínimo vigente, no valor de R$ 724,00 representa m aumento de 70% no seu poder de compra em relação a 2003.
Dentro desta luta, o país conquistou um dos melhores resultados do planeta na geração de empregos.
Foram criados em 2013, 1 milhão e 100 mil novos postos de trabalho formais.
Registramos a menor taxa de desemprego, 4,3 % em dezembro, registrada na série histórica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Brasil de 2014, assiste ao investimento de bilhões de reais em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias,
metrôs, geração de energia e em nossa infraestrutura.
Programas como o Minha Casa, Minha Vida diluem o déficit habitacional e representam uma mudança
efetiva na secular falta de moradia para milhões de brasileiros.
Estas conquistas, construídas com a participação ativa do PCdoB, não diminuem nossa luta para enfrentar outros desafios.
Iremos lutar para que o Sistema Único de Saúde (SUS) amplie o atendimento médico de qualidade para
todos os brasileiros, recuperando sua missão e sua finalidade. Vamos avançar ainda mais com o Programa Mais
Médicos e levar esse atendimento às camadas mais necessitadas da população.
Nas regiões Norte e Nordeste, o Programa já colocou 6.676 médicos, entre brasileiros e estrangeiros, em
atividade, beneficiando mais de 23,8 milhões de brasileiros. A previsão é que ainda no primeiro semestre, o
país alcance total de 13 mil médicos em atuação, atendendo a 45,5 milhões de pessoas.
Na educação, vamos lutar pela ampliação e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o maior programa de formação profissional da história do Brasil.
O Brasil vive nesta área uma nova realidade com a ampliação do acesso ao ensino de nível superior, para
jovens mais pobres, com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além do Programa Ciência sem Fronteiras, que vem permitindo a milhares de jovens universitários do Brasil o acesso às melhores universidades
do mundo. Cerca de 5,04 milhões de estudantes fizeram o Exame, um aumento de 20% em relação ao número
de participantes em 2012.
Neste início de 2014, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também se consolidou como mecanismo
nacional de acesso às universidades públicas, e contou com a participação de 115 instituições e a oferta de
171,4 mil vagas.
Por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), foram concedidas 177 mil bolsas em 2013, alcançando a marca de 1,27 milhão de estudantes atendidos. Para 2014, está prevista a oferta de 250 mil novas
bolsas de estudo.
A histórica decisão desta Casa de destinar 75% dos recursos dos royalties do petróleo e 50% do Fundo
Social gerado pelo excedente em óleo do Pré-sal para a educação permitirá ao Brasil investir ainda mais na área
de educação, acelerando sua entrada na economia do conhecimento.
Este ano, iremos assistir a “Copa das Copas”. Tenho orgulho de destacar a importância do PCdoB na construção do maior evento esportivo do planeta em 2014, e que fortalecerá o Brasil como destino turístico.
As gestões do PCdoB à frente do Ministério do Esporte tem priorizado o desenvolvimento do esporte
em nosso País, proporcionando aos nossos jovens auxílio financeiro para que possam se dedicar com afinco
às modalidades esportivas.
O objetivo do ministro Aldo e do governo federal é que o Brasil, em 2016, figure entre os dez primeiros
colocados nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paraolímpicos.
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Outra ação que gostaria de destacar foi a proposição apresentada nas Nações Unidas, visando resguardar o respeito à soberania dos Estados na área de telecomunicações, o direito dos indivíduos à privacidade e
o aperfeiçoamento da governança da Internet.
Além de fazer desse tema o principal item da intervenção na abertura do debate geral da 48ª Assembléia
Geral das Nações Unidas, apresentamos, em conjunto com a Alemanha, projeto de resolução sobre o direito à
privacidade na era digital, que foi aprovado por unanimidade no plenário da Organização das Nações Unidas
(ONU). Foi com grande senso de responsabilidade que o Brasil se colocou na vanguarda dessa luta internacional pela democracia e pelos valores democráticos.
Este debate, que o Senado acompanha através da Comissão Parlamentar de Inquérito que tenho a honra
de presidir, irá permitir que o Brasil avance na adoção de medidas que assegurem a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações de interesse do Estado brasileiro, em especial no que
se refere à segurança cibernética.
O Brasil está comprometido com a manutenção da Internet como um território livre e neutro, que sirva
aos grandes propósitos da paz, da aproximação dos povos e da livre circulação de informações.
Em 2014, participaremos de eventos de grande importância para a democratização das relações internacionais. Um deles será realizado em abril, a Reunião Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da
Internet, que reunirá representantes de governos, organizações internacionais, comunidades técnica, acadêmica, da sociedade civil e do setor privado.
Por fim, Sr. Presidente, quero adiantar que irei lutar para que a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus seja concretizada. Nossa luta em defesa da Zona Franca é em si, a luta pelo desenvolvimento
econômico e social de toda a Região Norte.
Por estes motivos, tenho certeza de que 2014 será um ano intenso, produtivo e marcante para consolidarmos os avanços conquistados nos últimos 10 anos e nos prepararmos para os desafios que temos pela frente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, e atenderei, nos termos do Regimento, a solicitação de V. Exª, para que possa constar nos Anais
a íntegra do pronunciamento de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, conforme estabelece o Regimento, meu querido amigo e colega de
Bancada, Paulo Paim, inscrito para uma comunicação inadiável.
Em seguida, chamarei o Senador Valdir Raupp, como orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu vou deixar para falar sobre a dívida, a renegociação da dívida dos Estados, no momento do debate, até porque, pelo acordo firmado ontem aqui, Senador Mário Couto, V. Exª contribuiu nesse
sentido, foi unanimidade a transferência da votação para hoje.
Eu não espero surpresa alguma, estou até muito tranquilo. O Governador Tarso Genro me ligou há minutos, está vindo para cá, assim como outros governadores também estão vindo. Eu disse a eles que fiquem
tranquilos, que vai ser votado. Não há obstáculo algum, pelo que sabemos, para que a votação aconteça hoje.
A não ser que o cara diga uma coisa, diga outra amanhã, falte com a verdade e vire mentiroso. Eu acho que
nesta Casa não há mentiroso. Há mulheres e homens sérios, responsáveis, que fizeram o acordo, ano passado,
fizeram o acordo este ano e fizeram o acordo ontem. Vai ser muito triste vermos o pessoal dizendo uma coisa
e fazendo outra.
Então, Senador, estou tranquilo. Tranquilizei os governadores que conversaram comigo de que aqui há
homens e mulheres sérios e responsáveis, que têm uma única palavra. Não há lógica um líder dizer que concorda que se transfira para amanhã, chegar hoje e não votar a matéria que interessa à maioria dos Estados. Botar
um ou outro bode na sala, que a gente conhece, a gente sabe muito bem de onde e por que veio. A grande
questão é se nós vamos ou não vamos votar o projeto acordado com o Executivo, com a Câmara e com os Senadores. Eu estou muito tranquilo de que a matéria vai ser votada no dia de hoje.
Diante disso, Sr. Presidente, quero fazer um registro, neste momento, sobre uma importante atividade
que vamos ter no Rio Grande do Sul, que é a Festa da Uva de 2014. O Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros, recebe hoje, às 15 horas, uma comitiva da Festa Nacional da Uva 2014, da minha querida cidade natal, lá na Serra Gaúcha, Caxias do Sul.
Estivemos hoje pela manhã também já conversando com o Presidente do Senado em relação à dívida,
que caminhou bem, e ao mesmo tempo ele confirmou que hoje às 15 horas ele recebe a delegação, acompanhado de Deputados e também dos três Senadores, no caso Ana Amélia, Simon e este.
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Sr. Presidente, da mesma forma, agradeço muito também ao Presidente da Câmara dos Deputados, o
Deputado Henrique Alves, que, gentilmente – fiz o pedido em nome dos três Senadores –, vai receber a mesma comitiva hoje às 15 para as 16 horas, ou seja, próximo às 4 da tarde.
A comitiva, Sr. Presidente, é composta pelo Prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, do PDT, amigo de todos nós – a questão aí não é partidária –; pela Primeira-Dama, Alexandra Della Giustina Baldisserotto;
pelo Presidente da Festa Nacional da Uva, meu amigo Edson Nespolo; pelo Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores, Gustavo Toigo; pelo Diretor Social da Festa da Uva, Paulo Spanholi; pelo Diretor de Esportes da
Festa da Uva, o Coração Valente, grande jogador brasileiro, Washington Stecanela Cerqueira; pela Rainha da
Festa da Uva, Giovana Dannenhauer Crosa; pela Princesa da Festa da Uva Karina Furlin; pela Princesa da Festa
da Uva Gabrielle Debastiani; pelo membro da comissão social Enio Martins; e ainda pela assessoria liderada
por Luiz Chaves.
Sr. Presidente, a abertura da Festa Nacional da Uva 2014 acontece dia 20 de fevereiro, com a presença
da Presidenta Dilma e, acredito, com a presença também dos três Senadores do Rio Grande. Ela vai até 9 de
março, no Parque Mário Bernardino Ramos. É uma festa comunitária do sul do País, uma das maiores do Brasil,
com repercussão em nível internacional.
A 30ª Festa Nacional da Uva e 24ª Feira Agroindustrial acontece justamente no ano em que o Brasil vai
sediar, pela segunda vez, uma Copa do Mundo, reafirmando assim, o orgulho de todos nós, não só pelo evento
da Copa, mas também por essa belíssima festa. Sou caxiense, gaúcho e, sobretudo, brasileiro, de nascimento
ou por convicção.
“Na Alegria da Diversidade se Faz a Festa”, esse é o título da Festa Nacional da Uva 2014. Vejam que fala
da diversidade, coisa em que trabalhamos tanto aqui no Congresso Nacional. Conhecer o passado é fundamental para construir o futuro.
A cada 2 anos, Caxias do Sul afirma suas tradições, seu orgulho e seu respeito por aqueles que, por meio
do trabalho, da fé e da superação das diferenças, construíram uma cidade próspera, na qual tenho muito orgulho de ter nascido e onde nasceu também o Senador Pedro Simon.
É a Festa Nacional da Uva...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... que toma conta da metrópole e do seu povo. A
Pérola das Colônias é resultado da soma de inúmeras memórias, cuja essência está enraizada de vivências e
emoções, da pluralidade e do trabalho de muitos.
Na Alegria da Diversidade, o tema da Festa Nacional da Uva conta e canta essa mensagem para todo o
País. Digo que conta, canta e encanta.
Um casal de imigrantes, Sr. Presidente, traduz os valores e os ideais daqueles que, ignorando as dificuldades, construíram uma nova Pátria, uma Pátria livre, uma Pátria para todos.
O homem com a enxada sobre os ombros contempla o horizonte, o futuro, a partir do trabalho; enquanto a mulher com o filho ao colo evoca a geração da vida, evoca a família.
É resgatando sua história e projetando...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...o futuro (Fora do microfone.) que o Monumento
Nacional ao Imigrante olha para a nossa querida cidade. Em 2014, o marco da reconciliação étnica e cultural
do País celebra 60 anos e é homenageado por seus descendentes.
Caxias do Sul, cidade em que nasci, berço da minha infância, da minha juventude, está de coração aberto
para receber turistas, enfim para receber todos, dos mais variados lugares do Brasil e do mundo.
Convido todos, meus amigos e amigas, mesmo aqueles que não conheço, para irem a Caxias do Sul. Vão
conhecer a gastronomia, saberão – aqueles que não souberem ainda – exatamente como é feito o tortéi, a
polenta, o risoto, massas, sopa de agnolini, acompanhada do boncrem e carnes de todos os tipos. Sem falar –
claro – das uvas e vinhos e das sobremesas maravilhosas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O café colonial é imperdível, com formai, linguiças,
salames, grostolis, polenta na chapa.
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Já os desfiles são impressionantes; é um espetáculo de milhões de emoções. Entre os figurantes estão
idosos, famílias, crianças e jovens que desfilam a pé ou em carros alegóricos, com a convicção de estarem
apresentando, respeitando as diferenças, a história de seus antepassados a milhares e milhares de visitantes.
Conforme as compilações, os livros de história, a Festa da Uva, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, remonta aos inícios da colonização italiana no Rio Grande do Sul.
Entre os primeiros imigrantes era hábito certa reverência à terra e à colheita, como elo entre as pessoas
e como respeito...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –... pela dádiva do alimento (Fora do microfone.).
Sr. Presidente, em cada travessão, em cada colônia por que andei, circulei e em que fui acolhido nas férias dos meus estudos, os primeiros núcleos de casas e plantações realizavam-se sempre nas festas de igreja.
Depois, vinha, claro, a colheita da uva e dos produtos da terra.
Com o crescimento da colônia, essas primeiras festas agrícolas dispersas foram fundidas em uma única,
a Feira Agro-Industrial, realizada em 1881, que ocupou duas salas no edifício da Diretoria de Terras.
Outras edições ocorreram depois, em intervalos que variaram de dois a doze anos, utilizando outros espaços da então Vila de Caxias, como os salões do Clube Juvenil, do Recreio da Juventude e do Quartel Federal.
A sétima edição, inaugurada em 13 de fevereiro de 1913, foi a primeira a incorporar participantes...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... de outras cidades, como Guaporé, Antônio Prado
e Bento Gonçalves.
Também os objetivos da Feira, Sr. Presidente, mudaram algumas vezes: em 1898, foi realizada para angariar fundos para a construção da Catedral de Caxias do Sul; em 1918, teve como motivo a visita do embaixador
da Itália à região, e, em cada novo festejo, havia novidades. Assim, Sr. Presidente, a festa foi se multiplicando,
acontecendo e hoje é um marco internacional.
Com essa crescente diversidade, Joaquim Pedro Lisboa sugeriu que se criasse uma festividade específica
para os produtos que mais caracterizavam a realidade da região da serra, principalmente Caxias do Sul, terra
da uva e do vinho.
Dessa forma, em 7 de março de 1931, foi inaugurada a primeira Festa da Uva na cidade. Em 1933 foi
eleita a primeira Rainha, Adélia Eberle – de mesmo sobrenome da empresa em que trabalhei, depois de me
formar no Senai.
Durante a Revolução de 30 e a Segunda Guerra Mundial, a Festa da Uva foi interrompida, sendo retomada em 1950, exatamente no ano em que nasci, por ocasião do 40° aniversário da cidade e dos 75 anos de
imigração italiana no Brasil.
Nesse retorno da Festa, a cidade já era outra e com suas ruas centrais pavimentadas. O setor metal-mecânico, de que faço parte, superava a expectativa de muitos, mostrando que é um polo fundamental para a
economia do Brasil.
A Festa da Uva de 1954 foi histórica, marcada com a presença de Getúlio Vargas, que foi à cidade especialmente para inaugurar o Monumento Nacional ao Imigrante, de que aqui falei.
Em meados da década de 1950, Sr. Presidente, foi construído o primeiro pavilhão próprio para a Festa
da Uva.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em 1965 – vou terminar, Sr. Presidente –, a Festa
da Uva, com sua Feira Agroindustrial, já era considerada o maior evento em seu gênero em toda a América do
Sul, sendo visitada, naquela época, por mais de 300 mil pessoas.
Em 1972, a Festa da Uva foi marcada com muita força, Sr. Presidente, pela inauguração das transmissões
em cores no Brasil.
Assim, Sr. Presidente, para terminar esta minha fala – eu sei que o meu tempo já passou, V. Exª me deu
cinco minutos a mais –, eu vou ficar somente com a última folha dizendo que, com os anos, a Festa da Uva perdeu o seu caráter somente local, tornando-se uma festa regional, nacional e internacional.
Portanto, senhoras e senhores, todos estão convidados para a Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul,
lá no meu querido...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... Rio Grande do Sul, de 20 de fevereiro (Fora do
microfone.) a 9 de março. É um encontro com todos. Todos serão bem-vindos. É um encontro familiar, de amizade, carinho, solidariedade, respeito e muito amor.
Estaremos agora, Sr. Presidente, às 15 horas, com o Presidente do Congresso e depois com o Presidente
da Câmara. Eu sei também que a delegação vai até a Presidência da República entregar o convite oficial e que
a Presidenta Dilma já confirmou a presença. Naturalmente, nós – Senadores e Deputados – estaremos lá na
nossa querida cidade de Caxias do Sul, minha terra natal.
Viva Caxias; viva o Rio Grande; viva o Brasil! A festa é de todos!
Obrigado, Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre visita de comitiva da Festa Nacional da Uva 2014, Caxias do Sul, ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
A nosso pedido, o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, recebeu no dia de hoje, a visita de uma comitiva da Festa Nacional da Uva 2014, da cidade gaúcha e serrana, Caxias do Sul.
Da mesma forma, a nosso pedido, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique
Alves, também, gentilmente, recebeu o grupo.
A comitiva estava assim composta:
Prefeito de Caxias do Sul – Alceu Barbosa Velho;
Primeira Dama – Alexandra Della Giustina Baldisserotto;
Presidente da Festa Nacional da Uva – Edson Nespolo;
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores – Gustavo Toigo;
Diretor Social da Festa da Uva – Paulo Spanholi;
Diretor de Esportes da Festa da Uva – Washington Stecanela Cerqueira;
Rainha da Festa da Uva – Giovana Dannenhauer Crosa;
Princesa da Festa da Uva – Karina Furlin;
Princesa da Festa da Uva – Gabrielle Debastiani;
Membro Comissão Social – Enio Martins;
Fotógrafo / assessor – Luis Chaves.
Senhoras e Senhores.
A Festa Nacional da Uva 2014 acontece de 20 de fevereiro a 9 de março em Caxias do Sul, no Parque Mário Bernardino Ramos. Ela é a maior festa comunitária do sul do país e uma das maiores do Brasil.
“A 30ª Festa Nacional da Uva e 24ª Feira Agroindustrial acontece justamente no ano em que o Brasil vai
sediar, pela segunda vez, uma Copa do Mundo, reafirmando assim, o orgulho de ser caxiense, gaúcho e, sobretudo brasileiro, de nascimento ou por convicção.
Na Alegria da Diversidade se faz a Festa Nacional da Uva 2014. Conhecer o passado é fundamental para
construir o futuro.
A cada dois anos, Caxias do Sul afirma suas tradições, seu orgulho e seu respeito por aqueles que, por
meio de seu trabalho, fé e superação das diferenças, construíram uma cidade próspera.
É a Festa Nacional da Uva que toma conta da metrópole e do seu povo. A Pérola das Colônias é resultado da soma de inúmeras memórias, cuja essência está enraizada de vivências e emoções, da pluralidade e do
trabalho de muitos.
Na Alegria da Diversidade, o tema da Festa Nacional da Uva 2014 conta e canta essa mensagem para
todo o país...
Um casal de imigrantes traduz os valores e os ideais daqueles que, ignorando as dificuldades, construíram uma nova pátria.
O homem com a enxada sobre os ombros contempla o horizonte, o futuro, a partir do trabalho; enquanto a mulher com o filho ao colo evoca a geração da vida, a família.
É resgatando sua história e projetando o futuro que o Monumento Nacional ao Imigrante olha para a cidade. Em 2014, o marco da reconciliação étnica e cultural do país celebra 60 anos e é homenageado por seus
descendentes.”
Caxias do Sul, cidade que eu nasci, berço da minha existência, está de coração aberto para receber turistas dos mais variados lugares do Brasil e do mundo.
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Vão meus amigos e amigas até Caxias do Sul. Vão conhecer a gastronomia: tortéi, polenta, rizotos, massas, sopa de agnolini acompanhada de um bom crem e carnes de todos os tipos...
Sem falar das deliciosas uvas e vinhos e das sobremesas maravilhosas. O café colonial é imperdível, com
formai, linguiças, salames, grosttolis, polenta na chapa.
Já, os desfiles são impressionantes. É um espetáculo de emoções...
Entre os figurantes estão idosos, famílias, crianças e jovens que desfilam a pé ou nos carros alegóricos
com a convicção de estarem apresentando a história de seus antepassados a milhares de visitantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Conforme as compilações, os livros de história, a Festa da Uva remonta aos inícios da colonização italiana no Rio Grande do Sul.
Entre os primeiros imigrantes era hábito uma certa reverência à terra e à colheita, como elo de ligação
entre as pessoas e como respeito pela dádiva do alimento.
Em cada travessão, os primeiros núcleos de casas e plantações, realizavam-se comemorações por ocasião
da colheita da uva e de outros produtos da terra.
Com o crescimento da colônia, estas primeiras festas agrícolas dispersas foram fundidas em uma única,
a Feira Agro-Industrial, realizada em 1881, que ocupou duas salas no edifício da Diretoria de Terras.
Outras edições ocorreram depois, em intervalos que variaram de dois a doze anos, utilizando outros espaços da então Vila de Caxias, como os salões do Clube Juvenil, do Recreio da Juventude e do Quartel Federal.
A sétima edição, inaugurada em 13 de fevereiro de 1913, foi a primeira a incorporar participantes de outras cidades, como Guaporé, Antônio Prado e Bento Gonçalves.
Também os objetivos da Feira mudaram algumas vezes: em 1898 foi realizada para angariar fundos
para a construção da Catedral de Caxias do Sul, a de 1918 teve como motivo a visita do embaixador da Itália à
região, e em cada novo festejo havia novidades nos itens expostos, passando a mostrar maquinário agrícola,
ferramental e itens de uso doméstico produzidos na cidade, e outros elementos.
Com essa crescente diversidade, Joaquim Pedro Lisboa sugeriu que se criasse uma festividade específica
para os produtos que mais caracterizavam Caxias do Sul, a uva e o vinho.
Desta forma, em 7 de março de 1931 foi inaugurada a primeira Festa da Uva na cidade. Tendo grande repercussão, foi repetida no ano seguinte, e saiu do interior de salões para ganhar as ruas, com desfiles de carros
alegóricos e de grupos caracterizados.
Em 1933 foi eleita a primeira Rainha, Adélia Eberle.
Durante a Revolução de 30 e a II Guerra Mundial, a Festa da Uva foi interrompida, sendo retomada em
1950 por ocasião do 40º aniversário da cidade e dos 75 anos de Imigração Italiana no Brasil.
Mas, neste retorno da Festa, a cidade já era outra, e, com suas ruas centrais pavimentadas, o setor metalmecânico caxiense já superava a própria produção vitivinícola local.
A Festa da Uva de 1954 foi histórica, pois Getúlio Vargas foi à cidade especialmente para inaugurar o Monumento Nacional ao Imigrante, tendo cometido o famoso suicídio meses depois, em agosto, no Rio de Janeiro.
Em meados da década de 1950 foi construído o primeiro pavilhão próprio para a Festa da Uva, com 5 mil
m², onde hoje está instalada a Prefeitura Municipal, para abrigar a constante ampliação no número de expositores.
Em 1965 a Festa da Uva, com sua Feira Agro-Industrial, já era considerada o maior evento em seu gênero
em toda a América do Sul, sendo visitada por mais de 300 mil pessoas.
Em 1972, a festa foi marcada pela sua transmissão em todo Brasil pela inauguração das transmissões em
cores no Brasil.
Um novo local para a festa foi escolhido em 1974, sendo transferida para o chamado Parque Mário Bernardino Ramos, com uma área construída de 32 mil m² de estruturas metálicas para os expositores, 30 mil m²
para estacionamento, e uma área verde em torno de 400 mil m².
Neste mesmo projeto foram incluídas a criação do museu temático da Casa de Pedra, a transferência
do Museu Municipal para a antiga sede da Prefeitura, e a construção de um ginásio municipal, além de outras
benfeitorias no entorno do parque.
O novo complexo foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1975 na 13ª edição da Festa da Uva.
Em 1978 foi erguida ali uma pequena réplica da primeira colônia de Caxias do Sul, com um grupo de
casas de madeira e uma igrejinha, animadas por um espetáculo de Som e Luz.
Em 2004 também foi instalado no parque o Monumento Jesus Terceiro Milênio, de autoria de Bruno Segalla, e o Memorial Atelier Zambelli, dedicado à preservação do acervo remanescente da oficina da importante
família de santeiros, escultores e decoradores da cidade.
Com os anos a Festa da Uva perdeu seu caráter estritamente local, tornando-se uma comemoração regional, mas ainda que atualmente as seções de indústria e comércio tenham adquirido enorme relevo, ainda
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se preservam os elementos históricos ligados à uva e ao vinho, responsáveis pelos primeiros ciclos econômicos de Caxias do Sul.
Portanto, senhoras e senhores. Todos estão convidados para a Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul,
lá no meu querido Rio Grande do Sul, de 20 de fevereiro a 9 de março. É um encontro familiar, de amizade, carinho, respeito e amor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo
Paim, pelo pronunciamento. O tema que V. Exª trouxe está na agenda para ser apreciado. É uma matéria da
maior importância, que envolve dívida dos Estados.
Houve uma reunião do Colegiado de Líderes hoje. Obviamente, como V. Exª sabe, o Colegiado de Líderes
tem uma prerrogativa de estabelecer a pauta de votação e, até onde estou informado, vamos ter uma reunião
do Ministro Guido Mantega com Líderes na Casa tratando desse tema, ainda hoje à tarde. Certamente, a partir
daí, é que os questionamentos que V. Exª fez poderão ser respondidos. Então a Mesa, em respeito a V. Exª, faz
essa informação.
Eu convido, para fazer uso da palavra, o Senador Valdir Raupp, como orador inscrito, em permuta com o
Senador Cyro Miranda. Em seguida, V. Exª, Senador Mário Couto, como Líder da Minoria.
Com a palavra V. Exª, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente agradeço, aí, ao nobre colega, Senador
Cyro Miranda, pela cessão, aqui, do tempo, em permuta.
Sr. Presidente, é unânime a preocupação de todos com a recente escalada da violência em nosso País,
notadamente nos principais centros urbanos.
Aqui mesmo, ao nosso redor, em plena capital brasileira, testemunhamos de perto este grave processo,
cujas múltiplas razões e circunstâncias são tão complexas e intricadas que não podem ser resumidas em apenas um discurso.
Mas o certo, certo é que, a cada dia que passa, ficamos mais estarrecidos com o noticiário policial e seus
inúmeros casos brutais de homicídios, envolvendo, principalmente, jovens e indivíduos ligados ao mundo dos
entorpecentes, seja na condição de vítima ou algoz.
Sr. Presidente, é assustador. A grande maioria dos presos, hoje, no Brasil, a grande maioria dos crimes
que são cometidos no Brasil têm uma ligação com o narcotráfico, têm uma ligação com entorpecentes, ou é
por traficantes, ou por viciados, para poderem sustentar o vício, assaltando e roubando nas ruas.
Nós temos que pôr um fim a essa escalada no nosso País, Sr. Presidente. Os dados disponíveis mostram,
de maneira inequívoca, o crescimento global da nossa taxa de homicídio nos últimos anos. No geral, passamos
de 24 assassinatos para cada 100 mil habitantes, em 1996, para pouco mais de 27, em 2011, segundo o Mapa
da Violência no Brasil.
Mas o mais grave, minhas senhoras e meus senhores, é percebido quando segmentamos esses dados
por faixa etária e verificamos que, entre os jovens, essa taxa saltou de 42,4% para 53,4 homicídios por 100 mil
habitantes em nosso País.
Em números absolutos, Sr. Presidente, houve um crescimento de 29% no número de homicídios na última década, enquanto somente entre os jovens esse trágico incremento foi de quase 50%.
Isso é, de fato, o que mais nos assusta. Temo que estejamos perdendo a batalha contra a violência e as
drogas no seio da nossa juventude, raiz e epicentro da escalada de violência que acontece no nosso País.
Deixando de lado visões particularistas ou localizadas, compartilhamos o entendimento de diversos
especialistas que apontam causas estruturais e profundas para a questão que vão muito além da superfície
normalmente invocada nessas situações extremas. Qualquer política de segurança pública efetiva, portanto,
deve focar o jovem e suas vulnerabilidades sociais.
Nesse sentido, o combate ao uso e ao tráfico de drogas surge como prioridade. É pela porta desse nocivo comércio – cujas cifras exorbitantes acabam por atrair jovens sem perspectivas – que se forja a indústria do
crime que atormenta e aterroriza o cidadão comum de nosso País.
É preciso, Sr. Presidente, portanto, que não somente aumentemos o nosso aparelho repressor e aprimoremos o funcionamento de suas instituições, mas, sobretudo, que ampliemos as possibilidades de prevenção
dessa maligna inserção notadamente por meio da criação de oportunidades econômicas e educacionais dentro das comunidades mais carentes e vulneráveis.
Por outro lado, precisamos igualmente ampliar, qualificar e diversificar a nossa ação policial, dinamizando suas atividades de inteligência e intensificando as medidas de reaparelhamento e requalificação de nossos
agentes e investigadores.
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O nosso sistema carcerário, em situação quase de colapso, é outra questão absolutamente central do
problema. Além da superlotação, pois hoje são mais de 500 mil presos para cerca de 300 mil vagas no sistema
penitenciário, muitos deles são submetidos a condições degradantes. Nessa situação encontram-se todos os
Estados brasileiros. Não adianta apontar para o Maranhão, para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, porque todos os Estados brasileiros se encontram na mesma situação. Em Rondônia, que é o meu Estado –
para não falar dos outros Estados, falo do meu Estado – são 7.840 presos para 4.928 vagas. Ou seja, faltam 2.912
vagas para o Estado de Rondônia. E, com certeza, todos os Estados têm esses números talvez ainda maiores.
Não podemos nos esquecer de que, como consequência da superlotação dos presídios no País, há um
número significativo de mandados de prisão que deixam diariamente de ser cumpridos por falta de vagas. Assim, condenados continuam a cometer crimes nas ruas das cidades do nosso País.
A verdade, Sr. Presidente, é que os índices de reinserção social e de regeneração têm sido absolutamente
frustrantes, e nossas penitenciárias têm-se consolidado na condição de verdadeiras “escolas do crime”, onde a
cultura do ódio e da vingança se sobrepõem aos valores da reintegração, Senador Cristovam Buarque..
Há algum tempo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um coronel da Secretaria de Segurança comentou sobre uma estatística de um estudo realizado no Estado do Rio Grande do Sul que demonstrava que mais
de 80% dos crimes violentos eram cometidos por reincidentes.
E acredito que isso não seja só no Rio Grande do Sul. Isso é um retrato dos Estados brasileiros.
Desse modo, esses delinquentes acabam por se enraizar, de maneira ainda mais profunda, na roda viva
da criminalidade, cada vez mais organizada e com tentáculos nos mais diversos segmentos da nossa sociedade.
Iniciativas como a campanha “Começar de Novo”, criada, em 2009, pelo Conselho Nacional de Justiça, que
visa sensibilizar a sociedade e o Poder Público para a abertura de postos de trabalho e de ensino profissionalizante tanto para presos como para egressos do sistema carcerário, devem ser estimuladas e ampliadas em todo
o país. Tão importante, Sr. Presidente, quanto a ressocialização do preso, é a sua ocupação durante o cárcere.
Por tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, é que precisamos de um grande pacto social que vá
além das palavras de ordem e das medidas casuísticas de momento.
A questão da violência em nosso País precisa ser duramente enfrentada e resolvida, e somente com a
consciência coletiva do tamanho do problema e a compreensão de suas raízes mais profundas e estruturais é
que poderemos caminhar, com muito esforço e trabalho, para uma sociedade que não mais transpire o medo
e a insegurança dos dias atuais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem mesmo li um artigo no Correio Braziliense que dizia o seguinte: “Já passou da hora de polícia e governo sentarem na mesma mesa. Chega de operação padrão, chega de
operação tartaruga, se os policiais não estão satisfeitos com o seu salário, que encontrem outro meio de reivindicação, mas não com a paralisação do trabalho, deixando a população, quando deveria ser assistida, ficar
à mercê da própria sorte, ou melhor, da morte, porque muitas vezes são agredidos e mortos no meio da rua.”
Então, Sr. Presidente, chegou a hora de o Brasil, de o Governo Federal, de os governos estaduais enfrentarem esse...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – ... problema com toda a força, com todo o rigor.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo – tem que ter coragem para dizer o que eu vou dizer aqui agora: não dá
para tolerar mais o narcotráfico. Para os países vizinhos que querem abarrotar os mercados pelo Brasil, que é
porta de entrada e, depois, de saída, para outros países, de entorpecentes, chegou a hora de as Forças Armadas brasileiras, a Polícia Federal – nós não temos nenhuma guerra iminente, nenhuma guerra no continente
sul-americano –, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército serem usados para combater o narcotráfico no nosso
País e nas nossas fronteiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o colega Senador
Valdir Raupp pelo pronunciamento e pela maneira incisiva com que traz à tribuna um tema tão importante.
Não tenho dúvida de que essa questão da segurança no País hoje é um dos grandes reclames da população, e V. Exª, com propriedade, traz esse tema para o plenário do Senado.
Convido para fazer uso da palavra, inscrito para falar pela Liderança da Minoria, o nobre Senador Mário
Couto.
V. Exª tem a palavra, Senador.
Também aproveito para felicitá-lo e cumprimentá-lo pelo retorno dos trabalhos, o que já fiz pessoalmente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado. Meus
respeitos a V. Exª pelo seu trabalho também.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pergunto à Nação, no dia de hoje: o Governo Dilma disse que não
teríamos nem o risco, risco de apagão no Brasil é zero. Ô, Governo mentiroso! Como mente este Governo, Cristovam Buarque, de forma desrespeitosa à Nação brasileira, meu querido Cristovam. Risco de apagão zero. No
dia seguinte, um apagão em quase todas as regiões brasileiras.
A grande verdade, Presidente, meus Senadores, é que este Governo perdeu o respeito ao povo brasileiro.
Dilma, quem perde o respeito perde a moral. Quem perde o respeito, Dilma, perde a moral, Dilma.
Quando você viaja a Nova York e paga R$25 mil na diária de um hotel; quando fica em Portugal, Dilma,
e paga R$26 mil na diária de um hotel, está desrespeitando o povo brasileiro, Presidenta! O assalariado tem de
trabalhar dois anos e oito meses para chegar a uma diária do seu hotel. Isso é falta de respeito ao povo brasileiro.
Como é possível que a Presidenta da República peça para parar em Portugal, para jantar num hotel de
luxo e hospeda 45 pessoas nesse hotel de luxo? Veja, Brasil, 45 assessores da Presidência foram hospedados
nesse hotel de luxo, e a diária da Presidenta custou R$26 mil, quando o aposentado morre à míngua, quando
o País não tem saúde, quando o assalariado passa fome.
Vossa Excelência esnoba. Vossa Excelência abusa. Vossa Excelência humilha o povo brasileiro.
Brasileiros, o Palácio do Planalto – acreditem, se quiserem – teve a coragem de colocar uma licitação
na rua, para comprar papel higiênico para o Palácio, para a casa da Presidenta. Calculem quanto custou essa
licitação. Calculem quanto a Presidenta da República vai gastar para comprar papel higiênico. Cinquenta mil
reais, brasileiros! Porque a qualidade do papel não é a mesma daquele que o pobre usa. O papel higiênico que
a Dilma quer é aquele de veludo, aveludado; o papel higiênico do pobre é aquele avermelhado, aquele negro;
o papel higiênico do mais pobre é o jornal! Ó Dilma, R$50 mil de papel higiênico, Dilma, só porque tem de ser
macio e aveludado?!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Isso é uma falta de respeito ao povo brasileiro. Isso
está na rua, isso está nos jornais. Não se pode mais conviver com isso, com essa canalhice, com essa falta de
vergonha!
Não adianta ameaçar, não adianta ficar ameaçando. Eu não sou peru, para morrer na véspera. Eu não
tenho medo, eu amo a minha Nação, eu respeito o povo do meu Estado, eu luto pela pobreza, eu respeito o
aposentado, eu respeito o assalariado!
Mas o PT perdeu a vergonha...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O PT perdeu a vergonha, perdeu o respeito pelo povo
brasileiro.
Brasileiros, paraenses do meu querido Estado, olhem a tragédia que está armada. Os mensaleiros agora
estão fazendo campanha para pagar aquilo que a Justiça mandou devolver aos cofres públicos, aquilo que foi
roubado do povo brasileiro. Calculem, brasileiros e brasileiras, o que eles receberam...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... através da internet, os corruptos, os bandidos que
foram presos, em doações. Calculem. Acreditam nisso? Não dá para acreditar. Receberam, por dia, doações de
R$7 mil; de R$700 mil, perdão, esse é o número correto; e o outro recebeu R$600 mil, por dia, de doação! Você
acredita nisso? Quem é que acredita nisso?
Os trapalhões estão fazendo a mesma trapalhada já condenados. Eram os homens sérios do PT.
Você acredita que um corrupto condenado, dentro da cadeia, seria capaz de arrecadar, por dia, R$700
mil? Você acredita nisso, Brasil? Será que o povo brasileiro ia fazer doações de R$700 mil para um corrupto pagar as dívidas que roubou do País, que roubou de você próprio? Isso é seu, é o imposto que você paga. Será
que o povo brasileiro iria pagar R$700 mil de doação para que esses corruptos pagassem ou devolvessem o
dinheiro público? Não pode...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vou terminar. Não podem, Brasil. Perderam o respeito. Perderam o respeito pelo povo brasileiro. Não brinquem com o povo brasileiro. Paciência tem limite, Dilma.
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Não brinquem com o povo brasileiro. Paciência tem limite, Dilma. E este limite, tenho certeza, está chegando
ao seu fim.
Ninguém atura mais, ninguém consegue mais ver o que acontece, o que o Governo faz, o que o Governo produz de desmoralização...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... o que o Governo tira do povo, o que o Governo não
dá para o povo. E ainda há pouco eu escutava uma oradora aqui dizer que a saúde está bem no Brasil.
Brasileiros, a saúde está bem no Brasil? Brasileiros, a educação está bem no Brasil? Brasileiros, vocês conseguem entender este Governo? Brasileiros, o País está quebrado. O País quebrou, brasileiros! Este Governo
maltratou o povo durante todo esse tempo em que esteve aí.
Que neste ano...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... os brasileiros sejam capazes (Fora do microfone.) de
mudar essa história, de colocar um estadista capaz de conduzir o povo brasileiro, capaz de dar moralidade a
este País, capaz de dar credibilidade a este País, capaz de dar a felicidade, a dignidade, o bem-estar social de
que o povo brasileiro precisa.
Este é o meu desejo, a minha esperança e a minha fé: mudar a condução desta Pátria.
Brasileiros, vamos ter fé e esperança de que dias melhores hão de vir e de que isso vai acontecer bem breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o
Senador Cyro Miranda, que fez permuta com o Senador Valdir Raupp, como orador inscrito, e, em seguida, a
Senadora Ana Amélia, caso esteja aqui, ou o Senador Mozarildo, que está aqui.
Passo a Presidência ao Senador Suplicy para que eu possa participar de uma audiência.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rádio, TV e Jornal do Senado, o Brasil apagou de novo! E, mais uma
vez, o Governo quer negar o óbvio.
Os riscos de os apagões se repetirem são altíssimos. Só ontem, mais de seis milhões de pessoas ficaram
completamente às escuras em 11 Estados.
Para variar, quando o apagão ocorre, começa esse jogo de empurra-empurra, em que as autoridades
não têm coragem de assumir a culpa pelo ocorrido. Mais do que isso, querem fazer o eleitor de bobo com explicações técnicas e evasivas diante da imprensa.
Ora, se a luz acabou, e o Brasil, mais uma vez, ficou às escuras, foi porque o Governo deixou de tomar
alguma providência. Não fizeram o devido planejamento no sentido: ou de garantir a geração de energia, ou
de transmiti-la. É uma conversa fiada, que não convence.
Ninguém acredita quando o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia diz que o apagão de
ontem não foi causado por sobrecarga. Muito menos dá para acreditar no presidente da Empresa de Pesquisa
Energética, quando diz – abro aspas: “O sistema funcionou como deveria, já que evitou que todo o Sudeste
apagasse” – fecho aspas.
Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, se o sistema não tivesse funcionado?
E que sistema de segurança é esse que permite 11 dos 27 membros da Federação apagarem, mas ainda
é considerado seguro pelas autoridades do Governo?
Prezado Ministro Lobão, a verdade que não quer calar – e todos estão vendo – é uma só: mais uma vez
o Governo do PT não fez o dever de casa ao longo dos 12 anos. Vive de jogadas de marketing, mas não livrou
o Brasil nem do apagão de energia, nem do apagão educacional, que também coloca às escuras as futuras gerações, sem lhes oferecer educação de qualidade.
O discurso do Governo é sempre o mesmo. Enrolam, enrolam, mas não explicam nada. A reação da Presidente é mais curiosa ainda. Dilma orientou a equipe a antecipar licitações de usinas, para ampliar a geração
de energia. Parece até que se consegue fazer usina hidrelétrica do dia para a noite, Senador Alvaro Dias.
Falta no setor energético o que falta em todas as áreas do Governo: gestão, planejamento e marcos regulatórios. O improviso é generalizado! A imprensa diz que Dilma criou uma força-tarefa para o setor elétrico
porque está preocupada com as eleições.
Mas só agora, Senhora Presidente?
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O que o seu governo e o do seu antecessor, Lula, fizeram para evitar os apagões?
Vão criar uma comissão só para tentar dizer que estão estudando soluções para o problema. Provavelmente o resultado vai ser parecido com o do apagão educacional, em que o empenho do Governo para aprovar o Plano Nacional de Educação tem sido nulo, Senador Cristovam.
E onde foi parar a fama da boa gestora, da então Ministra das Minas e Energia? Se o Brasil está às escuras
é bom lembrar que a culpa foi de quem ocupou a pasta no governo Lula e não tomou as medidas necessárias
para evitar o colapso do sistema de fornecimento de energia. Todo mundo sabe o nome da responsável durante anos pelo setor – Dilma Rousseff.
Ouço com muito prazer o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Senador Cyro Miranda, V. Exª mais uma vez aborda com
muita competência e inteligência um assunto que exige presença qualificada tecnicamente para conclusões
acertadas. E, certamente, V. Exª, além do conhecimento pessoal, ouve especialistas para poder ter noção daquilo que está acontecendo no Brasil. O que me lembro e recordo agora é que a Presidente, ainda Ministra, ao
tentar escamotear a realidade de um apagão havido afirmava: “Apagão no Brasil, jamais! É coisa do passado.
Não teremos mais apagões no País. É coisa do passado.” E nós estamos aí, colecionando apagões, um mais dramático que outro para, especialmente, setores produtivos, mas de modo geral para a toda a população. E nós
ouvimos especialistas que contestam o Governo. O Governo diz uma coisa, e os especialistas dizem outra. O
que nós sabemos é que o Governo tem investido muito pouco. Os alertas ocorridos não foram suficientes para
que o Governo adotasse estrategicamente medidas preventivas que viessem a evitar os apagões atuais. O Governo não investe especialmente em linhas de transmissão de energia, sobrecarregando, em razão do consumo maior, especialmente regiões mais populosas como o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste também, por falta de
investimentos em linha de transmissão de energia. Veja a contradição: um Estado como o meu, de potencialidades hidrelétricas extraordinárias, rios – lá está Itaipu –, um Estado no escuro: apagão no Paraná. É incrível,
mas é verdade. Ou seja, um país com potencialidades extraordinárias, e o Governo demonstra incapacidade
de explorá-las. Por quê? É o governo do aparelhamento. É o Estado policial, denunciado recentemente pelo
Romeu Tuma Jr., mas é o Estado aparelhado, aparelhado por políticos e sindicalistas. Os aposentados, técnicos
qualificados que se aposentaram, não foram repostos com a mesma qualidade. Então, falta investimento e
falta também qualidade de gestão, porque, em detrimento da qualidade, há um interesse político prevalente,
porque este Governo não é um governo que tem um projeto de nação; é um partido que tem um projeto de
poder, lamentavelmente. Dilma Rousseff é a grande responsável, como disse V. Exa, porque ela era Ministra de
Minas e Energia, e ela falhou, ela foi incompetente, ela não teve a qualidade, ela não foi gestora, ela não soube
adotar a estratégia e as medidas adequadas para evitar os apagões de hoje. Parabéns a V. Exa.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Realmente,
como disse V. Exa, são 12 anos. É muito pouco tempo. Não dá para tomar as providências.
Sras e Srs. Senadores, o Brasil precisa de planejamento, de um governo que pense nas ações de hoje voltadas para o futuro, em todos os setores. No nível de participação política a que chegou a sociedade, o cidadão
não aceita mais esse jogo de cena. O que se vê agora é resultante de uma intervenção estatal no setor energético, que, em nome da barganha política, exclui dos processos de negociação consumidores, organizações
sociais e especialistas independentes.
A inversão de valores que coloca a ideologia à frente da estabilidade econômica e das necessidades reais da sociedade amplia os impasses e coloca em risco setores estratégicos da infraestrutura. O resultado está
nos números: foram 181 apagões desde 2011. Será que o Ministro Lobão e a Presidente Dilma conseguem
explicar isso?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Fora do microfone.) – Um momento, Senador!
Senador!
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Pois não. Concedo a palavra...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Me permite, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ainda há tempo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu agradeço também ao Senador Suplicy.
Senador, eu acho que o que o senhor está trazendo aqui não é uma questão de oposição. É uma questão de
quem está preocupado com o País. Nós precisamos despertar este País, Governo e oposição, para o fato de
que não estamos bem.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Faz uns três anos eu escrevi aqui um texto,
fiz um discurso, dizendo: “a economia está bem, mas não vai bem”. Eu já não digo mais assim. Eu já digo: “não
está bem”. A leitura do documento, Senador Suplicy, mandado pela Presidenta – eu espero que um dia a gente aprove a proposta do Senador Suplicy de que seja a Presidenta ou o Presidente no momento quem traga,
e que não seja enviado por outra pessoa, Senador Suplicy, pois sou francamente defensor, como nos Estados
Unidos, onde o Presidente vai todo ano – só fala do passado e das coisas boas. Nós estamos numa rota cheia de
bombas para explodir. Na economia, basta falar na balança comercial, que até algum tempo atrás era de US$40
bilhões de superávit e agora está caindo para US$40 bilhões de déficit, se continuar a tendência que a gente
viu em janeiro. Essa guerrilha cibernética que está acontecendo, com queima de ônibus, com manifestações...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... por todas as partes, vai gerar uma quebra do funcionamento da sociedade, com vias paralisadas, com aeroportos que não vão poder funcionar, com
queima de veículos. O trânsito é uma bomba. Aliás, eu digo que vai explodir, mas já explodiu a situação do
trânsito. O transporte público eu digo que vai explodir, mas já explodiu. Basta ver, nos jornais, todos os dias, as
manifestações da população no seu sofrimento diante da impossibilidade de se locomover com segurança. A
violência, nós estamos numa guerra civil. Será que não se está percebendo que nós estamos numa guerra civil,
sem partido, sem ideologia, sem proposta, mas caótica? É uma guerra civil que a gente vê. Cada dia a gente vê
a notícia de algum caso. Agora, é o próprio filho do Governador que é assaltado, chegou pertinho.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Nós estamos vivendo, sobretudo – para
não continuar falando –, uma bomba que é a euforia que o Governo vive. O Governo esconde ou, pior do que
esconder, não vê que temos bombas adiante. Uma delas é o apagão elétrico de que o senhor falou, que não
tem sido visto, que tem sido negado. E o pior que pode acontecer no governante é não ver os riscos que estão
adiante, negá-los. Para concluir, será a bomba que vai explodir quando a gente descobrir que a contabilidade
criativa passava uma ideia falsa da realidade fiscal deste País. Por isso, o seu discurso é tão importante. Não é
um discurso de um Senador da oposição – não vejo assim –, mas de um cidadão preocupado.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – Senador.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Senador Cristovam, é justamente nesse ponto em que
eu toco. Não é um discurso de oposição. É o setor produtivo parando, com desemprego, falta de geração de...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – É uma reação em cadeia. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Cyro Miranda, em homenagem à energia do Senador Edison Lobão, como V. Exª mencionou um tema que é especialmente...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – E que não veio desta gestão, deixo claro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Vou conceder mais dois minutos
a V. Exª.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Eu, então, passo ao nobre colega e querido Senador Lobão Filho.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – Agradeço imensamente a gentileza de nosso Presidente,
sempre tão gentil. Até, antes de falar, gostaria de fazer o registro de que V. Exª tem em mim um de seus maiores
fãs e amigos dentro desta Casa, sendo sabedor deste fato: tenho um carinho todo especial pelo meu querido
colega Cyro Miranda. Mas eu não posso me furtar a dar alguns esclarecimentos. Como meu colega sabe, sou
presidente de um grupo de empresas de comunicação. Vou dar um exemplo prático para poder adentrar no
assunto de forma muito rápida. Tenho grandes sistemas elétricos dentro de minha empresa, porque faz parte
de meu business, e eu sou um empresário arrojado e agressivo. Tenho todos os sistemas possíveis e imagináveis
que o dinheiro pode comprar para a proteção elétrica, porque meu negócio depende de energia elétrica. Se
um transmissor de televisão sair do ar, meu negócio para, e eu não faturo nada! Eu tenho 400 funcionários, de
barriga para cima, sem o que fazer. Eu vivo, portanto, da energia elétrica e tenho de me precaver de possíveis
problemas no meu sistema elétrico. Mas eu quero dizer a V. Exª que é impossível eu me precaver de descargas
elétricas e, anualmente, eu tenho efetivamente problemas, apesar de todo sistema de segurança que eu tenho, seja sistema em cascata, relés, disjuntores, aterramentos... Eu tenho tudo o que é possível comprar, e, ainda assim, senão de ano em ano, de dois em dois anos, meu sistema sofre um colapso por conta de descargas
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elétricas na atmosfera. Então, o sistema brasileiro é um sistema em que nós optamos por ser interligado. Isso
traz grandes vantagens para o País e algumas desvantagens. Nós podemos entregar uma geração de energia
lá em Rondônia e ela ser fornecida por um empreendedor, uma fábrica, lá no Rio Grande do Sul. Isso é fantástico! Nós podemos ter um problema setorial em Brasília...
(Soa a campainha.)
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – ... e o sistema de São Paulo fornecer energia para Brasília,
porque nós estamos todos interligados. Em compensação, quando temos problemas que a natureza nos impõe,
esse problema também se propaga. Foi o que ocorreu agora. Houve uma descarga elétrica imensa, dispositivos não aguentaram, como nenhum jamais aguentará uma descarga elétrica, dependendo da forma como ela
atingir a rede, e isso vai gerar problemas na rede. O nosso sistema, hoje, está ultraplanejado, superplanejado.
Nós temos problemas climáticos de falta de água, por exemplo, mas perceba que o Brasil não racionou energia
por falta de água. Nós aprendemos a lição. O Ministro Edison Lobão soube fazer o tamanho da nossa reserva
em energia térmica suficiente para que o Brasil possa ter a sua independência da chuva. É uma energia mais
cara, mas está ali de reserva, coisa que o Brasil não tinha no passado, e, hoje, tem.
(Soa a campainha.)
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – E a tem dimensionado para a nossa necessidade, não
custando mais do que o brasileiro aguenta pagar. Então, o nosso sistema tende, cada dia mais, a se aperfeiçoar e tem uma equipe de altíssimo nível pensando nesse sistema dia e noite, noite e dia. Não há nada que doa
mais no coração do Ministro Edison Lobão do que ter uma interrupção de energia dessas, porque ele sabe o
quanto isso afeta a população brasileira, as empresas, as indústrias, o cidadão, os hospitais. Isso é péssimo sob
todos os aspectos e eu lhe asseguro, meu amigo Cyro, que todas as medidas de segurança estão adotadas. Não
estão sendo adotadas, elas estão adotadas. O sistema é trabalhoso, mas ele é um sistema, sob o ponto de vista
mundial, de altíssima qualidade, reconhecido no mundo todo como um sistema de altíssima qualidade. Essa
tranquilidade é o que eu gostaria de passar a V. Exª, para que saiba que há homens responsáveis no comando
desse Ministério, pessoas de altíssimo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) –...nível técnico e preocupadas (Fora do microfone.) com
o sistema...
(Soa a campainha.)
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) – ... de conexão brasileiro. Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Muito obrigado, Senador Lobão. Sabe, também, da
estima que tenho por V. Exª, mas o que nos preocupa não são essas coisas pontuais.
Foram 181 apagões, ente pequenos e localizados e grandes, desde 2011. O que nos preocupa mais – não
sei no Estado do Maranhão –, no Centro-Oeste, é que a manutenção das linhas de transmissão está péssima.
Pelo menos naquela Região, nós temos tido, constantemente. Quer dizer, o sistema, às vezes, depende muito
mais das geradoras ou das transmissoras.
Eu acho que o Governo tem que jogar, então, bastante duro, porque, no meu Estado, falta energia com
muita facilidade. Com isso, a produtividade para, há desemprego, impostos. É o caso das empresas de V. Exª.
Uma empresa como a sua ficar 15 minutos sem energia é um prejuízo monstruoso.
Então, eu acho que isso é um alerta.
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Foram muito boas as suas explicações, também, e
eu acho que nós temos que, de uma maneira... (Fora do microfone.)
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – ... definitiva, fazer não só um planejamento, mas um
esforço concentrado. Como é que o Brasil vai crescer 4%? Ele não está pronto para isso. Pelo menos no Centro-Oeste, uma parte do País não tem condição.
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Então é um alerta. O que aconteceu pode ter sido por outro motivo, mas que sirva de alerta. O Ministério
está trabalhando nesses últimos anos, mas o resultado vem desde o governo de Fernando Henrique, quando
deu o primeiro alarme, e nós tivemos oito anos pela frente em que ficamos patinhando.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paciência.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Cyro Miranda. Estamos vivendo numa democracia importante. Que isso prevaleça para que os mais diversos
pontos de vista aqui sejam externados.
A Senadora Ana Amélia seria a oradora para uma comunicação inadiável, mas inverteu, em consenso
com o Senador Mozarildo Cavalcanti, a quem concedo a palavra como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu ontem falei aqui sobre eleição, de necessidade de reforma política,
de reforma eleitoral, mas as regras para essas eleições já estão estabelecidas, quer dizer, vai haver reeleição, o
que eu defendo que acabe, que se aumente o mandato para cinco anos, sem direito à reeleição.
O que nós vemos, na verdade, na prática – e, principalmente, quero aqui dar como constatado o caso do
meu Estado –, é que o governador, quando vai para uma reeleição, usa e abusa. E o caso do atual governador foi
esse: usou, abusou; coisas documentadas, filmadas; dinheiro apreendido pela Polícia Federal. O Estado menor
em eleitores foi o que mais teve apreensão de dinheiro pela Polícia Federal. Imaginem! Só o que pôde apreender.
O que hoje quero fazer é, justamente, dirigir uma palavra direta ao eleitor, à eleitora, porque sei que muita
gente na sociedade está desencantada da atividade política, não acredita nos políticos. As pessoas se revoltam
com essa situação que veem praticada por alguns, e aí, de toda forma, é generalizado. O eleitor vê isso, como
foi o caso do meu Estado, em que um governador vai à reeleição, faz todos os absurdos possíveis, em termos
de corrupção eleitoral – e fica por isso mesmo, porque, até hoje, o TSE não julgou a ação do governador, – e já
vai se desincompatibilizar para ser candidato a Senador.
Agora, vamos analisar essa questão de reeleição, principalmente em dois turnos. No meu Estado, em
2010 – e são números que precisam ser bem apreciados pelo eleitor –, somando abstenção com votos nulos e
votos em branco, totalizou-se, no segundo turno, 22%. Foi maior do que no primeiro turno, o que é atípico. Por
exemplo: a abstenção, que no primeiro turno foi de 13,98, no segundo turno foi de 18,38%. Então, por que, no
segundo turno, quando realmente há o afunilamento da votação, em que o eleitor tem de escolher entre um
e outro, ele não vai votar? Ah, porque nenhum dos dois merece? Aí, o que acontece? Com essa abstenção... Lá
no nosso Estado, temos notícias, inclusive, de que a abstenção foi comprada: funcionários foram chamados e
tinham de deixar a carteira de identidade, a carteira de motorista e o título de eleitor para garantir que não iam
comparecer às urnas. Daí, a subida de 13% para 18% de abstenção no segundo turno.
Quem vai à urna e anula o voto, como, no caso de Roraima, em que foram 2,76% dos eleitores, ou vota
em branco (1,11%)... Na verdade, a pessoa que está abominando o modelo político no Brasil é justamente
quem deveria se movimentar, se mobilizar, comparecer às urnas e convidar as pessoas de bem a comparecerem, porque, assim, quem diz “não quero mais saber disso”, “justifico apenas meu voto” ou “voto em branco
ou voto nulo” está ajudando, justamente, os maus a se elegerem. Quem participa dessa forma da vida pública
está contribuindo para que os maus vençam. Aliás, há uma frase do grande líder Martin Luther King que diz
que o que mais preocupa não é a ousadia ou o grito dos maus, mas sim o silêncio e a omissão dos bons. Então,
é preciso que a juventude, que as pessoas mais velhas, que, às vezes, realmente já perderam a esperança; e os
mais jovens estão revoltados com o que ouvem, com o que veem.
É importante, portanto, que você que é um eleitor de bem, que você que é uma eleitora de bem, compareça e convide, mobilize as pessoas de bem para comparecerem, porque, se tivermos a maioria dos eleitores,
como é na verdade, comparecendo para votar de maneira consciente, tranquilo de que o voto dele é secreto, para estar imune a qualquer tipo de pressão, de coação, de qualquer forma de abuso de autoridade, essas
pessoas realmente poderão mudar o Brasil. Só os eleitores poderão mudar o Brasil. E, se ficar esperando e só
reclamando ou pregando, como tenho visto em redes sociais, o voto nulo, o voto em branco, a abstenção, o
não comparecimento, estarão contribuindo – façam uma reflexão – para que os maus continuem triunfando
na política.
E esses maus que triunfam, que são a minoria, contaminam toda a atividade política e é por isso que, especialmente no caso da candidatura para governador, prefeito e Presidente da República, defendo que passe
a ser um mandato de cinco anos, sem direito à reeleição, e que também o eleitor brasileiro realmente possa

44

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

estar consciente de que não é só um direito dele não, é um dever dele para com o País de realmente não permitir que os maus triunfem.
Trouxe esses dados justamente aqui para dar o exemplo do meu Estado. São episódios que vi, vivenciei,
durante o primeiro e segundo turno da eleição de 2010, para que realmente fiquem como uma reflexão para
todos os eleitores. E me refiro aqui, especialmente, aos jovens, às mulheres e também aos homens, digamos
assim, da melhor idade, que muitas vezes podem até não comparecer por outras razões, mas não comparecem
muitas vezes, muito mais, por desesperança.
Portanto, a esperança é o voto de cada um, conscientemente, livre de pressões e com a vontade segura
de mudar este País.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, só queria pedir a V. Exª que autorizasse a transcrição desse quadro demonstrativo que li
superficialmente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Roraima – Síntese das Eleições de 2010 – Governador; Site do TRE-RR/Elaboração: GSMC 01 nov 2010
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A solicitação de V. Exª será atendida.
A Senadora Ana Amélia não chegou.
O Senador Alvaro Dias tem a palavra.
V. Exª vai falar para uma comunicação inadiável, não é isso? Então, tem a palavra V. Exª pelo tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano passado, Romeu Tuma Junior lançou um livro – Assassinato de
Reputações: Um Crime de Estado – com denúncias estarrecedoras, denúncias já conhecidas, razão de investigações que ocorreram especialmente quando da CPI dos Bingos e da CPI do Mensalão, fatos recorrentes de conhecimento público como a formatação de dossiês para alvejar a reputação de adversários políticos, e o que
foi mais surpreendente, uma denúncia da maior gravidade, de seriedade inquestionável: o bisbilhotar da vida
dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
A que ponto chegamos, Sr. Presidente! Nem mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal estão protegidos diante da arapongagem oficial instalada na alma do Governo, um governo que se aparelhou policialescamente para investigar a vida de adversários políticos ou mesmo daqueles que, não sendo adversários, despertavam cuidados em razão da atividade que exercem, como é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Apresentei um requerimento junto à Comissão de Constituição e Justiça para ouvir Romeu Tuma Junior.
Os governistas rejeitaram alegando que a Comissão de Constituição e Justiça não era o local para discutir o livro. É evidente! Nós não queremos estabelecer uma discussão literária. Não é sobre literatura que nós estamos
questionando o Governo. Nós queremos questionar sobre denúncias da maior seriedade. Ou este País não é
sério? O Governo pode não ser sério, mas o povo brasileiro exige compostura e seriedade. Quem processou o
Sr. Romeu Tuma Junior? Dos denunciados, quem processou? Não é verdade o que ele escreveu? As denúncias
são falaciosas? Por que não processam? Se não processam, assumem a culpa. Quem é denunciado e não rechaça a denúncia nem responsabiliza o denunciante é porque está assumindo a culpa.
Portanto, Sr. Presidente, diante da entrevista de Romeu Tuma Junior no Roda Viva reiterando as denúncias e afirmando que não foi intimado para responder em razão das acusações veiculadas, nós estamos insistindo para que agora a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprove
esse requerimento para que nós possamos ouvir no Senado Federal, de forma oficial, o Sr. Romeu Tuma Junior.
Um País onde os Ministros do Supremo Tribunal Federal são acossados por arapongas oficiais sob encomenda do próprio Governo é um País que está colocando em risco o processo democrático, que está assistindo
à derrocada da democracia, porque é bom repetir sempre: o que há em curso é um projeto de poder e não um
projeto de nação. Este é o conflito; este é o confronto; esta é a contradição; esta é a causa de tantos problemas
que nós estamos vivendo no Brasil.
Se essa Comissão de Fiscalização e Controle não aprovar esse requerimento, nós vamos formular um
convite extraoficialmente para que Romeu Tuma Junior compareça ao Senado.
Vamos simular uma audiência pública, extraoficialmente, para que ele possa ser questionado pelos Senadores do Governo, pelos Senadores da oposição. É evidente que aqueles do Governo que entendem que as
denúncias são irresponsáveis devem questionar o denunciante, devem cobrar dele responsabilidade.
Sr. Presidente, eu não me conformo com essa passividade. O Ministério Público tem que instaurar procedimentos para investigar as denúncias. Há aqui a revelação de que capítulos não foram escritos na história de
Santo André, na história do mensalão. Se esses capítulos não foram oficialmente escritos, devem ser escritos
pelas autoridades constituídas, autoridades judiciárias.
O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, me parece, não deve se calar diante das denúncias aqui registradas, porque se trata de uma afronta à Suprema Corte. Trata-se de uma violência praticada contra uma
instituição essencial no Estado de direito. Nela estão fincados alicerces básicos da democracia e nós não podemos apenas assistir que seja violentada pela prepotência daqueles que se julgam acima de todas as leis e
invadem o espaço de direitos adquiridos, e, sobretudo, invadem o espaço de instituições públicas essenciais
no Estado de direito.
Eu concedo o aparte ao Senador Cristovam, antes de concluir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª se inscreveu para uma comunicação inadiável.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Me desculpe.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Eu até tinha me esquecido. Desculpa, Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Então, eu até, até...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Mas, como o Senador Suplicy é um mestre em democracia, eu imaginei que ele fosse permitir.
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De qualquer maneira, nós devemos nos colocar sempre aquém do Regimento Interno, e, quando o Regimento Interno fala, nós nos calamos.
(Soa a campainha.)
Sr. Presidente, quero apenas dizer ao Brasil e a esta Casa que o nosso propósito não é prejulgar ninguém.
Mas há aqui denúncias muito fortes. Há fatos que já eram do conhecimento público, mas revelados por aqueles
que se encontram do lado de cá desse balcão oficial. Agora, há a constatação, o registro, a denúncia de alguém
que viveu esses problemas oficialmente do outro lado, do lado do Governo, alguém que, como delegado, investigou o crime de Santo André e tem conhecimento, portanto, de detalhes que fogem ao alcance de qualquer
cidadão neste País. Nós não podemos assistir apenas.
Esta Casa, que tem sido utilizada pelo Executivo como almoxarifado, não pode se transformar num celeiro de vaquinhas de presépio. É preciso que esta Casa se imponha, que o Senado Federal recupere o respeito
a ele devotado em outros tempos, que recupere a sua credibilidade, o seu conceito e a sua imagem pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Alvaro Dias,
pelo pronunciamento que aqui faz, com muita veemência. É direito de V. Exª questionar esses temas, para melhor esclarecimento.
Eu queria aqui registrar que gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, uma vez que a
Senadora Ana Amélia, que seria a seguinte, não está presente.
Os próximos oradores inscritos seriam: Cícero Lucena. Ausente. Pedro Taques. Flexa Ribeiro. Ausente.
Luiz Henrique. Ausente. Lídice da Mata. Ausente. Jorge Viana. Senadora Ana Rita, uma vez que me inscrevi para
uma comunicação inadiável. Angela Portela. Ivo Cassol. Jayme Campos. Ricardo Ferraço, Anibal Diniz. Eunício
Oliveira. Benedito de Lira. Wellington Dias. Walter Pinheiro. Armando Monteiro.
O Senador Cristovam Buarque tem a palavra, como orador inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, estive presente em uma atividade que
eu creio pode vir a ser da maior repercussão no Brasil – o Senador Capiberibe estava presente também –, que
foi o lançamento das diretrizes de governo, apresentadas pelo candidato Eduardo Campos à Presidência da
República pelo PSB.
Eu quero dizer que saí, Senador Eduardo Suplicy, extremamente otimista, entusiasmado, eu até diria,
por ver que, finalmente, nós temos um candidato a Presidente que apresenta diretrizes que nem parecem uma
volta ao passado e nenhuma permanência no presente, que traz embutido no seu discurso o sentimento de
mudança, de reorientação dos rumos do Brasil.
O Governador Eduardo Campos dividiu as suas diretrizes em cinco campos: o Estado e a democracia de
alta intensidade, que é como ele chama, e que traz, com clareza, a necessidade de uma reorientação da maneira
com nós fazemos política, que traz o compromisso com a aparência mais plena, com a separação do Estado e
do partido e do Governo. Governo é uma coisa, partido é outra e Estado é outra mais difícil e diferente ainda.
O governador demonstra a intenção de ter um processo democrático e governar com a democracia,
onde não seriam misturados os interesses partidários com os interesses do Governo e, desses, com os interesses do Estado brasileiro.
O segundo eixo trata da economia para o desenvolvimento sustentável e traz, realmente, nesse caso,
algumas contribuições que permitem entendermos que haveria uma reorientação da economia, que nós sabemos – basta ler os jornais, basta ver o que está acontecendo –, e o discurso recente do Senador Cyro, que
nós estamos caminhando para um apagão. E quando nós não estamos caminhando para um apagão, estamos
caminhando para uma disputa entre consumo e poupança, que tem beneficiado o consumo, o que levará a
um esgotamento rápido. Aliás, a ideia de esgotamento foi um dos temas centrais da sua fala.
Ele chegou a dizer que o atual modelo de coligações, de alianças, de propostas mofou – ele usou o verbo “mofar” –, dizendo que se esgotou o atual modelo em que nós estamos, o modelo de priorizar o consumo
abandonando a poupança, de vender ilusões em vez de colocar os pés na realidade. Isso se esgotou. É aí que
ele coloca a ideia de uma política industrial voltada à agregação de valor, o que é fundamental para que nós
tenhamos não apenas uma economia voltada para a especulação, para o capital financeiro, para os rentistas,
e sim para aqueles que produzem agregando valor.
Falou da ideia de economia do conhecimento e da inovação, e aqui é uma diferença do que a gente tem
visto. O que nós temos visto são elogios e comemorações de economia baseada no agronegócio, na exportação de minerais. Nós não temos visto até aqui, nesses últimos anos, a ideia de que a verdadeira economia
que o Brasil precisa ter é aquela baseada no conhecimento e na inovação, como ontem o governador propôs,
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defendeu, se comprometeu; a ideia de uma economia que seja baseada na inovação, que aumenta a produtividade, que aumenta a competitividade, mas, sobretudo, que nos permite estar na ponta na criação de novos
produtos no cenário mundial, para que sejamos um país capaz de exportar mercadorias, produtos com uma
quantidade de inteligência, em vez de exportarmos aquilo que não carrega inteligência, que sai quase que diretamente da natureza. Ele coloca que, para isso, é preciso ter inovação tecnológica, pesquisa pura de ciência,
para que o Brasil tenha a sua economia dando um salto não de quantidade no PIB, mas de qualidade do PIB.
Um PIB que não seja apenas maior, que seja mais bonito pela sua sintonia com o futuro.
Ele trata de algo muito interessante, que são os arranjos produtivos locais, que permitiriam uma economia não ser desenvolvida concentradamente, que seja possível ter uma economia que se distribua no Território nacional.
Falou da cadeia produtiva do turismo, dos negócios sociais e da economia solidária. Está aqui um setor, um nicho, como se diz por aí, para o qual o governo Lula até criou uma secretaria dentro do Ministério do
Trabalho, para pensar a economia solidária. Mas não deu a ênfase necessária, que não fez com que esse setor
aumentasse como parte do PIB substancial, ficando quase que uma coisa boazinha, mas não aproveitando a
totalidade da ideia da economia solidária, uma coisa boazinha que ficou mais próxima do assistencialismo, da
assistência, do que da dinâmica econômica.
Ele falou do desenvolvimento regional, que é uma coisa abandonada há décadas e que termina fazendo
com que nós tenhamos uma economia que ainda se concentra regionalmente.
Falou da energia, e estamos sentindo as diversas formas de apagão que hoje tomam conta; falou do
transporte e logística, da necessidade de o meio ambiente, Senador Suplicy, ser levado em conta na hora de
formularmos a nossa política industrial. E aí, obviamente, essa chapa tem toda a credibilidade por ter a Senadora e Ministra Marina Silva como uma avalista da proposta.
Falou do incentivo às atividades sustentáveis, do estímulo à geração de empregos verdes, e aqui muito em sintonia, provavelmente, e por influência do Senador Capiberibe, que, no seu governo, no Amapá, deu
tanta ênfase à ideia dos empregos casados com a natureza, e não contra a natureza: o emprego de aproveitar
as frutas, e não de derrubar as árvores; o emprego da árvore, e não do carvão; aquele que não precisa queimar, que, ao contrário, vê a queima como a negação da riqueza. Falou da preservação da biodiversidade e dos
recursos hídricos.
Para não dizer que eu só tenho elogios – eu acho que uma maneira de colaborar até é levantar pontos
–, eu creio que ainda faltou uma preocupação com algumas bombas adiante: a preocupação com a inflação,
como vai ser tratado esse problema; a preocupação com o câmbio, que, se a gente desvaloriza, vem a inflação,
se a gente não desvaloriza, dá problemas na balança comercial; o problema da luta entre poupança e consumo, como fazer para que este País seja capaz de entender que tem que poupar mais, ainda que isso leve a uma
redução no consumo de cada um de nós, mas em benefício das gerações futuras.
Faltou isso, mas, de qualquer maneira, o que foi falado, o que foi dito e o que está escrito permitem vislumbrar a esperança de uma virada no rumo da economia brasileira dos últimos anos.
E, antes de continuar, Senador Suplicy, eu gostaria de passar para dois apartes: da Senadora Lídice e do
Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Senador Cristovam, eu estava presente, ontem,
nesse encontro que considero histórico, que reuniu lideranças políticas de vários partidos, partidos diferentes,
que aos poucos vão se agregando e construindo um programa e uma proposta política capaz de entusiasmar. Acho que para quem faz política pela emoção... Nós não defendemos interesses econômicos, não temos
grupos a defender; nosso mandato aqui está a serviço das populações que não têm voz, dos indígenas, dos
quilombolas, dos ribeirinhos, dos castanheiros, dos sem-terra, enfim, daqueles que estão ainda à margem do
processo de desenvolvimento. E me entusiasma ver essa unidade do PSB com a Rede, do Eduardo com a Marina. No ano passado, no início do ano passado, em março, em uma entrevista no Valor Econômico, Senadora
Lídice, eu falava que o encontro dessa enorme capacidade que o Governador Eduardo Campos desenvolveu
na área da gestão com essa outra enorme capacidade de Marina de pensar o ecodesenvolvimento, o desenvolvimento em harmonia com a natureza, poderia formar uma chapa e compor, digamos, um projeto muito
interessante para o Brasil. E é isso que estou sentido. A cada encontro do PSB e da Rede, sentimos uma unidade, algo que vai sendo construído: um sede de um lado, outro sede de outro, um soma de um lado, outro
soma de outro, e os partidos que estão entrando agora, também. Tenho a impressão de que estamos diante
da enorme possibilidade de trazer uma nova política para o Brasil. Faço política por emoção, faço política por
paixão, faço política em defesa das causas mais difíceis, que são causas que me emociona defender. Quero me
envolver nesse processo, de coração, e estou acompanhando de perto o PSB, meu Partido de sempre. A minha
primeira eleição foi pelo PSB, estou no PSB até hoje; trabalhamos muito para transformar o PSB em um partido
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de massa, em um partido organizado na base. Ainda estamos um pouco distantes disso, mas essa união com a
Rede pode nos levar a essa condução. E imagino que, uma vez no Governo, seja possível sacolejar esta Nação,
balançar essa poeira e espantar este receio, o medo que a política ainda mete em algumas pessoas neste País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Limpou o mofo, como disse o Governador ontem, no seu discurso.
Senadora Lídice.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Senador Cristovam, eu sou muito grata por este
aparte. Como V. Exª, eu estive presente no evento ontem, assim como o Senador Capi, e tive oportunidade de
também, no dia de ontem, registrar isso aqui, no plenário, agradecendo a presença de V. Exª e de tantos outros Senadores de outros partidos que estiveram naquele evento. Destaco esses cinco pontos que são cinco
diretrizes gerais que vão receber e que já receberam a contribuição de milhares de pessoas de todo o Brasil,
através da rede social, integrando-se a esse esforço de construção de um projeto político, de um programa de
governo. Por isso, ele ainda é um projeto genérico, são diretrizes mais genéricas que vão se afunilando com esse
processo de debate. Além disso, com a fala de V. Exª, o que eu quis destacar, na fala do Governador Eduardo
Campos, Presidente do nosso Partido e pré-candidato a Presidente da República, é a ênfase dada à questão da
educação, à necessidade de se radicalizar o nosso investimento e à mudança de paradigma na gestão da educação. Então, eu acho que isso foi muito importante e é muito importante como esperança para a juventude
e para o povo brasileiro. Eu creio que V. Exª, que tem se destacado, ao longo de sua vida, na discussão dessa
tese, dessa bandeira, desse sustentáculo do desenvolvimento da nossa Nação, deve ter visto o compromisso
que o Governador Eduardo Campos está com essa questão, até na construção do programa, já incorporando
elementos de participação popular, de inovação científica...
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – ... e de discussão pedagógica e educacional.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senadora Lídice.
De fato, esse é o segundo ponto que eu quero analisar. Eu não tenho tempo de analisar os cinco eixos e,
além disso, eu quero me concentrar naquilo com que trabalho mais, como professor de economia há 40 anos:
a área da economia e a área da educação, por um compromisso e pelo sentimento de que é aí que está o futuro, é aí que está o futuro da economia, é aí que está o futuro da paz, é aí que está o futuro da distribuição de
renda, é aí que está o futuro da solução dos problemas que nós vivemos.
No que se refere à educação, Senadora Lídice, realmente me surpreendeu bastante. Surpreendeu-me
frases como aquela em que ele diz que sonha o dia em que os executivos e outros pais da classe média alta
buscarão vaga nas escolas públicas...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Esse é o grande sonho para um Brasil
novo.
Eu vi um candidato a Governador explicitando isso e não posso deixar de dizer, Senador Capiberibe,
da minha satisfação. Eu vi a ênfase com que ele trouxe o problema do analfabetismo, coisa que, desde João
Goulart, desde o tempo em que nós tivemos aquele programa do João Goulart, a gente não viu, porque eu fui
Ministro e fiz isso, buscar a alfabetização, sem apoio do Governo. Tanto é que, quando eu saí do Ministério, Senador Suplicy, a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo, que eu tinha criado, foi fechada; e o Programa
Brasil Alfabetizado, que eu tinha criado, continuou, mas chocho, murcho. Não era algo que virasse uma prioridade do Governo a erradicação do analfabetismo – tanto não era que, no ano passado, aumentou o número
de analfabetos. Obviamente, aumentou na margem de erro, que pode não ter acontecido de fato.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu vi ontem o Governador Eduardo
Campos trazer o assunto analfabetismo como algo prioritário, mas também trazer o compromisso de resolver,
de enfrentar as desigualdades educacionais. Não basta melhorar a qualidade da educação na média; é preciso
fazer com que a média apareça como sendo um retrato do conjunto, o que exige a redução das desigualdades.
Eu o vi falar na universalização do acesso à educação de qualidade para todas as crianças de 4 a 17 anos;
acelerar o debate na definição das bases curriculares; garantir o acesso mais democrático ao ensino superior;
e a valorização dos profissionais da educação.
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Eu vi isso e muito mais, Senador Suplicy. Não vai dar tempo de tratar disso agora, mas eu peço um minuto para dizer o que ainda me parece que não chegou...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... embora se tratasse de diretrizes,
e, portanto, não podemos exigir. Mas está faltando dizer como fazer isso, como transformar as intenções das
prioridades na engenharia das soluções.
Eu creio que esse é um compromisso que qualquer um de nós, independente do Partido, deve oferecer tanto ao candidato Eduardo Campos como a qualquer outro, como a qualquer outro, em nome do Brasil.
É isso, Sr. Presidente.
Eu espero voltar aqui para falar disso. Estou pronto para fazer um comentário, quando os outros candidatos apresentarem as suas propostas; e tentarmos ter um candidato ou uma candidata que traga uma reorientação, que acabe naquilo que o Eduardo Campos chamou de mofo da atual posição do Brasil no mundo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Cristovam Buarque, meus
cumprimentos pelo pronunciamento de V. Exª.
É importante para o Brasil que tenhamos excelentes candidatos à Presidência da República. A própria
Presidenta Dilma certamente vê isso com bons olhos.
Eu agradeço a V. Exª se puder presidir, uma vez que sou o próximo orador, para uma comunicação inadiável.
Gostaria antes de registrar a presença do Senador Tomás Correia, que exerceu o mandato como suplente
do Senador Valdir Raupp e deu uma contribuição muito importante para todos nós.
Seja bem-vindo!
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Com satisfação, passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, caro Senador Cristovam Buarque, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu aqui gostaria
de ler uma carta que estou encaminhando, agora, ao Ministro Gilmar Mendes, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, com respeito às declarações que ele formulou na data de ontem.
Brasília, 5 de fevereiro de 2014.
Sr. Ministro Gilmar Mendes,
a propósito das declarações de V. Exª publicadas na imprensa em 5 de fevereiro do corrente [hoje], relativas às doações efetuadas por correligionários e cidadãos comuns do povo em favor do pagamento das
multas impostas aos condenados da Ação Penal 470, declarações estas nas quais questiona a legalidade
e a correção do processo, gostaria de esclarecer, com base em documento recebido do Coordenador do
Setorial Jurídico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Marco Aurélio de Carvalho, os seguintes pontos que
retrato abaixo:
I. As aludidas Campanhas de Arrecadação foram organizadas por familiares dos condenados e por militantes e apoiadores dos mais diversos;
II. Não houve, pois, envolvimento direto ou indireto de nenhuma instância do Partido dos Trabalhadores;
III. Todas as doações foram devidamente identificadas e serão escrituradas nos impostos de renda
de cada um dos beneficiários, assim como devem ser nas declarações de cada um dos doadores;
IV. A legislação foi rigorosamente observada tanto nas esferas estaduais como na federal; e
V. Os documentos que comprovam tudo quanto por ora se afirma estão à disposição da Justiça, e
comprovarão, de forma inequívoca, a precocidade e inconveniência de declarações dadas ao calor
dos debates.
Eu próprio, Sr. Ministro, fui um dos doadores e procurei adotar a conduta inteiramente legal, a exemplo do que declarou o Ministro Nelson Jobim, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, que teve
a iniciativa de externar a doação que fez ao Deputado José Genoíno.
Tenho a convicção de que os mais de 3.500 doadores fizeram suas doações de acordo com os procedimentos legais.
Mesmo considerando a informação de que não houve um envolvimento direto e indireto de qualquer instância do Partido dos Trabalhadores na arrecadação de doações, entendo que é o momento
de reforçarmos a transparência nas receitas e despesas dos partidos políticos, das coligações e de
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seus candidatos durante as campanhas políticas – bandeira que tenho defendido ao longo de meu
mandato. Eis porque tenho me empenhado para a aprovação, por exemplo, do Projeto de Lei do
Senado nº 280/2012, de minha autoria, que “altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
instituir a prestação de contas, em tempo real, pelos candidatos, partidos e coligações durante a
campanha eleitoral”, bem como do Projeto de Lei do Senado nº 601/2011, de autoria do Senador
Pedro Taques, que “acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições, para impor aos candidatos, partidos políticos e coligações o dever de divulgar na internet relatórios periódicos referentes aos recursos arrecadados e aos gastos efetuados
na campanha eleitoral” e durante a campanha eleitoral.
Sobre o tema, reforço que é muito importante apoiarmos as propostas do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral por Eleições Limpas, que defende a mesma causa da transparência nas campanhas
eleitorais, o compromisso de cada partido e candidato não utilizar recursos não contabilizados, o fim das
contribuições de pessoas jurídicas e a limitação, em termos de bom senso, das doações de pessoas físicas.
Cordialmente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
A Sua Excelência o Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Supremo Tribunal Federal. Pça Três Poderes,
s/n – Plano Piloto, Brasília-DF
Acho que esta carta, sim, esclarece ao Ministro Gilmar Mendes que aqueles cidadãos, sejam membros do
Partido dos Trabalhadores, o que não é o caso, sejam cidadãos que conhecem tão bem as pessoas que foram
condenadas na Ação Penal nº 470, como é o caso do Ministro Nelson Jobim, que teve em José Genoino um de
seus principais assessores no Ministério da Defesa, porque, confiando na história de José Genoíno, que conhece tão de perto, ele avaliou que seria próprio fazer uma doação – e até significativa – para ajudar, sabendo que
José Genoíno não teria um patrimônio ou recursos suficientes para fazer frente àquela multa.
Se erros foram cometidos por parte de nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores na forma de
administrar os recursos do Partido durante as campanhas eleitorais, se, como o próprio Delúbio Soares em declarações que eu próprio assisti, quando ele veio depor na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Correios
e sobre o Mensalão, quando ele mencionou que o Partido havia utilizado recursos não contabilizados... Ora, é
importante sim que nós, do Partido dos Trabalhadores – mas avalio que esta deveria ser uma atitude diante de
tudo o que aconteceu não apenas com o meu Partido, mas com outros partidos também –, à luz de todo esse
debate, inclusive levando em conta as proposições da OAB e das inúmeras entidades que assinaram o manifesto de combate à corrupção e por eleições limpas, que venhamos todos a dar o exemplo, a ter um compromisso de efetivamente não utilizar recursos, senão os registrados, os contabilizados, e que possamos evitar as
contribuições das pessoas jurídicas, fato que vem sendo inclusive examinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Gostaríamos que já tivesse o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, votado pela eliminação das contribuições de pessoas jurídicas. Isso ainda não foi alcançado, em que pese a posição favorável do
Partido dos Trabalhadores e de inúmeros partidos, e que também possamos acatar a sugestão desse mesmo
movimento pelas Eleições Limpas de limitarmos. Eu aqui tinha feito uma sugestão para que a contribuição por
cada pessoa física possa, por pleito, ser até o máximo de R$1.700,00.
Assim, Sr. Presidente, eis aqui esta carta que encaminho ao Ministro Gilmar Mendes.
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, Presidente neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Suplicy, eu quero
felicitá-lo por sua posição e, antes de passar a palavra à Senadora Ana Amélia, dizer da satisfação de estar vendo na minha frente a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRa GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu quero, antes de lhe dar
pela ordem, dizer da satisfação de tê-la aqui de volta...
A SRa GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... pelo seu comportamento
nesta Casa, pelo seu desempenho, pela maneira como faz o seu dever de casa com todo o rigor e como convive com todos nós, mas fazer um elogio especial.
O elogio especial é que nada mostra melhor quem é cada um de nós do que ver quem é o suplente da
gente. E quero lhe dizer que o Senador Sérgio Souza deixou uma grande marca aqui, para todos nós.
Ele está à sua altura no sentido de dedicação, não só na defesa do Estado do Paraná, mas de fazer o seu
dever de casa, como eu gosto de dizer, que eu tento fazer também. E foi um Senador à altura, de nós podermos
dizer que nada tem e que a gente esquecia que era suplente.
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Quero elogiar o seu suplente Sérgio Souza, mas dizer da nossa satisfação de tê-la de volta aqui.
Dito isso, pela ordem, passo a palavra à senhora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente, pelas considerações e pelas boas-vindas.
Peço desculpa à Senadora Ana Amélia por usar este tempo, mas não poderia chegar a esta Casa sem
fazer uma rápida saudação.
Pretendo fazer um pronunciamento em plenário, na próxima terça ou quarta-feira, relatando um pouco
a minha experiência na Casa Civil e a importância do Congresso Nacional nos avanços que tivemos para o desenvolvimento do nosso País, mas queria fazer uma saudação a todos os colegas Senadores, a V. Exª, Sr. Presidente, e a todos que me receberam com muita alegria. Quero dizer que estava com saudades da Casa e que é
uma satisfação muito grande reassumir minha cadeira.
Fico muito feliz pelos elogios que V. Exª teceu ao Senador Sérgio Souza, que realmente exerceu com brilhantismo o mandato, pôde representar o povo paranaense e me deixou muito grata pelo desempenho que teve.
Mas eu queria também, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade – não posso me calar – para fazer considerações acerca de manifestações do Governador do Estado de Pernambuco, que li hoje na imprensa, no lançamento da sua plataforma de governo ontem, em que faz ácidas e pesadas críticas ao Governo da Presidenta
Dilma. Como uma pessoa que esteve à frente deste Governo junto com a Presidenta, eu me sentiria muito mal
se não me colocasse aqui em relação a essas críticas.
É legítimo e democrático que uma pessoa pleiteie ser candidata e que tenha divergências, inclusive com
o grupo ao qual pertenceu durante um tempo. O que é lamentável é quando essa candidatura é lançada e
carece de propósito, de conteúdo e de uma causa e baseia-se praticamente em situações e manifestações de
hipocrisia, de oportunismo e de ingratidão.
Não posso concordar com as manifestações de que a construção de alianças políticas levadas a efeito
pela Presidenta Dilma são construções da velha política ou da política mofa, até porque essas alianças tiveram a participação do Governador durante muito tempo, quando exerceu conosco o Governo deste País. E
até porque o próprio Governador se utiliza dessas articulações políticas para tentar viabilizar sua candidatura.
No meu Estado, o Paraná, o PSB, do Governador de Pernambuco, tem aliança com o PSDB e com os democratas, já no Amapá e no Espírito Santo aceita o apoio do PT e, em Pernambuco, distribui cargos ao PSDB
para ter apoio a sua candidatura. Qual é a nova política que se está praticando?
Manifestações oportunistas de se dizer que o País está fora do trilho ou desgovernado, criticando uma
política da qual foi beneficiário por longo tempo, uma política pública estruturada em bases sólidas, que deu
condições de a União financiar e colocar recursos em diversos Estados brasileiros, inclusive no Estado de Pernambuco?
O sucesso, grande parte do sucesso do Governo de Pernambuco baseia-se nos aportes e no apoio financeiro que a União deu àquele Estado. Por isso é injustificável que o Estado de Pernambuco, sendo dos que
mais receberam recursos da União, esteja hoje na frente entre os déficits estruturantes, o déficit primário entre
todos os Estados brasileiros.
Por final, Sr. Presidente, é uma manifestação de ingratidão, porque grande parte do sucesso político do
Governador se deve ao apoio e ao prestígio emprestados pelo ex-Presidente Lula e pela Presidenta Dilma a
sua pessoa. Não foram poucas as vezes em que Presidente Lula o chamou de filho e não foram poucas as vezes – muitas – em que o Presidente Lula o apoiou em diversas caminhadas, inclusive tendo-o como partícipe
do nosso Governo.
Então, gostaria de deixar clara essa posição e lamentar que essa candidatura, em vez de um propósito,
de uma causa, baseie-se em um tripé de manifestações de hipocrisia, de manifestações que não condizem com
a realidade e que não estão de acordo com aquilo tudo de que o Governador participou durante esse tempo.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, de me manifestar aqui e na terça-feira quero usar da tribuna
para fazer uma saudação e um balanço nesta Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senadora. Mais uma vez,
bem-vinda.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta Sessão, Senador Cristovam Buarque.
Como ontem a Senadora Gleisi Hoffmann não estava aqui, eu renovo a manifestação que fiz no plenário
saudando seu retorno. Sua contribuição, ao tempo em que exerceu o mandato, demonstrou seu comprometimento não apenas com as causas do seu Estado, o Paraná, mas também com as causas nacionais. Como disse
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bem o Senador Cristovam Buarque, seu suplente, Sérgio Souza, foi também de uma conduta exemplar, trabalhando operosamente em áreas muito relevantes.
Queria também, Senadora Gleisi Hoffmann, renovar os cumprimentos pela sua postura, pela sua relação
de extrema cordialidade com o Congresso Nacional, revelando o que a senhora levou desta Casa. Tratou esta
Casa, e também a Câmara, com um grau de respeito institucional e político exemplar.
Então, eu fico muito grata por todas as vezes em que o meu Estado, por meu intermédio, do Senador
Paim e do Senador Simão, demandou o seu gabinete e a senhora, em particular, prontamente o atendeu.
Então quero, neste momento e publicamente, fazer o agradecimento, desejando, sinceramente, que o
seu sucessor, o ex-Senador Aloizio Mercadante, também tenha com o Congresso Nacional e com esta Casa o
relacionamento que a senhora manteve.
Então, parabéns pelo retorno. Ficamos todos muito felizes.
A senhora fez falta aqui, mesmo que o seu suplente tenha sido, também, um exemplar Senador, o Senador Sérgio Souza.
Caros Senadores, caras Senadoras, a minha presença novamente, nesta tarde, é para registrar que o meu
Estado do Rio Grande do Sul é um Estado, Senador Pedro Taques, cuja história foi escrita por grandes, como se
diz no meu Estado, peleias. Grandes peleias, no termo gaúcho. A nossa peleia hoje é a peleia de resolver essa
pendência que está se arrastando por tanto tempo, que diz respeito à renegociação da dívida dos Estados e
dos Municípios com a União.
Vou dizer aos Srs. Senadores que me orgulha muito representar um Estado que é capaz, através das suas
lideranças políticas, de esquecer as divergências político-partidárias para defender uma causa maior, que é a
causa do Estado, a causa do Rio Grande do Sul nesse projeto, o 99, projeto de lei complementar que trata exatamente desse tema.
Aqui em Brasília, ontem e hoje, o Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, contou com o apoio dos três Senadores: Pedro Simon, do PMDB, que lá é oposição a ele, com a minha
participação, porque lá fazemos oposição, e do Senador Paulo Paim, que é do mesmo do partido.
Hoje, a Assembleia Legislativa faz um movimento exemplar, trazendo aqui os Deputados de todos os
partidos, os que fazem oposição ao governo e os que já estão no governo, liderados pelo Presidente da Assembleia, Gilmar Sossella, que é do seu partido, do PDT, mais os Deputados Cassiá Carpes, do Solidariedade,
Jorge Pozzobom, do PSDB, Paulo Odone, do PPS, Raul Carrion, do PCdoB, Frederico Antunes, do meu Partido,
e também Giovani Feltes, do PMDB, que vieram aqui juntos.
Aliás, faço questão de registrar que Giovani Feltes, do PMDB, e Frederico Antunes não conseguiram, por
problemas aéreos e de agendas, estar juntos, mas eu cito os dois nomes desses Deputados porque se envolveram pessoal e institucionalmente nessa matéria.
Então essa união do Rio Grande em favor de uma causa maior me orgulha muito. Eu faço questão de dizer que é uma honra representar esse Estado que é capaz de se unir para defender a sua causa neste momento.
Com alegria, concedo o aparte à Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Senadora Ana Amélia, quero saudar V. Exª, que
faz pronunciamento em defesa de uma matéria que diz respeito ao Rio Grande do Sul. Essa matéria esteve para
ser votada no passado, e agora acabamos de sair de uma reunião, V. Exª e diversos outros Senadores – o PSB
esteve representado –, em que ela foi debatida. Nós da Bahia temos interesse em analisar de outra forma essa
questão. Quero pedir a V. Exª as desculpas e a licença para dizer que ontem V. Exª saudou o retorno da Ministra
Gleisi Hoffmann – que eu apoiei e a quem saúdo outra vez –, mas quero dizer, por outro lado, que é inaceitável
o discurso feito pela minha querida colega a Ministra Gleisi Hoffmann. Um partido que integra o Governo e
que durante muito tempo ajudou essa legenda que chegou ao Governo com seu voto também não pode ser
visto como apenas alguém que foi beneficiado; também beneficiou com voto, com apoio o PT, o Presidente
Lula, a Presidente Dilma. É justamente essa visão hegemônica de analisar a sociedade de forma hegemônica e
de se ver sempre na posição de generosidade em relação aos outros que no fundo revela uma postura de exclusivismo. O PSB não aceita esse tipo de postura e muito menos ser tratado dessa forma, uma forma de acusação, de hipocrisia sobre o nosso pré-candidato a Presidente da República. Recebemos com muito carinho o
retorno da Ministra e creio e tenho a expectativa de que a sua presença nesta Casa possa ampliar a qualidade
do discurso e não rebaixar a qualidade do debate político em torno das eleições presidenciais. Muito obrigada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Agradeço, Senadora Lídice da Mata, o seu aparte, mesmo
que tenha sido para responder à Senadora Gleisi Hoffmann.
Eu queria dizer que estava presente a essa cerimônia e penso que democracia é um regime em que o
contraditório ajuda muito a melhorar o País. O contraditório! Se formos trilhar sempre o caminho único, de
pensamento único, correremos o risco de não avançarmos.
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Ouvi, com toda a atenção, o pronunciamento do Governador Eduardo Campos e entendi que as palavras dele foram palavras de quem quer ajudar a construir. Quando se fala de um problema, está-se buscando
trabalhar na solução do problema, seja por esse, seja por aquele agente político que queira avançar ou realizar.
Então, sinceramente, com a isenção de quem está acompanhando o processo político, vi nas palavras dele
um posicionamento de que talvez o Brasil esteja precisando, que é exatamente estabelecer um contraditório,
com grande respeito e com grande contribuição de patriotismo, porque não se está atingindo ou atacando
a integridade ou, digamos, o patrimônio pessoal das pessoas; o que se está avaliando é uma política que não
necessariamente pode ser apoiada por todos os brasileiros. O que ele fez foi, penso, uma boa contribuição ao
processo democrático – e é disto que o Brasil está precisando: estabelecer o contraditório –, respeitando o posicionamento da Senadora Gleisi Hoffmann, que fez a defesa do governo do qual ela participou até ontem e
de que participa ainda.
Entendo dessa forma a política. Se formos só pelo pensamento único, corremos um risco muito grave de
descambar para uma situação não adequada a uma democracia que se quer cada vez mais forte.
Eu queria voltar exatamente a essa questão do Projeto de Lei Complementar nº 99, Senador Cristovam
Buarque,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... porque essa questão é crucial não só para o Rio Grande do Sul; é crucial para Alagoas, é crucial para a prefeitura de São Paulo, que é administrada pelo Partido dos
Trabalhadores, é crucial para o Rio de Janeiro e para vários outros Estados. Mas é crucial, sobretudo, para o ato
político-institucional, porque nós acertamos de votar isso lá em dezembro, e as coisas estão ainda não bem
esclarecidas sobre isso. Não votar um projeto debatido nos últimos meses nesta Casa é empurrar para frente
ou para as calendas gregas um problema econômico, político e financeiro que já deveria ter sido resolvido nos
tempos de bonança e estabilidade econômica.
Nessa altura dos trabalhos legislativos, não posso e não devo, em hipótese alguma, concordar com palavras não cumpridas ou pactos desfeitos, sobretudo no caso desse projeto debatido exaustivamente e com
votação acordada com o Governo Federal em dezembro do ano passado.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O projeto prevê que as dívidas sejam corrigidas pela taxa
básica de juros ou pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 4% ao ano; o menor deles será usado.
Hoje, os débitos são atualizados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP–DI) mais 6%,
7,5% e 9% ao ano, a depender do contrato, ou seja, o Governo empresta aos Estados a quase 13%, uma agiotagem – vamos falar no termo popular –, enquanto toma empréstimo a 3% ao ano. Então é uma situação com
os Estados e Municípios absolutamente injusta do ponto de vista da gestão. Mais ainda, a União desonera setores importantes de IPI – automóvel, geladeira –; ótimo, mas faça isso com o seu cofre, com o seu Tesouro,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –...não fazendo benefícios com o chapéu alheio, porque, ao
reduzir o IPI, reduziu-se dramaticamente a receita dos Estados e Municípios, pelo FPE (Fundo de Participação
dos Estados) e pelo FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Então não é justo isso. Pode fazer? Deve fazer,
só que com o recurso, e não com o dinheiro dos outros.
Se o Governo teme que a redução dos valores dos Estados e Municípios que devem à União poderá diminuir a capacidade de honrar os compromissos, de fazer investimentos, por que, então, o BNDES, por exemplo,
está emprestando dinheiro dos contribuintes para financiar megaprojetos de forma sigilosa em infraestrutura
no exterior sem dar explicação para os contribuintes?
O País clama, há anos, por melhores estradas, portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias, aqui dentro, e nós
geramos logística, engenharia e capacidade de produção. Os problemas nossos de logística continuam e se
acumulam. Na última década, a União lamentavelmente não cumpriu a sua parcela...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –... de responsabilidade sobre os repasses obrigatórios de
recursos para Estados e Municípios, inclusive de restos a pagar. Não acho, portanto, que o descumprimento
de acordos...
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(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –... anteriores ou pressões de Governo, neste momento, sejam a melhor resposta para essa matéria; ao contrário, é a atitude que pode tornar uma bomba-relógio no colo
dos prefeitos e dos governadores.
E, olha, estou falando de novo de um Estado que é governado pelo Partido dos Trabalhadores, a que nós
fazemos oposição lá, mas estou aqui do lado do governador, que é meu adversário político, para defender o
interesse do Rio Grande do Sul, que vem sendo massacrado por esse acordo da dívida.
É uma atitude que pode se tornar, como eu disse, uma bomba-relógio se não for votado esse Projeto de
Lei Complementar 99, fechado com aval do Governo para que a troca do indexador da dívida também fosse
retroativa ao momento da contratação dos empréstimos feitos lá nos anos 90.
Vale destacar que o texto original encaminhado pelo próprio Governo previa, inicialmente, a troca do
indexador usado para corrigir apenas os pagamentos das dívidas a vencer de Estados e Municípios.
Com muita alegria, concedo o primeiro aparte ao Senador Paulo Davim; em seguida, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizá-la pelo brilhante
pronunciamento. Acabei de participar de uma reunião com o Ministro Mantega exatamente sobre essa matéria. Eu analiso da seguinte maneira: primeiro, uma matéria encaminhada pelo Governo, com texto originário
do Governo, uma matéria justa que vem ao encontro dos anseios...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – ... dos gestores tanto estaduais quanto municipais para
corrigir uma distorção, porque não se concebe que Estados e Municípios paguem o dobro dos juros de instituições privadas. É inadmissível! Precisamos corrigir isso imediatamente! Por último, não dá para adiarmos um
compromisso político assumido por esta Casa com outros entes como Estados, Municípios e governadores e,
de repente, adiarmos sem algo plausível que justifique isso. Ouvi um testemunho, que nos deixou a todos estarrecidos, do Governador de Alagoas, Teotonio Vilela: ele falou que recebeu de incentivos, de investimentos
do Governo Federal R$5 bilhões na sua gestão, que foi o mesmo valor que ele pagou de juros por empréstimos
obtidos pelo Estado. Portanto, zerou a conta, recebendo por uma mão e tirando por outra. Assim, precisamos
corrigir essa distorção, e acho que essa matéria deveria, sim, ser apreciada hoje. Muito obrigado pelo aparte.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada pela contribuição.
Não foi o formato mais adequado, mas garantiria um socorro, sem dúvida, financeiro. Como disse, ontem,
o Senador Randolfe Rodrigues, é uma lamparina numa noite dos desgraçados,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... ou melhor, dos endividados – é a figura que se pode usar
para os entes mais fracos da Federação, no caso Estados e Municípios.
Vale destacar que muitas prefeituras continuam numa situação de verdadeira penúria financeira, resultante de indefinições e desacertos sobre os repasses de recursos aos demais entes federados. É preciso, portanto, correção urgente para que os recursos nas mãos da prima rica, a União, cheguem, de fato, aos Estados
e Municípios.
Está comprovado que o atual modelo, com juros exorbitantes, está ultrapassado. Sem ajustes nessa área,
a situação fica, a cada dia que passa, “ingovernável”. É o caso do meu Estado. Uma votação adiada é um novo
problema criado.
Recuar não é resolver, neste caso. O projeto de lei que poderia melhorar as contas dos Estados e Municípios não pode, simplesmente, ser abandonado...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... por esta Casa.
Estou concluindo, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Queria também cumprimentar a atitude do Presidente
Renan Calheiros em relação a este assunto.
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Não se pode, mais uma vez, abandonar temas que dizem respeito ao Pacto Federativo e colocar esse assunto para escanteio, usando uma linguagem futebolística, quando o mais recomendado é apresentar avanços que contribuam para melhorias reais nas cidades, nos Municípios, e nos Estados, onde vivem as pessoas.
Como disse o doutor em Economia e ex-Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil,
Alexandre Schwartsman, em artigo publicado hoje na Folha de S.Paulo: “Quem desperdiçou a bonança com
políticas equivocadas agora paga o preço do descontrole.”
Eu queria necessariamente renovar o meu desejo inadiável da votação do Projeto de Lei Complementar
nº 99, hoje,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... e agradecer ao Senador Luiz Henrique pelo trabalho
feito nesta matéria.
Obrigada, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu passo a palavra ao Senador, mas queria lembrar que...
Está bem, pela ordem o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Senador Cristovam, em primeiro lugar eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento que V. Exª fez se referindo ao lançamento, ontem, das diretrizes programáticas do PSB e Rede.
Eu tinha convicção de que V. Exª ficaria satisfeito com o conteúdo daquele documento, especialmente
pelo enfoque, pela importância dada pelo PSB e pela Rede, nas figuras de Eduardo Campo e Marina Silva, ao
tema educação, que tem sido a grande causa da sua vida pública.
Quero aproveitar aqui também para saudar o retorno a esta Casa da Senadora Gleisi Hoffmann, que até
há pouco foi Chefe da Casa Civil. Mas, ao saudá-la, eu não poderia deixar de dizer da importância dos conteúdos que ela vai trazer para o debate desta Casa. Nesse sentido, gostaria de fazer algumas contestações ao que
a Senadora Gleisi Hoffmann disse há pouco, referindo-se ao posicionamento do PSB, especialmente do nosso
Presidente Eduardo Campos.
Em primeiro lugar, eu quero lembrar que tanto Eduardo Campos como Marina Silva serviram ao governo do Presidente Lula, e serviram com muito patriotismo. Eduardo Campos foi um grande Ministro da Ciência
e Tecnologia, e Marina Silva foi uma grande Ministra do Meio Ambiente. E ressalto que foi, naquele momento,
que o Brasil começou a reduzir, de forma significativa, os índices de desmatamento.
Apoiamos a Presidenta Dilma Rousseff. E, no início do governo, o nosso Presidente esteve lá e deixou a
Presidenta totalmente à vontade: nós apoiaríamos o seu governo, mesmo sem participar dele. Agora, é claro
que, ao longo três anos do governo da Presidenta Dilma, nós percebemos que o Brasil não está mais vivendo
com a qualidade de gestão que experimentou nos anos do governo do Presidente Lula, desmontando, inclusive, a impressão de que teríamos uma Presidenta grande gestora. E é natural do processo político que os
partidos, de forma muito transparente, muito leal, possam discordar dos procedimentos adotados e possam
tomar posturas diferentes. Isso é da democracia; isso foi feito com muita lealdade, com muita serenidade e, ao
mesmo tempo, com muita firmeza.
Mas nós não podemos concordar – nós, que estamos dizendo que, para o Brasil avançar de forma significativa, temos que investir em educação de qualidade – com um governo que exibe um número vergonhoso
de aumento do analfabetismo no Brasil.
Ainda ontem, aconteceu um grande apagão no País. E é importante registrar que essa é uma área em
que a Presidenta atuou, como titular da Pasta das Minas e Energia. O País está gastando quase R$1 bilhão por
mês; está gastando muito por mês com a utilização de energia gerada em termelétricas, por falta de uma política energética consistente.
Agora mesmo a Senadora Ana Amélia assumirá a tribuna para falar da dificuldade enorme por que passam os Estados e Municípios deste País; uma verdadeira penúria por falta de uma revisão do Pacto Federativo,
já que o governo não teve condições, não teve a coragem de encaminhar uma proposta concreta para o País.
Diferentemente de alguns partidos que utilizaram as suas páginas oficiais para desqualificar o debate
e para tentar agredir e atingir lideranças partidárias, nós queremos fazer um debate de alto nível, um debate
de ideias. É essa a contribuição que a gente quer dar ao País. Foi por isso que apresentamos um conjunto de
diretrizes para a elaboração de um programa de governo discutido com a sociedade. É com esse debate, é sobre esses temas que queremos fazer o debate. Não querendo desqualificar os interlocutores, mas querendo
qualificar o debate pelo bem do Brasil.
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Aqui, ninguém tem o monopólio da verdade, assim como ninguém tem o monopólio da ética, como
alguns acharam que tinham no passado. Nós queremos efetivamente fazer o debate político em tom elevado,
mas também não nos furtaremos a fazer os enfrentamentos que forem necessários neste debate.
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Passo a palavra ao Senador Jorge Viana.
Peço, ainda, ao Senador Ataídes que me substitua na Presidência.
Antes disso, porém, quero cumprimentar o Governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, por estar aqui
fazendo parte da luta dos diversos Estados pela dívida.
V. Exª nos honra com sua presença aqui no plenário.
Bem-vindo, Governador Tarso Genro! Parabéns por sua luta.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria também me somar a V. Exª e cumprimentar a presença do ex-ministro e Governador
do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que nos dá a honra de sua presença aqui no plenário da Casa.
Seja bem-vindo, Governador Tarso Genro. Sei que, fazendo registro da presença de V. Exª, um colega que
nos orgulha no Partido dos Trabalhadores, faço chegar os cumprimentos a todo o povo gaúcho. Sei que essa
causa que V. Exª defende une os três Senadores – Senador Pedro Simon, Senadora Ana Amélia e Senador Paulo
Paim – e também nos leva a fazer um debate com o nível que estamos fazendo sobre a agenda, a importância de
votarmos, de discutirmos, de debatermos e encontrarmos uma solução para o problema da dívida dos Estados.
Sr. Presidente, cumprimentando todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado, já que estamos
passando da hora da Ordem do Dia, eu queria, então, dizer que o que me traz à tribuna do Senado Federal
é ressaltar que, como estamos ajustando a nossa pauta, a nossa agenda de trabalho, outras instituições que
compõem o Estado brasileiro também o fazem: o Executivo e o Judiciário.
O Poder Judiciário apresentou sua pauta de julgamentos, e está previsto, como um dos primeiros itens a
serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, um tema que tem deixado todos nós acrianos preocupados.
O Supremo vai dar sequência ao julgamento de uma ação que examina a constitucionalidade de uma
Emenda à Constituição acriana, votada pela Assembleia no tempo em que eu era Governador. Na época – lembro bem –, fiz ponderações, observações e assumi publicamente a preocupação com os funcionários públicos,
objeto dessa ação. Refiro-me ao que se chama de “ação dos 11 mil servidores do Acre” – mais precisamente são
11.540 – contratados entre o final da década de 80 e início da década de 90 sem a cobertura constitucional.
Naquela época, o Estado do Acre vivia profundas dificuldades. Logo após esse período, eu assumi o governo e fui zeloso no sentido de não permitir que houvesse demissão usando como justificativa a mudança
de governo. Assim, fui um defensor da permanência dos servidores no Quadro do Estado. Cheguei, inclusive,
a sofrer ameaça do ponto de vista da ação, da atitude de representantes de outros Poderes, alegando que eu
não estaria fazendo cumprir a Constituição, o que não era verdade. Sempre fui, como gestor público, cumpridor da Constituição. O que eu não poderia admitir – e sigo pensando da mesma maneira – é que se usasse da
interpretação das leis para prejudicar milhares de pessoas.
Assim, lutei e trabalhei para que mesmo aqueles contratados por outros governos pudessem continuar
trabalhando. A única cobrança que fiz foi o trabalho e, ao contrário de demitir, valorizei os servidores com plano de cargos e salários, com o pagamento em dia, virando uma página de sofrimento na vida dos servidores
acrianos.
Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e veículos de comunicação do Acre já estão
veiculando a informação – que está entre as prioridades, na pauta de julgamentos, a apreciação da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3609, que tem como Relator o Ministro Toffoli. Essa ação direta de inconstitucionalidade deixa apreensivas mais de 10 mil famílias no Acre. Tudo o que querem é uma maneira de se reencontrarem com a paz, com a tranquilidade e seguirem trabalhando. Muitos já alcançaram a aposentadoria;
outros sonham com ela.
O apelo que faço aqui, da tribuna do Senado, é para que o Supremo, para que o Relator dessa matéria,
Ministro Toffoli, possam levar em conta a situação do Estado do Acre e, especialmente, desses servidores e dessas servidoras que trabalham há décadas para o desenvolvimento do Estado do Acre.
Venho à tribuna para passar essa informação e, ao mesmo tempo, compartilhar as minhas preocupações,
que são as mesmas do Governador Tião Viana, que são as mesmas do Senador Aníbal e, não tenho dúvidas,
também do Senador Sérgio Petecão e de toda a Bancada do Acre. Minha preocupação é a de encontrarmos um
mecanismo que traga de volta a tranqüilidade e a segurança jurídica e institucional para os servidores acrianos,
que, hoje, sentem a ameaça da espada – diria que da injustiça – sobre suas funções públicas.
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Já tivemos a oportunidade – e fomos muito bem acolhidos pelo Ministro Toffoli –, por duas vezes, pelo
menos, de buscar uma maneira de, como em outros Estados, cumprir a lei sem que isso implique uma situação
que crie dificuldades, como a ameaça de demissão cria para milhares de servidores acrianos.
Sei da preocupação do Governador Tião Viana, sei do trabalho que a área jurídica do governo tem feito
ao longo desses anos. Tudo o que poderia ser feito está sendo feito no sentido de fazer a devida defesa desses
servidores.
Assim, que, pela decisão do Supremo – e sei que é complementar àquilo que já começou a ser feito no
ano passado –, possamos ter um tempo para... Está sendo pedido aqui um prazo de 12 meses. Que possamos
ter, pelo menos, concluído o julgamento, esses 12 meses para construirmos, com os servidores, com os representantes dos servidores públicos, com o governo, as soluções para que tenhamos acolhido o maior número de
servidores possível dentro daquilo que é possível fazer, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Ainda temos a pendência dos votos da Ministra Cármen Lúcia e dos Ministros Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso.
Acredito, sinceramente, que é possível, com a compreensão e com a sensibilidade do Ministro Toffoli,
encontrarmos um mecanismo que possa reduzir ao mínimo possível os servidores que tenham que passar por
um concurso público.
Então, a minha proposta, a minha intervenção, já que mais de 50% desses servidores já se aposentaram,
é que possamos ter a grande maioria dos 11.554 servidores sendo acolhidos pela legislação brasileira e podendo seguir com suas vidas tranquilamente.
Já quanto àqueles casos que realmente estão ao arrepio da lei, aí sim, nestes casos, que também encontremos uma maneira legal de, fazendo um concurso público, levarmos em conta o tempo de serviço desses
servidores, e que isso possa lhes dar as condições de enfrentar um concurso público, desde que também venha
acompanhado do tempo adequado e necessário para que eles se submetam a isso.
Ao encerrar, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Presidente desta Casa, que acaba de assumir a direção dos trabalhos, queria cumprimentá-lo. Hoje, por indicação do Líder do Governo nesta Casa, Eduardo Braga,
estive participando da reunião de Líderes, onde V. Exª, na Presidência da Casa, trouxe para o Colégio de Líderes,
para o Ministro Guido Mantega um dos pontos centrais na retomada dos nossos trabalhos, aquele que implica
numa decisão final sobre a dívida dos Estados. Então, parabenizo-o, Presidente Renan, pela maneira democrática como o vi, hoje, sem desrespeitar o desejo do Plenário, mas também levando em conta os interesses do
País, estabelecer um calendário que atenda os interesses do País e também a autonomia de estabelecer sua
pauta como estabelece o Regimento do Senado Federal.
Então, concluo, Presidente, dizendo que estava, aqui, ainda há pouco, discutindo a pauta do próprio Supremo Tribunal Federal, que está julgando um tema do maior interesse do povo acriano. A esse propósito, eu,
aqui da tribuna, estou me solidarizando com o povo acriano e dizendo que, como Senador e Vice-Presidente
desta Casa, acompanharei essa decisão do Supremo que é tão importante para o povo acriano.
Então, o processo está sendo julgado neste momento. O Ministro Marco Aurélio votou contra a modulação dos 12 meses. Temos um placar de sete a dois e ainda temos o voto da Ministra Cármen Lúcia. Mas o importante é que, concluída essa votação, haja uma modulação que leve em conta a dificuldade que os 11.540
servidores estão passando no Acre. Certamente, a Bancada vai estar unida, e haveremos de encontrar uma boa
solução. E que essa solução possa trazer a tranquilidade necessária para os servidores que se sentem ameaçados neste momento!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos ao Senador
Jorge Viana, que é o 1º Vice-Presidente do Senado Federal e que, nesta oportunidade, fez um grande pronunciamento no sentido de noticiar o julgamento de um assunto tratado pelo Supremo Tribunal Federal de grande
interesse para o Estado que ele, com muita honra, representa no Senado Federal, o Estado do Acre. Portanto,
nossos parabéns ao Senador Jorge Viana!
Antes de nós começarmos a Ordem do Dia, eu queria, com a compreensão dos Srs. Líderes e dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, estabelecer um rápido período de 15 minutos, para que pudéssemos receber neste
plenário o Presidente da Comissão que examinou a reforma do Código Penal brasileiro, Senador Eunício Oliveira,
e o Relator da Comissão que examinou a reforma do Código Penal brasileiro, o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
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Vamos receber também os membros da Comissão de Juristas que elaboraram o anteprojeto de reforma
do Código Penal. Honra-nos muito a presença desses juristas que prestaram essa grande colaboração ao País,
como o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e Presidente daquela Comissão, o Exmo Sr. Ministro Gilson Dipp; o Procurador Regional da República da 3ª Região, Luiz Carlos Gonçalves; o Sr. Marcelo Leonardo e o
Sr. Gamil Föppel. (Pausa.)
Nós vamos, com muita satisfação, conceder a palavra ao Ministro Gilson Dipp, Vice-Presidente do Superior
Tribunal de Justiça e Presidente da Comissão que examinou a proposta de reforma do Código Penal brasileiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. GILSON DIPP – Boa tarde a todos!
Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros; Srs. Senadores; membros da Comissão que
elaborou o anteprojeto do Código Penal, quero manifestar aqui meu agradecimento e o da própria Comissão
pelo modo como o Parlamento brasileiro, em especial o Senado, recebeu a nossa proposta. Evidentemente,
estamos satisfeitos pela celeridade, pelas modificações efetivadas nesse diploma legal, e não poderia ser de
outra forma, porque os senhores são os legítimos representantes do povo, do cidadão brasileiro.
A nossa contribuição foi a de apresentar um anteprojeto, uma proposta aberta, moderna, sem preconceitos, adaptando o Direito Penal à Constituição de 1988, por incrível que pareça, com um aspecto que talvez
não tenha sido muito divulgado: consolidaram-se num único diploma legal mais de 140 leis esparsas ou extravagantes que estavam em vigor no Brasil. Selecionamos aquilo que era importante, aquilo que se considera
lesivo à sociedade brasileira. Extirpamos do Código Penal aqueles tipos que tinham importância em 1940, mas
em relação aos quais não há repercussão nem lesividade alguma nos dias de hoje.
Enfim, abordamos todos os assuntos, por mais polêmicos que fossem. E o fizemos, Srs. Senadores, da forma
mais democrática, aberta e transparente possível, porque as nossas sessões no Senado Federal eram frequentemente transmitidas ao vivo e em cores pela própria TV Senado. Talvez, nunca um diploma legal, mesmo ainda
na condição de anteprojeto, tenha sido tão debatido e tão divulgado pela imprensa e pela população brasileira.
A nossa satisfação e a nossa honra de estarmos aqui é que a Comissão Especial presidida pelo Senador
Eunício Oliveira e pelo Relator, Senador Pedro Taques, está entregando formalmente ao Presidente do Senado
agora uma proposta de projeto de lei.
Quero lhes dizer o seguinte: nunca nenhuma Comissão, nos últimos 20 ou 30 anos, indicada para examinar o Código Penal terminou o seu trabalho. Com o apoio do Senado Federal, em sete meses, entregamos uma
proposta profunda e séria, mas de modo nenhum acadêmica. Não divulgamos ou defendemos teses jurídicas
ou teorias em relação àquilo que examinamos.
Temos aqui um projeto do Código, da lei do cidadão brasileiro. É o Código da cidadania, aquele que vai
definir os limites de atuação não só do cidadão, mas os limites de atuação do Estado contra ou a favor do cidadão.
Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedemos a palavra ao Relator da
Comissão, o Exmo Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta Casa da Federação; Srªs e Srs. Senadores; Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
Gilson Dipp; Procurador Regional da República Dr. Luiz Carlos; Dr. Marcelo Leonardo; Dr. Gamil, é uma honra
para mim poder apresentar este relatório.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos membros da Comissão pela incumbência que me foi ofertada. Agradeço a S. Exª o Senador Eunício Oliveira, então Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Presidente da Comissão Especial.
Após mais de um ano de trabalho, chegamos ao esperado momento de apresentação do relatório final do
Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, em que se propõe um novo Código Penal para a sociedade brasileira.
Foram oferecidas mais de 800 emendas de Senadoras e de Senadores para a matéria e apensados mais
de 140 projetos de lei que tramitam nesta Casa. Além disso, recebemos milhares de sugestões pelo Alô Senado, Sr. Presidente, pelo meu e-mail institucional e por entidades com as quais conversei.
Como sabemos, nosso atual Código Penal é de 1940, a sua parte especial. Está em descompasso com a
construção de um Estado social e democrático de Direito que priorize a proteção da sociedade, em especial no
que se refere à garantia dos direitos difusos e coletivos. Do mesmo modo, com base no princípio de vedação
da proteção insuficiente e no princípio da proibição de excesso, mais do que nunca se faz necessário que a legislação penal seja organizada e sistematizada, possibilitando que seja atribuída a devida proporcionalidade
aos inúmeros tipos penais e suas penas, evitando contradições e injustiças.
Foram vários os avanços trazidos no Projeto original do PLS nº 236/2012, construído pela douta Comissão
de Juristas designada pelo Presidente José Sarney, que teve a Presidência do Ministro Dipp. Entre eles, pode-
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mos destacar a sistematização de toda a legislação penal extravagante, a previsão da responsabilidade penal
das pessoas jurídicas, regras mais claras para progressão de regime, aumento do rigor penal no combate aos
crimes contra a sociedade, a tipificação do crime de terrorismo, entre outros.
Após apresentar meu Relatório Preliminar, recebi ainda diversas contribuições para seu aperfeiçoamento.
Agradeço a todas as pessoas que participaram desse processo e que tornam o presente trabalho uma verdadeira obra de autoria coletiva. Este não é um relatório por mim apresentado, mas é um relatório apresentado
pela Comissão que foi designada pela Presidência desta Casa.
Neste momento, pretendo expor algumas contribuições que a Comissão Especial de Senadores aprovou
a partir do relatório final, bem construído pela Comissão de Juristas, que eu, na condição de Relator da matéria,
tive a honra de propor. Sem descurar dos direitos e garantias dos condenados, tenho a certeza de que, com o
Novo Código Penal, traremos mais segurança aos cidadãos, necessidade tão premente na sociedade brasileira.
Inicialmente, exponho alguns dados gerais, Sr. Presidente, sobre o substitutivo aprovado pela Comissão.
Existem, no Substitutivo, 355 figuras típicas, sem contar causas de aumento ou de diminuição ou tipos
privilegiados ou qualificados integrantes do mesmo artigo. Hoje, no Brasil, há 1.750 tipos penais, 1.750 crimes,
e nós, aqui, reduzimos para 355. Desse total, Srªs e Srs. Senadores, existem 81 crimes cuja pena não excede
dois anos, sendo, portanto, de menor potencial ofensivo. Em sete deles, existem dispositivos de aumento ou
qualificação que elevam a pena para a faixa seguinte. São 185 crimes os que, na figura básica, admitem o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, Senador Suplicy. São 185 crimes que aceitam a substituição, e 24 deles trazem dispositivos de qualificação ou de causa de aumento impeditivos desses
benefícios. Existem 126 crimes cuja pena máxima excede quatro anos, obstando o regime inicial aberto e a
substituição por pena restritiva de direito. Existem 45 figuras típicas cuja pena excede oito anos, sem contar tipos dos grupos anteriores que, em razão da causa de aumento ou qualificação, podem alcançar esse patamar.
Entre as diversas contribuições propostas no substitutivo, eu gostaria de destacar algumas: maior rigor
no prazo e necessidade de reparação da vítima para progressão de regime – 1/6 é a base hoje, e passamos para
1/4; previsão dos crimes de corrupção como crime hediondo, o que já foi aprovado pelo Senado da República;
fim da prescrição retroativa com base na pena em concreto; criminalização da doação eleitoral ilícita, o chamado caixa dois; imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, entre outras inovações que, em razão
do apertado do tempo, eu não tenho condições de aqui citar.
Sr. Presidente, essa solenidade, essa cerimônia é simples, mas penso que seja de suma importância para
o Senado da República. Como bem disse o Ministro Dipp, outras comissões, nos últimos 30 anos – nos últimos
30 anos –, não terminaram seus trabalhos e os apresentaram ao Senado da República, sem contar que outras
comissões surgiram no seio do Poder Executivo, e não no do Poder Legislativo.
Esse é um projeto perfeito? Não é um projeto perfeito. Esse projeto precisa, sim, de modificações, e nós
temos absoluta certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e o Plenário desta Casa saberão, sim, resolver alguns dilemas que aqui existem.
Quando se fala em Direito Penal, nós estamos a tratar não só das ciências jurídicas, mas estamos a tratar
de filosofia, estamos a tratar de política, estamos a tratar de religião, estamos a tratar de preconceitos, estamos
a tratar das várias vaidades que existem na pessoa humana. Esse não é um projeto perfeito, mas é o projeto
que foi possível, e ele ainda está a merecer modificações.
Sr. Presidente, como membro da CCJ, penso que a relatoria na CCJ deva ser de outro Senador da República. Por que isso? Por que cada objeto precisa ser analisado por outros sujeitos para que este Código não seja
pessoal. Ninguém pode ser autor de uma obra só. Essa é uma obra coletiva.
Por isso, Sr. Presidente, encerro, dizendo que este Código não vai resolver os problemas de segurança
no Brasil. Não vai resolver. Ele é um dos instrumentos para que tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre e uma sociedade solidária.
Encerro, agradecendo a honra de ter sido Relator desse projeto. Agradeço à Comissão de Juristas pelo
trabalho que restou elaborado. Agradeço ao Senado da República por me permitir colaborar com a sociedade
brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos conceder a palavra, agora, ao
Presidente da Comissão que examinou a reforma do Código Penal brasileiro, o Exmo Senador Eunício Oliveira.
Logo em seguida, o Senador Eunício Oliveira vai fazer à Presidência do Senado Federal a entrega do relatório
dessa importantíssima Comissão.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Renan Calheiros; Sr. Presidente da Comissão de Juristas e Vice-Presidente do Tribunal, Ministro Gilson Dipp;
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Sr. Procurador Luiz Carlos Gonçalves.; Sr. Marcelo Leonardo; Sr. Gamil Föppel; ilustres Senadores; meu querido
companheiro e ilustre Relator dessa matéria, Senador Pedro Taques; Srªs e Srs. Senadores; demais autoridades
aqui presentes; assessores e técnicos da Comissão Especial de Revisão do Código Penal; senhoras e senhores,
é com enorme satisfação de dever cumprido que entregamos à Mesa do Senado Federal, na figura do nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, o relatório final da Comissão de Reforma do Código Penal brasileiro.
Como Presidente da Comissão Especial, criada em 2012 pelo Senador José Sarney, então Presidente desta Casa, tenho plena convicção, Sr. Presidente, de que cumprimos nosso papel como legisladores e cidadãos
comprometidos com o aperfeiçoamento das nossas leis, a fim de atender aos anseios da sociedade brasileira.
O relatório final, elaborado pelo dedicado Relator, Senador Pedro Taques, que tive a honra de escolher
e apresentar para os membros da Comissão, eleito por unanimidade, representa mais uma etapa do trabalho
do Senado Federal para modernizar, praticamente, o arcaico Código Penal brasileiro, datado de 1º de janeiro
de 1942.
Nosso trabalho não partiu da estaca zero. Tivemos uma grande e qualificada contribuição da Comissão
de Juristas, presidida, como já disse, pelo Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que presidiu e
elaborou um anteprojeto de reforma do Código Penal brasileiro.
Cumpre sempre registrar que a Comissão de notáveis juristas foi instituída pelo então Presidente desta Casa, Senador José Sarney, que, com a sua sensibilidade social e visão contemporânea, soube colocar em
prática a necessidade de atualização do Código Penal, como forma de contribuir com o desenvolvimento da
sociedade brasileira.
O conjunto de sugestões da Comissão de Juristas serviu, Ministro Dipp, para enriquecer o debate e as
propostas dos membros da nossa Comissão Especial – e aproveito neste momento para agradecer a todos
pelas contribuições dadas – e possibilitou-nos um relatório com mecanismos capazes de efetivamente atualizar o Código Penal brasileiro, a partir de uma perspectiva que contemple os modernos desejos da população
brasileira, tarefa que entendo mais urgente. Afinal, embora tenha passado por revisões e atualizações ao longo desses 72 anos, o nosso Código Penal não mais encontra parâmetros nos dias de hoje, pois tornou-se um
emaranhado de leis praticamente ineficientes.
Seguramente, a reforma do Código Penal brasileiro está entre as prioridades da nossa sociedade, porque
tem reflexos diretos sobre a segurança pública e a criminalidade, temas que estão entre as principais preocupações da Nação nos últimos 30 anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de Presidente da Comissão Especial, sempre atuei como
um facilitador do trabalho das minhas colegas Senadoras e dos meus colegas Senadores. Como já tive oportunidade de dizer, entendo que cabe a nós, como detentores de mandato popular, buscar o ponto de equilíbrio
entre o saber técnico dos juristas e o sentimento, a visão moral e social do povo que representamos nesta Casa.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o relatório da Comissão de Revisão do Código Penal traduz a busca desse
equilíbrio de todos os seus membros e, especialmente, do nosso Relator, Senador Pedro Taques e de todos os
membros que participaram dessa comissão.
Mais uma vez, meu reconhecimento ao Senador Pedro Taques, a quem tive a honra de indicar, como já
disse, como Relator dessa Comissão Especial, pela sua paciência, pela sua dedicação e pela forma republicana
com que tratou todos que nos procuraram durante essa caminhada. Mais uma vez, o meu reconhecimento a V.
Exª, pela dedicação e pelo trabalho aqui apresentado ao Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros. Com
seu conhecimento jurídico e sua sensibilidade política, ele elaborou um relatório minucioso e um substitutivo,
como já disse, extremamente equilibrado.
Sr. Presidente, reitero que o relatório hoje entregue representa o cumprimento de uma etapa, pois agora
o processo de reforma do Código Penal, antes de ir à votação em plenário, será também apreciado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde certamente receberá novas contribuições das Srªs Senadoras e dos
Srs. Senadores.
Caixa de ressonância da sociedade, esta Casa do Congresso Nacional, tão bem dirigida por V. Exª – e, por
extensão, todo o Congresso Nacional – cumpre, assim, seu papel de dirimir as questões polêmicas e de buscar
soluções para atender ao clamor popular por uma legislação penal mais moderna e atual, por mais segurança
pública e pela redução da criminalidade no Brasil.
Sr. Presidente, Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores convidados, como coordenador dos trabalhos da Comissão Especial, tenho certeza de que o Brasil será surpreendido pela profundidade e pela qualidade dos resultados desse relatório, que hoje começa a trilhar uma nova etapa. Teremos ainda
muitas discussões e definições para serem resolvidas, principalmente na conceituação de práticas criminosas
e naquilo que deve ser julgado como crime, assim como as penalizações.
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Não há dúvida, Sr. Presidente, entretanto, que as sugestões ora apresentadas são da maior importância,
pela coragem na abrangência dos temas e pelos avanços sugeridos de forma plural. Agora, cabe ao Congresso
Nacional cumprir o desafio de trabalhar nessa urgente atualização que o atual Código Penal exige.
Com a experiência adquirida durante os dois anos na Presidência da CCJ, afirmo com segurança que estaremos à altura de mais esse desafio histórico que nos é imposto às nossas vidas.
Mais uma vez, quero aqui agradecer aos membros da Comissão que comigo dividiram essa tarefa tão
importante de chegarmos até aqui. Ao Presidente Gilson Dipp, mais uma vez agradeço essa contribuição que V.
Exª dá não apenas ao Congresso Nacional, não apenas a um instrumento como o Código Penal brasileiro, uma
lei, um anteprojeto que foi apresentado para se tornar lei do Congresso Nacional, mas pela grande contribuição, pelo que V. Exª representa aqui. Aos demais membros, o nosso agradecimento, aos demais membros da
Comissão de Juristas, que nos ajudaram a fazer aqui, nesta Casa, o aprimoramento de um trabalho tão exaustivo, como o que V. Exª presidiu. Muito obrigado, em nome da Comissão Especial, em meu próprio, no do povo
do Ceará e em nome dos membros desta Casa do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana, com a palavra V.
Exª. Porém, se V. Exª permitir a inversão, receberemos o relatório e, em seguida, darei a palavra a V. Exª.
Vamos receber das mãos do Presidente da Comissão, Senador Eunício Oliveira, o Relatório Final nº 1, de
2013, cujo Relator é o Senador Pedro Taques.
(Procede-se à entrega do relatório final.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
sei que V. Exª vai encerrar esta solenidade, da maior importância, imediatamente.
Eu só queria, em menos de um minuto, cumprimentar o Ministro Dipp e, na pessoa dele, todas as pessoas que prepararam uma parte importante da tarefa e do trabalho que a comissão, hoje, conclui e entrega à
Presidência do Senado.
Quero agradecer ao Presidente Eunício e ao Relator, Senador Pedro Taques, o privilégio de ter sido parte
desse trabalho, como Vice-Presidente da Comissão.
Na condição de cidadão brasileiro, de Senador e de Vice-Presidente desta Comissão, quero dizer, Senador Eunício, que V. Exª nos ajudou a realizar um dos mais importantes trabalhos desta Casa no ano passado,
conduzidos, obviamente – a parte dura e difícil – , pelo Senador Relator Pedro Taques.
Eu acho que a melhor maneira de começarmos 2014 é esta Comissão, instituída lá atrás pelo Presidente
José Sarney e, depois, conduzida por V. Exª, poder trazer para o plenário do Senado um relatório, uma proposta
que precisa ser apreciada e votada e imediatamente encaminhada à Câmara dos Deputados.
Não há tema mais importante para o País hoje do que encontrarmos uma maneira de reformar o Código
Penal brasileiro. Esse é um tema fundamental, e eu o parabenizo, Presidente Renan. Sei que daremos celeridade
à apreciação dessa matéria. Que ela seja apreciada no menor espaço de tempo na Câmara dos Deputados, de
modo que o Brasil possa ter um novo Código Penal e, com isso, conquistar um instrumento de enfrentamento
da violência, que apavora uma parcela enorme da sociedade brasileira.
Muito obrigado e parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos conceder a palavra, rapidamente, ao Senador Pedro Taques, que foi o Relator dessa importantíssima comissão que examinou a reforma do Código Penal brasileiro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Permita-me, Sr. Presidente, apenas para agradecer aqueles que auxiliaram na construção desse projeto: Dr. Douglas Fischer, Dr. Thiago, Dr. Renílson, Victor,
Marrafon.
Quero também agradecer todos os membros da comissão de Senadores que contribuíram de forma
valiosa, Sr. Presidente.
É isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Presidente
da comissão que examinou a reforma do Código Penal brasileiro; Senador Pedro Taques, Relator da Comissão;
demais membros da comissão; Exmos Srªs e Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Ana Rita, Armando Monteiro,
Benedito de Lira, Cícero Lucena, Eduardo Amorim, Eduardo Suplicy, Jorge Viana, José Pimentel, Lídice da Mata,
Magno Malta, Osvaldo Sobrinho, Ricardo Ferraço, Sérgio Souza e Vital do Rêgo.
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Exmos senhores membros da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código
Penal: Exmo Ministro Gilson Dipp, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e Presidente da Comissão;
Procurador Regional da República, Luiz Carlos Gonçalves; Marcelo Leonardo; Gamil Föppel El Hireche; Exmos
Senadores, Exmas Senadoras, Srs. Deputados Federais, Srªs Deputadas Federais, o conceito de crime, como todos
sabem, é normativo. No sistema jurídico brasileiro não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal, por força de preceito constitucional com status de cláusula pétrea.
Daí, Srs. Senadores, a importância da sensibilidade do legislador para identificar, em harmonia com a
vontade coletiva, os valores que merecem proteção penal e depois reduzir as condutas socialmente reprováveis em palavras, de forma clara, de forma objetiva.
Fazer leis, como todos sabem, não é tarefa fácil, e nós, Senadores, sabemos muito bem disso, já que é a
nossa rotina. A atividade legislativa desempenha papel relevante na sociedade e prende-se a técnicas próprias,
destinadas à confecção de um texto normativo apto a ingressar sem máculas na ordem jurídica.
Manifesto aqui, em nome do Senado Federal, o reconhecimento desta Casa à Comissão Temporária de
Estudo da Reforma do Código Penal. E o reconhecimento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, expressa a sinceridade da gratidão.
Sou agradecido a esse importante Colegiado que elaborou o substancioso relatório versando sobre o
novo Código Penal brasileiro, a partir do anteprojeto da Comissão Especial de Juristas, nomeada pelo Presidente José Sarney, a quem faço referência, e que teve como Presidente o Ministro Gilson Dipp, que honra o
Superior Tribunal de Justiça e honra igualmente o Senado Federal com essa inestimável colaboração, com essa
insubstituível colaboração que é a atualização, a revisão do Código Penal brasileiro, que, como todos sabem,
é da década de 40.
Foram avaliadas centenas de proposições legislativas e emendas formuladas pelos Senadores, além de
milhares de sugestões e documentos encaminhados por cidadãos e entidades da sociedade civil.
Ampliando esse debate democrático, várias audiências públicas foram realizadas para colher o pensamento de renomados especialistas na matéria penal.
Posso afirmar, com total satisfação, que estamos diante de um primoroso trabalho da Comissão Temporária comandada, com muita dedicação, pelo Senador Eunício Oliveira, que teve como Relator o Senador José
Pedro Gonçalves Taques, profundo conhecedor, como todos nós sabemos, do Direito Penal.
Cuida-se, sem dúvida, de relatório elaborado com a exemplar sensibilidade jurídica e social de todos os
ilustres membros do Colegiado.
Estou convicto de que essa matéria complexa foi tratada com total seriedade e realismo, contemplando as mudanças históricas, sociais e tecnológicas ocorridas nos mais de 70 anos de vigência do Código Penal.
O substitutivo apresentado pela Comissão Temporária avança em temas importantes, eliminando as contravenções penais, expandindo o rol dos crimes cibernéticos e dando tratamento rigoroso aos crimes de trânsito.
A proposta, afinada com as normas do Tribunal Penal Internacional, tipifica os crimes contra os direitos
humanos, abrangendo o genocídio, o extermínio, o tráfico de pessoas, a tortura, o racismo, o preconceito e os
crimes praticados contra grupos vulneráveis, como os portadores de deficiência, os idosos, os índios, as crianças e os adolescentes.
Também confere proporcionalidade entre os delitos e as penas correspondentes, ajusta o perfil da prescrição para evitar a impunidade, aposta nas penas alternativas e tipifica novos delitos, como o terrorismo, a
perseguição insidiosa e a intimidação vexatória, conhecida como bullying, para ficar apenas nesses exemplos.
A lei não acompanha passo a passo, como todos sabem, a evolução dos costumes, e o Direito também
está sujeito à inevitável corrosão determinada pelo passar do tempo. Atento a essa realidade, o Senado Federal
tem se dedicado a reformar leis importantes, a exemplo do Código de Processo Civil, do Código de Processo
Penal, do Código Comercial, da Lei de Execução Penal, da Lei de Arbitragem e da Lei de Licitações.
O nosso Estatuto Penal foi editado por decreto-lei – ainda no Estado Novo – e as tentativas, como disse
aqui o Senador Pedro Taques, de modernizá-lo datam de 1961. E só agora nós estamos avançando com relação a esse objetivo.
A legislação penal brasileira perdeu eficácia e utilidade. Necessita, portanto, ser reformada para ajustar-se às novas relações sociais.
Neste ponto, é necessário sublinhar que a codificação é vantajosa, pois forma, como todos sabem, um
conjunto metódico, sistemático e harmônico de normas jurídicas, facilitando o seu entendimento, facilitando
o seu manejo e facilitando a sua aplicação.
Ao Direito Penal cabe proteger os bens jurídicos essenciais à vida em comum, sancionando as condutas
socialmente reprováveis com privação de liberdade, multa ou restrição de direitos.
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O Código Penal é instrumento de cidadania, de pacificação social e de elevada dimensão humana que,
para atingir seus objetivos, deve corresponder aos valores predominantes na sociedade em determinado momento histórico.
Sabe-se que a eficácia da lei depende da sua identidade com os fatos da vida. Por sua vez, o crime deve
ser tratado tanto como noção jurídica quanto como fenômeno social e fato humano.
Sabemos, também, que a lei penal, por si só, não resolve o grave problema da criminalidade. Porém, apenas a partir de uma boa legislação criminal será possível desenvolver ações realmente eficazes no combate à
violência e à impunidade.
Heleno Fragoso afirmava – e já encerro –, com autoridade, que não se resolve o problema da criminalidade com o Direito Penal.
É verdadeiro. O crime é fenômeno sociopolítico, decorrendo de um conjunto de fatores ligados à estrutura econômico-social, e, em relação a estes, o Direito Penal acaba tendo pouca influência.
Por isso, para combater a criminalidade, também nós precisamos de ações concretas que melhorem as
condições de vida da população, proporcionando trabalho, educação, saúde e segurança.
Tenho convicção de que nosso esforço, de que o esforço do Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão, o esforço do Senador Pedro Taques, Relator da Comissão, de todos os membros da Comissão e dos
juristas que conduziram a elaboração do anteprojeto do Código Penal, se traduzirá em um instrumento eficaz
para lutar contra o crime e promover a paz social no nosso País.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, em nome do Senado Federal, mais uma vez quero agradecer a todos que
participaram desse importantíssimo trabalho.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Senador Eunício. Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós voltamos à

ORDEM DO DIA
Srªs e Srs. Senadores, hoje nós tivemos, novamente, um dia intenso de conversas no sentido de que pudéssemos direcionar bem a nossa Ordem do Dia, sobretudo porque, como todos sabem, há um compromisso
público assumido por todos nós no sentido de que a primeira deliberação deste ano legislativo seria com relação ao projeto que altera regras da dívida pública brasileira.
Há pouco, realizamos uma conversa informal com os Líderes partidários, que contou com a presença
honrosa do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, da Ministra Ideli Salvatti e de três governadores – especificamente, do Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro; de Alagoas, Teotônio Vilela; e de Santa Catarina, o
Governador Colombo –, no sentido de que pudéssemos produzir um encaminhamento consensual.
Não há divergência nenhuma com relação ao mérito dessa matéria. Nós não podemos indefinidamente condenar os Estados endividados e os Municípios endividados a pagarem esses juros escorchantes, IGP-DI
mais 6,5% a 9%. Portanto, fundamental trocarmos, substituirmos esse indexador.
Mas algumas propostas foram levadas na ocasião, e estamos aqui exatamente para encaminhá-las.
O item 1 da pauta é uma medida provisória.
O Item 2 da pauta é a PEC do Senador José Agripino, que está pronta para votação, prontíssima para
votação.
E o item 3 da pauta, com o qual todos nós nos comprometemos, é o Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
2013, Projeto de Lei Complementar, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios; e dá outras providências.
Nós concedemos a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 3 de dezembro de 2013, foi aprovado, na Comissão de Constituição e Justiça, requerimento para
solicitar urgência para apreciação na Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 2007, do Deputado
Luciano Zica, e que constou adequadamente na Ordem do Dia a partir do dia 4 até o dia 19 de dezembro. Normalmente, deveria ainda estar incluído na Ordem do Dia, Sr. Presidente, dado o requerimento aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça.
Observo, no relatório de Atividade Legislativa, a tramitação de matérias que estão aguardando a inclusão
na Ordem do Dia. Acredito que deveria estar, em verdade, incluído também esse projeto.
Então, peço, se possível, que seja incluído tal projeto na Ordem do Dia, na ordem que V. Exª considerar
adequada.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós tomaremos, Senador Eduardo
Suplicy, as providências regimentais que V. Exª recomenda.
O SR. MARIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mario Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – V. Exª leu a pauta, itens 1, 2,
3. Parece-me que todos os Senadores estão interessados em votar e discutir o projeto das dívidas dos Estados.
Como V. Exª falou, é um compromisso público, desde o ano passado, e ontem nós aderimos a uma negociação
com o Líder de Governo para que hoje pudéssemos continuar a discutir essa matéria.
Então, pergunto a V. Exª: se nós tivermos condições de discutir a matéria, poderíamos inverter a pauta
para começar a discussão pela matéria que interessa a todos e ao Brasil inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, vamos
fazer a inversão da pauta...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Não é uma questão
de objeção, mas quero trazer uma lembrança de como se deu essa questão.
V. Exª sabe que vez por outra criam-se expressões e algumas invencionices que se transformam, midiaticamente, em símbolos. Criou-se uma questão relativa à guerra dos portos, o que resultou numa votação que
era de responsabilidade exclusiva do Senado. Nós votamos e fizemos uma pequena condicionante: iríamos
tratar da dívida dos Estados e iríamos tratar do comércio eletrônico. Nós votamos o comércio eletrônico, nós
enviamos essa matéria para a Câmara dos Deputados, e essa matéria está dormindo naquela Casa.
Quero dizer que, para o meu Estado, o Estado do Ceará, é muito importante a votação do comércio eletrônico. Não é uma questão de cláusula vinculante, mas é assim que foi tratado aqui no Senado: nós tratamos
de votar a questão dos portos e, na sequência, votaríamos a questão da dívida e do comércio eletrônico. Votamos a nossa parte – os Senadores – do comércio eletrônico, mas não tivemos a reciprocidade da Câmara dos
Deputados. Alguém com muita força está segurando essa matéria na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de
vê-la liberada para que nós pudéssemos fazer um acerto entre nós. É evidente que estou a favor de votar um
novo indexador da dívida para todos os Estados, mas nós queremos, principalmente no meu caso e, tenho
certeza, de todos os Senadores do Estado do Ceará, senão de todos do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, e
mesmo alguns do Sul e Sudeste estão interessados nessa matéria do comércio eletrônico, que está paralisada
na Câmara dos Deputados.
Não quero vincular, mas eu acho que, para fazer justiça aos Estados que querem negociar o novo indexador, nós teríamos que votar a questão do comércio eletrônico. Creio que o caminho mais adequado seria
exatamente este que eu proponho que façamos em nome da justiça daquilo que a gente acordou no Senado
Federal. Nós votamos. A nossa parte foi garantida. Nós a fizemos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga e, em seguida,
consecutivamente, Senadores Alvaro Dias, Paulo Paim, Lídice da Mata e Mário Couto.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma
linha do nosso Senador Inácio Arruda, é importante lembrar os fatos. Eu fui o Relator, Senador Inácio Arruda,
da matéria da Guerra dos Portos, matéria polêmica, com um grande debate na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nosso relatório foi aprovado por diferença de um voto, graças a um entendimento feito com todos
os Senadores para que pudéssemos construir um acordo entre os diversos Estados, possibilitando a aprovação
da Resolução nº 013, que acabou com a guerra nos portos.
Nesse entendimento, nesse acordo, dois itens eram fundamentais. Um deles era a partilha do ICMS do
comércio eletrônico, relatado àquela altura por V. Exª, que foi também amplamente negociado nesta Casa para
que pudéssemos atender os interesses federativos dos Estados. Aprovamos por unanimidade a matéria, que
foi à Câmara.
O terceiro item do entendimento era exatamente o indexador da dívida pública. Ora, Sr. Presidente, nós
queremos votar o indexador da dívida pública. Nós queremos efetivamente compartilhar com os nossos Estados o momento da redução dos juros no mercado nacional, dos juros no mercado internacional. Mas, Sr. Presidente, é óbvio que temos aqui uma questão que muitos Estados e vários Líderes estão questionando para
o cumprimento de um entendimento e de um acordo, porque, se votarmos esta matéria como vamos votar,
vamos obviamente resolver o problema da dívida de alguns Estados. O meu Estado, o Amazonas, tal qual o
Ceará, não tem na questão da dívida o seu principal problema, e aqui, antes de ser Líder do Governo, eu sou
Senador pelo Estado do Amazonas.

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

65

Eu preciso aqui colocar que o Estado do Amazonas perde – e perde muito – com a venda do comércio
eletrônico, que não compartilha o ICMS com os Estados. Todo o ICMS fica no Estado de origem.
Ora, Sr. Presidente, é preciso, daqui do plenário do Senado, fazer um apelo à Câmara dos Deputados
para que vote a questão do ICMS compartilhado no comércio eletrônico. Isso daria, a vários Estados, recursos
expressivos, inclusive para o pagamento de dívidas. O próprio Estado de V. Exª, o Estado de Alagoas, que é um
dos Estados que precisam do novo indexador, teria um aumento em sua receita da ordem de R$200 milhões a
R$300 milhões por ano. O Estado do Amazonas também teria um aumento, na sua receita, da ordem de R$300
milhões por ano e assim sucessivamente. O Maranhão também, Presidente Sarney, teria um aumento. Portanto, a questão do ICMS é importante para todos os Estados, no comércio eletrônico. Lamentavelmente, nem
sequer sair da Comissão Especial da Câmara essa matéria saiu.
Com relação à inversão de pauta proposta pelo Líder Mário Couto, nós da Liderança do Governo não
temos nada a opor. Mas queria lembrar que na pauta estão uma medida provisória e uma PEC de autoria do
Senador Agripino Maia. O Senador Agripino Maia, Líder do DEM, não está agora no plenário. Essa é uma matéria que, todos sabemos, é importante. Nós gostaríamos, Sr. Presidente, de deliberar sobre a matéria em respeito ao Líder Agripino sem a ausência dele aqui no plenário, para que não haja, portanto, um constrangimento
com um colega Senador que lutou pelo mérito de uma matéria, de uma proposta de emenda constitucional
que se encontra na pauta.
Essa é a consideração que a Liderança do Governo gostaria de fazer com relação à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sempre que se
coloca alguma dificuldade em relação a matérias que interessam aos Estados brasileiros é motivo de surpresa,
de espanto, porque somos os representantes dos Estados, os Senadores são os representantes dos Estados, e
há um compromisso que foi assumido pelo Governo, que demonstra, agora, recuo e encaminha a sua Ministra
de Relações Institucionais ao Senado para defender que não se vote essa matéria, que não se aprove essa matéria, quando há um compromisso anterior público, registrado, conhecido, inegável. Esse recuo não fica bem
para o Governo, e qualquer manobra protelatória certamente desgasta as relações do Governo com os representantes dos Estados. Não se trata de um confronto oposição e Governo, já que, aqui, creio eu, muito mais
do que representantes do Governo, os Senadores da base aliada devem representar os seus próprios Estados,
que são os interessados na solução desse impasse financeiro que os atormentam.
Cito como exemplo o Paraná, que, se analisarmos o pagamento do serviço da dívida, vamos constatar
que, pelo indexador atual, terá que pagar R$31,5 bilhões até 2028, e pelo indexador proposto, o Paraná teria
que pagar, se adotarmos o IPCA mais 4%, R$17 bilhões. Isso representa uma redução do montante do serviço
da dívida em mais de R$14 bilhões, R$14,5 bilhões, portanto, recursos que poderiam ser investidos em saúde,
em educação, segurança pública, infraestrutura etc.
Não há por que protelarmos essa decisão, e sabemos que V. Exª, como representante também do Estado
de Alagoas, adotará todas as providências para dar celeridade a esses procedimentos, eliminando qualquer
suspeição de que o que existe é uma estratégia, é uma manobra de protelação, para impedir que isso seja deliberado rapidamente.
E, ao final, Sr. Presidente, muito mais simples, peço a V. Exª para incluir na pauta a votação do Requerimento nº 1.424, de minha autoria e de outros Senadores, que requer uma sessão especial no plenário do Senado Federal comemorativa aos 30 anos da campanha das Diretas Já.
É a solicitação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros,
confesso que estou ainda perplexo e sob o impacto do que estou assistindo no plenário desde o dia de ontem.
Nós todos, Sr. Presidente, participamos de um grande acordo, um acordo por unanimidade, de que a renegociação da dívida dos Estados seria votada na primeira sessão depois do recesso parlamentar.
Desde ontem começaram a surgir boatos para todo lado, de que a matéria não seria votada no dia de
ontem. Eu estava, junto com o Senador Mozarildo, aí na Presidência do Senado, sentado ao lado dele. O Senador Mário Couto pediu a palavra, solicitando que a matéria fosse votada. Aí foram consultados os Líderes aqui
presentes e se fez outro acordo: que ela não seria votada ontem, mas seria votada hoje.

66

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Tive a preocupação de ligar para o Governador Tarso Genro, que está aqui presente, e lhe disse: “Governador, está garantida a votação de amanhã, porque esse foi o acordo de todos os Líderes.” O Governador, naturalmente, veio para cá.
Eu não estou nem entendendo por que nós não estamos já no regime de votação. Vamos a voto, cada
um que assuma a sua posição, e o Plenário decide. Acho que o Senado, Sr. Presidente, dentro da sua autonomia, não pode, mais uma vez...
V. Exª sabe, e quem participou da reunião sabe que eu fui contra adiar para a primeira semana de fevereiro. O que eu dizia? “Não vai ser cumprido o acordo. Chegando fevereiro, não vão querer votar de novo.” Agora
já estão propondo para abril, para maio, para junho, para julho, para dezembro.
Sr. Presidente, estou há quase 30 anos nesta Casa, e o mínimo que aprendi é que acordo de Líderes tem
que ser cumprido, Sr. Presidente. V. Exª foi testemunha desse acordo. Os Líderes todos aqui acompanharam
esse debate. Eu não estou nem falando agora do mérito. Eu só estou pedindo que a palavra empenhada de
cada Líder seja respeitada.
Não mudou nada no País de dezembro para cá. O que mudou? E mesmo no cenário internacional; eu
diria que até melhorou. Não dá agora, alegando que uma agência de risco poderá dar uma nota maior ou menor para o Brasil, para esquecermos um acordo que foi firmado já lá na Câmara dos Deputados. E com o aval
do Executivo. É bom lembrar que o projeto veio à Casa por obra do Executivo. A Câmara conversou com os
Senadores, negociamos amplamente, cedemos em tudo que podíamos ceder, o Executivo bateu o martelo, e
o projeto foi votado praticamente por unanimidade.
Não tem sentido, não há lógica nenhuma em não votarmos a matéria no dia de hoje, numa linha muito
simples, Sr. Presidente, da independência dos Poderes.
Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo, de forma respeitosa, que este plenário merece de mim... Eu, da
tribuna, dizia, Senador Renan Calheiros, que aqui neste plenário há homens e mulheres da maior responsabilidade, e todos respeitam acordos e a palavra empenhada. Por isso, não há motivo nenhum, Sr. Presidente,
para não votarmos a matéria e cada um assumir sua posição. Vamos, depois, na discussão, discutir o mérito.
Por isso, o apelo que faço a V. Exª...
Eu me lembro de que, há algum tempo, o Governador Tarso Genro, num outro projeto, Senador Simon,
Senadora Ana Amélia, de interesse do Rio Grande... O que me pediram? “Paim, retire as emendas, porque isso
não ajuda os Estados do Nordeste, e nós faremos a devida adequação no momento da discussão da dívida
dos Estados”.
Fui à Mesa e retirei todas as minhas emendas, entendendo que nesse momento o acordo seria firmado
e nós votaríamos essa matéria que não interessa somente ao Rio Grande, pois interessa a diversos Estados.
Por isso, o apelo que faço neste momento, em nome do bom convívio aqui no Parlamento, dos acordos
que firmamos, é para que a gente respeite a palavra empenhada e a matéria seja votada no dia de hoje. Este
é o apelo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos conceder a palavra à Senadora
Lídice da Mata.
Estão inscritos os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Mário Couto, José Pimentel, Walter Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Roberto Requião e Randolfe Rodrigues.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente, o meu é apenas um
pedido a V. Exª para que coloque em votação o Requerimento nº 22, de 2014, a respeito de uma sessão especial.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Atenderemos V. Exª prontamente, na
forma do Regimento.
Senadora Lídice da Mata.
Senador Pedro Simon.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não
estou contra a votação da matéria hoje e acho absolutamente legítimo que a Bancada do Rio Grande se pronuncie, como está se pronunciando. Acho, no entanto, que seria preciso que nós acordássemos com o Governo,
que, nesses momentos, vem ao Senado Federal de última hora, correndo, porque nós sempre estamos na última lista de prioridade do Governo para debater as questões. Sempre na hora da votação é que desce alguém
para pedir, em nome do Governo, que uma votação não ocorra.
Quero chamar a atenção para a importância dessa matéria, da renegociação da dívida, para os Estados
brasileiros.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que acho indispensável até que V. Exª, como Presidente deste Senado,
que já tem se pronunciado algumas vezes solicitando da Câmara uma postura diferente em relação às propo-
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sições votadas no Senado, converse com o Presidente da Câmara dos Deputados para que votemos o projeto
de ICMS compartilhado no comércio eletrônico, para que possamos dar aos Estados brasileiros novas oportunidades de receita, contribuindo, no meu caso, para que o Estado da Bahia possa sair numa situação melhor
do que aquela em que se encontra hoje. Da mesma forma que quero ver uma boa situação para o Governo e
para o Estado do Rio Grande do Sul, quero ver também para a Bahia.
Tem razão o Senador Paim quando diz da necessidade de votarmos essa matéria o mais rapidamente
possível. Nós não podemos adiá-la até as calendas gregas, por se tornar uma necessidade dos Estados brasileiros, por ser uma necessidade também do meu Estado. Só que, além dessa necessidade, nós temos necessidade, também, da votação, em urgência, se necessário for, do ICMS compartilhado do comércio eletrônico.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)
S. Exª declina.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, é só para informar
ao Líder do Governo, Senador Eduardo, que eu não tentei, em hipótese alguma, burlar ou prejudicar a votação
dos projetos do Senador José Agripino. Ao contrário, o Senador José Agripino para mim é uma das pessoas
mais ilustres deste Senado, um amigo que tenho, viu, José Agripino?
Por perceber que V. Exª estava em seu gabinete, atendendo os seus prefeitos, eu pedi a inversão da pauta. Mas, se V. Exª quiser manter a pauta, eu retiro o meu pedido de inversão de pauta.
Em momento algum pensei em causar qualquer transtorno a V. Exª. Tenho o maior carinho, apreço e
admiração por V. Exª. Desde que cheguei a este Senado, criei uma profunda amizade por V. Exª, carinho e respeito. Não tenho por que tentar impedir a votação dos projetos de V. Exª. O que me interessa é ter a palavra do
Senador Renan Calheiros, que tem se comportado de uma maneira singular. Pelas suas atitudes no dia de hoje,
sinto eu que V. Exª quer votar hoje o projeto – ouviu, Senador Renan Calheiros? –, que interessa a todos os Estados. Eu senti o interesse de V. Exª. E V. Exª deve ter sentido a preocupação de cada Senador com seu Estado.
Não seria eu, que amo o meu Estado, que tenho o maior carinho e apreço pela população do meu Estado, que
luto neste Senado pelo meu Estado e pelo meu País, que, neste momento, iria ficar calado em relação ao meu
querido Estado do Pará observando os outros colegas se interessarem pelos seus Estados.
Deixo o Senador Agripino à vontade. Se o Senador Agripino achar que os projetos dele devem ser votados antes daquele que eu pedi para ser votado com a inversão da pauta, V. Exª, Senador Renan Calheiros, pode
retirar o meu pedido de inversão de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Pimentel.
Antes, porém, com a aquiescência do Senador Pimentel, pede a palavra o Senador José Agripino.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a convite de V. Exª, eu
participei, junto com os demais Líderes, de uma reunião...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, o som está muito ruim. Se pudessem
elevar o som, inclusive o seu, por favor.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que,
por favor, determine melhorias no som desta Casa.
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Como eu ia dizendo, Sr. Presidente, a convite de V. Exª, participei, ao lado dos companheiros Líderes partidários, de reunião, no gabinete
da Presidência, com os Governadores Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, Teotônio Vilela, de Alagoas, e Raimundo Colombo, de Santa Catarina, e de S. Exªs os Ministro Guido Mantega, da Fazenda, e Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, nossa ex-colega. Tratamos de um assunto que dominou a reunião de ontem, que pautou
as discussões da reunião de ontem e que motivou a marcação, para hoje, da votação de uma matéria que foi
discutida ao longo do ano passado todo, que produziu um consenso entre os Governos estaduais, municipais
e Federal e o Congresso Nacional, para se votar um novo indexador para a correção das dívidas de Estados e
Municípios, que sofreram uma penalização forte ano passado.
O Ministro Guido Mantega, na reunião da tarde de hoje, disse que não tinha conseguido atingir por pouca coisa a meta do superávit primário, pois esperava 2% do PIB e havia chegado a 1,9%, somando o superávit
primário de Estados, Municípios e mais o federal.
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Eu não disse o que vou dizer agora: se não houvesse sido feita a desoneração que retirou da arrecadação
federal e dos Estados e Municípios R$10 bilhões de IPI e R$11 bilhões da CIDE, que evitaram que os Estados e
os Municípios fizessem investimentos na área rodoviária, esse superávit primário teria acontecido. O fato é que
não aconteceu porque o Governo encontrou conforto nas suas finanças para fazer a desoneração e abrir mão
de R$21 bilhões de arrecadação em IPI e CIDE, que seriam fundamentais para Estados e Municípios do Fundo
de Participação e para Estados e Municípios na construção e recuperação de rodovias com recursos da CIDE.
Disse S. Exª que a proposta que estava em discussão poderia comprometer fortemente a credibilidade
do País ou as finanças do País, que vão ser avaliadas agora, em abril, pelas agências de risco, que vão definir a
nota do Brasil e se o Brasil tem grau de investimento ou não tem grau de investimento.
Eu, como brasileiro, quero que o Brasil mantenha a posição de grau de investimento, para que os fundos
de pensão possam investir nas concessões, nas privatizações, que são a nossa tese, tese a que o Governo do PT
aderiu recentemente, ainda que tardiamente, mas aderiu.
Eu disse a S. Exª que entendia que não votar essa matéria, que foi objeto de discussão, significava uma
afronta ao Congresso, que marcou data para votar, hoje, e significava uma agressão a um acordo que foi costurado, com muita competência, entre governadores, prefeitos e o próprio Governo Federal, e propus que se
votasse por uma razão simples: se forem somadas as dívidas estaduais e municipais com a federal, que é o que
pode comprometer o grau de investimento... Porque, na hora em que for feita a repactuação dos débitos, o que
vai acontecer é que os débitos municipais e estaduais vão ser acrescentados ao débito, à dívida federal, mas a
soma dos dois não vai mudar. Em matéria de grau de investimento não muda nada, a não ser que você cresça a dívida. Eu propus que o Governo central, por um período que julgasse prudente, não concedesse novos
empréstimos até que a situação se normalizasse. Infelizmente, essa proposta não ganhou corpo, não atingiu
o consenso, e estamos aqui para decidir uma questão que acho fulcral.
A minha PEC é muito importante, Sr. Presidente, mas mais importante que ela é a decisão que precisamos
tomar com relação ao novo indexador que pode desasfixiar Estados e Municípios de uma situação de penúria.
Então, por essa razão, com esses argumentos, manifesto-me favoravelmente à inversão da pauta, possibilitando, com a minha concordância, que esta matéria seja apreciada, seja votada e seja aprovada, o que é o
meu desejo. O meu desejo é que ela seja votada e aprovada. E em nome da intenção de que ela seja aprovada
é que concordo e desejo manifestar a V. Exª o meu “de acordo” com relação à inversão da pauta.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra a V. Exª.
Nós temos uma lista de inscrição. O primeiro inscrito é o Senador José Pimentel e, em seguida, o Senador
Walter Pinheiro, o Senador Mozarildo, que já falou e retira, o Senador Roberto Requião, o Senador Randolfe, o
Senador Pedro Simon, o Senador Lindbergh Farias e o Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E a Senadora Lúcia Vânia também.
Senador Pimentel, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero começar registrando que, com a anuência do nosso Senador José Agripino em relação à inversão da pauta por parte do Governo, como muito bem já havia registrado o nosso Senador Eduardo Braga,
não temos nenhuma resistência, nenhum motivo para não aceitar a inversão da pauta.
Em segundo lugar, eu quero voltar a lembrar que nós havíamos feito, em 2012, um grande debate sobre
a guerra dos portos, debate este que resultou na Resolução nº 13, pela qual resolvemos aquele problema e
que entrou em vigor em janeiro de 2013.
Nós também discutimos, naquele momento, em 2012, a importância de se ter uma emenda constitucional para que o ICMS do comércio eletrônico fosse partilhado com os Estados. Construímos um texto de emenda
constitucional no Senado Federal e o aprovamos por unanimidade. E essa matéria, no caso concreto do Estado
do Ceará, como o nosso Senador Inácio Arruda aqui já registrou – posição de que o Senador Eunício também
comunga –, é muito mais importante para nós pelo que representa para a nossa economia, até porque nós já
conseguimos pagar em grande parte a dívida pública interna do Estado do Ceará e, portanto, não tem grande
impacto no Estado do Ceará a questão da dívida pública. Essa situação também está presente em vários outros
Estados das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Temos clareza de que a renegociação da dívida é importante, mas também precisamos registrar que
um único Município do Brasil é responsável por 91% de todas as dívidas dos Municípios brasileiros. Ou seja,
quando observamos a dívida dos 5.564 Municípios, vemos que 91% dela estão centrados num Estado. Preciso
também registrar que, quando são computados os 26 Estados da Federação mais o Distrito Federal, observa-se que 65% da dívida dos Estados estão concentrados num Estado da Federação.
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Precisamos fazer esse debate porque é importante que o Senado tenha uma visão clara e integral do
Pacto Federativo para fazer essa mediação. Nós tínhamos clareza de que o ICMS Importação, a chamada guerra
dos portos, interessava a alguns Estados. Construímos um entendimento. Nós o votamos e ele entrou em vigor.
Da mesma forma, o comércio eletrônico é importantíssimo para o Pacto Federativo, em especial para aqueles
Estados que têm pequena dívida ou cuja dívida não tem grande impacto em sua economia.
Eu sei que a pendência está na Câmara Federal, com quem precisamos ter uma interlocução forte para
resolver essa pendência.
O nosso Ministro da Fazenda esteve, hoje, na parte da tarde, com a Presidência do Senado Federal, com
os Líderes da Casa para fazer uma reflexão sobre o momento político, deixando muito claro – e nós aqui já sabíamos – que a crise econômica de 2008 está chegando ao seu final.
Se observarmos a economia norte-americana, veremos que ela voltou a crescer; se analisarmos a economia japonesa, veremos que também voltou a crescer; bem assim a economia dos países centrais da Europa
também começa a reagir. Por conta disso, esses países começaram um processo de enxugamento fiscal, deixando de emitir moedas. No caso concreto dos Estados Unidos, que emitia em torno de US$85 bilhões por
mês, em novembro tomou uma decisão e reduziu para US$75 bilhões; agora em janeiro tomou outra decisão
e reduziu para US$65 bilhões. O Japão também vem num processo de diminuição do seu impacto fiscal. Isso
tem trazido certa turbulência nas economias dos outros países.
Se observarmos aqui ao lado, a Argentina está tendo uma desvalorização significativa da sua moeda. Na
Turquia, na Índia ou na África do Sul também temos tido uma presença forte desse processo. E aqui no Brasil
também temos tido um impacto – menor, é verdade – na nossa moeda. Iniciamos o mês de janeiro com a moeda cotada em R$2,30 para US$1 e, hoje, neste início de fevereiro, está acima de R$2,40.
É evidente que o Brasil tem uma situação mais confortável – nós temos a quinta maior reserva internacional em dólares; são US$376 bilhões –, mas não podemos fazer movimentos bruscos que venham a expor a
reserva que temos. Também temos um bom desempenho na geração de empregos, que é uma das grandes
preocupações que temos assistido, particularmente nesses países que foram muito alcançados pela crise de
2008. O Brasil findou 2013 gerando 1,1 milhão de empregos a mais do que o que tínhamos em 2012, mas precisamos ter um olhar todo especial.
Precisamos também ter clareza de que, nos anos de 1997 e 1998, início do século XXI, o Brasil precisou
renegociar suas várias dívidas: dívidas do Pacto Federativo; o Proer, para resolver e dar uma nova musculatura ao
sistema financeiro brasileiro; o Proes, para desonerar os Estados. Nesse processo, a nossa dívida pública interna
aumentou muito e, ao mesmo tempo, a carga tributária, que lá em 1999 era de 28,5% do PIB, foi a 34% do PIB.
Agora que a dívida pública começou a reduzir, o Estado Nacional, o Governo Federal e o Pacto Federativo, juntamente com as entidades empresarias e os trabalhadores, resolveram montar um processo de diminuição da carga tributária.
Nessa luta de diminuição da carga tributária, o Congresso Nacional tem sido um grande parceiro. O primeiro grande passo foi junto à micro e à pequena empresa, iniciado em 2007, que vem gerando e trazendo
resultados positivos para a economia brasileira. Em seguida, estamos fazendo a desoneração da contribuição
patronal para a Previdência Social. E, neste biênio 2013/2014, estamos intensificando esse processo. Tivemos
também uma desoneração no custo da energia exatamente para reduzir o custo Brasil. E é dentro desse debate
que estamos discutindo a renegociação da dívida pública.
Portanto, Sr. Presidente, com a concordância da inversão por parte do autor da Proposta de Emenda à
Constituição nº 34, de 2013, manifestamos também a nossa concordância com a sua inversão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Queríamos comunicar à Casa que vamos fazer, para materializarmos o compromisso público, a inversão da pauta. Vamos fazer a inversão da pauta.
Não havendo objeção, faremos a inversão da pauta.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB-AP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Senador José Sarney, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB-AP. Sem revisão do orador.) – Com a sua generosidade e o
consentimento de todos os colegas, antes de iniciar a discussão, queria que V. Exª me permitisse ser muito breve para um comunicado que acho da maior importância para o Brasil.
Sr. Presidente, é que nós só tínhamos um sistema isolado de energia no Brasil, o sistema do Amapá, uma
vez que até o sistema do Amazonas foi integrado através do linhão de Tucuruí, que liga a energia de Tucuruí
a Manaus.
A partir desta semana, mais precisamente a partir de ontem, a energia elétrica de Tucuruí também chegou
ao Amapá, o que significa que o Brasil está unido, de Norte a Sul, dentro do mesmo sistema de energia elétrica.
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É uma obra gigantesca, Sr. Presidente, que atravessou a Floresta Amazônica, atravessou o Rio Amazonas
com torres de 300m de altura e que chegou até o Amapá, a Manaus, integrando este País extraordinário, que
é um continente, por meio da energia elétrica. Penso que isso é algo tão importante que devemos registrar
nos Anais do Senado Federal.
Quero dizer que é tão importante que o informativo do Sistema Nacional de Energia Elétrica comunica
em seu Boletim que, “às 23h07min, foi ligada a linha de transmissão de 230KW de Jurupari/Laranjal e, em seguida, às 23h28min, chegando até às 23h40min, com a última ligação da linha de transmissão de 230KW de
Laranjal/Macapá”.
Portanto, é uma notícia extraordinária que nós temos para o Brasil, para orgulho nacional, esse gigantesco sistema de energia elétrico, funcionando no País inteiro, de Norte a Sul, realizando aquele sonho que todos
nós sempre falávamos: da união do Oiapoque ao Chuí.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador José
Sarney, e concedemos a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
Estamos comunicando à Casa que já fizemos a inversão da pauta. Portanto, o item primeiro a ser apreciado é o PLC nº 99. Isso para materializar um acordo assumido por todos nós.
Senador Walter Pinheiro, com a palavra V. Exª pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero dizer que essa matéria – e o Senador José Sarney encontra-se presente – veio
para o debate, Presidente Sarney, em decorrência exatamente da atitude que V. Exª tomou, quando estava na
Presidência do Senado, abrindo o debate do novo Pacto Federativo.
Quero chamar a atenção para isso, Presidente José Sarney: nós abrimos esse debate, que resultou, Senador Eduardo Braga, da discussão do FPE, com o envio, por parte do governo, da matéria traduzida exatamente
na medida provisória que tratava dos fundos: o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento – a
MP nº 599, lembra-me o Senador José Pimentel.
Depois disso, debatemos a questão do ICMS. Portanto, chegamos quase ao ponto de acordo para o ICMS.
Todavia, no período ainda que V. Exª, Senador Sarney, dirigia esta Casa, nós fizemos um acordo com o
Ministério da Fazenda – o então Líder do PMDB, Senador Eunício Oliveira, Senador Eduardo Braga, que também
estava ali naquela reunião. Nós fizemos um acordo com o governo quando da aprovação, Senador Randolfe, da
resolução do Senado que tratava do ICMS Importação. E condicionamos, Senador Pimentel, que a aprovação
daquela matéria deveria vir acompanhada de outras matérias e, particularmente, Senador Renan, da questão
do comércio eletrônico e da dívida de Estados e Municípios como questão essencial para resolver o problema
dos Estados e Municípios.
Portanto, saiu daqui, desta Casa, o encaminhamento para que o governo enviasse a matéria tratando
das dívidas de Estados e Municípios. Isso foi feito; a matéria foi discutida; veio da Câmara para cá, Senador Mozarildo, Senadora Lúcia Vânia, que discutiu, inclusive, exaustivamente, principalmente, Senadora Lúcia Vânia,
a questão da convalidação. E lembro que tanto V. Exª quanto os membros da Bancada de Goiás se debruçaram
sobre essa matéria com o seguinte argumento: se não convalidar, apenas mudando o indexador da dívida, não
se resolverá o problema do Estado de Goiás, assim como o da Bahia, do Ceará e tantos outros. Poderia afirmar
aqui talvez até de 24 Estados da Federação.
E outro ponto fundamental, Senadora Lúcia Vânia, que eu discuti e sobre o qual apresentei proposta, e
depois houve um pedido para que nós retirássemos a nossa emenda, buscando negociar: a questão do alongamento do prazo. Mudar o indexador da dívida, Senador Renan, e não alongar o prazo também não atende
ao caso de quase 24 Unidades da Federação. Porque, aí, é quando você permite resolver um problema de fluxo
de caixa e retomar, Senadora Lúcia Vânia, a capacidade de investimento de cada Estado com esse alongamento, reduzindo o seu desembolso em relação aos compromissos com a dívida.
Portanto, Senador Renan, nós somos favoráveis a essa matéria, mas somos favoráveis a essa matéria,
inclusive e se possível, com as emendas que o Senador Randolfe apresenta, porque, na realidade, aprimoram,
criam essas condições, tornam mais justo, trabalham essa questão da dívida sem um processo, Senador Randolfe, de verdadeira extorsão por parte da União em relação aos Estados e Municípios.
Portanto, é preciso ajustar esse nível e, ao mesmo tempo, criar as condições também para que haja o
ajuste fiscal e até a melhoria das ações para tornar os Estados habilitados a buscar novos investimentos através
de linhas de financiamento, mas não com esses juros escorchantes.
Assim, Senador Renan, o que queremos, meu caro Líder Eduardo Braga, é que essa matéria possa voltar
à CCJ, para que nós tenhamos a oportunidade, inclusive, de discutir esse ajuste não só com o Governo. Acho
que essa discussão deve ocorrer aqui dentro, mas é importante discutir isso com o Governo, principalmente
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para aprimorarmos esse aspecto, o que é o desejo da maioria dos Estados, sem contar, e V. Exª sabe disso mais
do que eu, que há outra matéria que não está vinculada a ela, mas que tem um peso considerável: tratar o
comércio eletrônico para o Estado do Amazonas é resolver, talvez, um dos únicos caminhos da economia do
Amazonas, já que a economia verde, na prática, serve para preservar os pulmões e nos dar oxigênio. É em decorrência, inclusive, dessa boa prestação de serviços que nós aprovamos aqui a Lei de Informática e todo tipo
de tratamento diferenciado, porque, na prática, Senador Eduardo, na glosa dessa história de comércio eletrônico, todo esse benefício oxigenado no Amazonas agora vai embora, é igual a éter.
Então, isso é fundamental. E digo isso sem falar do que acontece no nosso Estado, Senador Pimentel, no
Ceará e na Bahia. Neste ano, por exemplo, detalhadamente, nós poderíamos chegar a algo em torno de quase
R$400 milhões de receitas que foram embora em decorrência exatamente dessa prática da troca de mercadoria.
Mas não quero condicionar uma coisa a outra, até porque a nossa parte aqui nós a fizemos, Senador
Aloysio. Não é justo dizer que nós não vamos votar a matéria porque a Câmara não a votou. Eu acho que isso
não é justo. Eu quero votar, mas quero que ela volte para a CCJ, Senador Aloysio, para eu poder acrescentar
outra parte que me interessa como Estado, para aprimorarmos o projeto e trazê-lo a plenário, para votarmos
essa matéria e resolvermos o problema da dívida de Estados e de Municípios.
Por isso, Sr. Presidente, quero aqui insistir no sentido de que nós possamos ter a oportunidade de debater essas emendas e, se possível, incorporá-las ao texto, permitindo, assim, um aprimoramento dessa matéria
e a apreciação, agora de forma qualitativa, de um projeto que ajuste essa questão da dívida de Estados, principalmente na relação com a União.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero fazer um apelo a V. Exª para que possamos efetivamente entrar na matéria, porque senão
vou começar a discutir o projeto da dívida. É óbvio – é claro que não é essa intenção do Senador Walter Pinheiro – que o Governo vai querer manter as emendas do Senador Randolfe à revelia do autor, que quer retirá-las,
como forma de obstruir a votação, de mandá-la para a CCJ e de levar depois essa deliberação para as calendas.
Então, acho que devemos começar a votar logo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, estou de acordo. Eu
só queria falar sobre um requerimento que apresentei nesse sentido. Eu só queria falar sobre o requerimento
que apresentei, entrando já propriamente no debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, portanto, como consequência das intervenções do Senador Aloysio e do Senador Randolfe Rodrigues, propor ao Plenário que nós comecemos imediatamente a discussão da matéria, porque nós simplificaremos o processo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, eu renuncio à
minha inscrição em favor da proposta de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Manteremos as inscrições no momento da discussão. Eu acho que esse é, portanto, o melhor encaminhamento.
Eu registro, com satisfação, a honrosa presença neste plenário do Governador do Rio Grande do Sul, o
Governador Tarso Genro. Durante o dia de ontem e hoje, estivemos reunidos, conversando permanentemente
sobre o melhor encaminhamento na deliberação dessa matéria, que é muito importante para alterar o indexador da dívida dos Estados e Municípios brasileiros.
Então, conforme o encaminhamento combinado, nós vamos começar verdadeiramente a Ordem do Dia
e, em seguida, manteremos as inscrições, pela ordem, para a discussão da matéria.
Não sei se o Plenário concorda. (Pausa.)
Façamos isso!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ordem do Dia
Item 3 da pauta, de acordo com a inversão para a qual não houve objeção da Casa.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2013-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2013-Complementar (nº 238/2013
– Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento
da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios; e dá outras providências.
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Parecer conjunto sob nº 1.492, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 a
5-CCJ/CAE, de redação, que apresenta.
Durante o prazo regimental, foram apresentadas perante a Mesa as Emendas de nºs 6 a 8, de plenário,
do Senador Randolfe Rodrigues.
Há, sobre a mesa, requerimentos de retirada das emendas.
Requerimento que pede a retirada da Emenda nº 6, do Senador Randolfe Rodrigues;
Requerimento que pede a retirada da Emenda nº 7, também do Senador Randolfe Rodrigues; e
Requerimento que pede a retirada da Emenda de plenário nº 8, também do Senador Randolfe Rodrigues.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, para
encaminhar os requerimentos, tem a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou utilizar a tribuna.
Sr. Presidente, de início, o PLC nº 99 não resolve – é importante dizer em tom bem claro – o problema da
dívida dos Estados. É por conta disso que apresentamos as emendas que estão sobre a mesa. Essas emendas
que estão sobre a mesa buscam melhorar o projeto no seguinte sentido: primeiro, fazem uma correção em
relação ao índice. Elas alteram o índice de correção, porque o projeto pede a correção através da taxa Selic,
ou melhor, faz a correção através da taxa Selic, e nós apresentamos a correção pelo índice do IPCA. Para se ter
uma ideia, a correção pela taxa Selic faz uma alteração do índice de correção de 938%, e a correção que nós
propomos pelo IPCA faz uma alteração para 166%.
Além disso, nós apresentamos outra emenda que pede auditoria na dívida dos Estados, porque consideramos que essa dívida é totalmente ilegítima. Essa dívida é uma agiotagem praticada contra os Estados-membros da Federação brasileira. Ela torna impraticável a existência dos Estados-membros da União. Alguns
Estados, como o querido Rio Grande do Sul – estas palavras podem ser confirmadas pelo meu querido companheiro Governador Tarso Genro, que cumprimento, estando ele neste plenário –, tornam-se ingovernáveis com
uma dívida como essa. Todos neste plenário e os que compõem a nossa Comissão de Assuntos Econômicos,
dirigida pelo meu companheiro Lindbergh Farias, sabem muito bem disso.
Mesmo esse projeto não vai corrigir essas distorções. À luz desse projeto, a dívida do Rio Grande, que é
o Estado mais penalizado pela dívida, poderia ser revista, ainda é questionável, melhor dizendo, pelo menos
dezenove vezes. Mesmo aprovado esse projeto, essa dívida ainda é questionável dezenove vezes!
Ocorre que esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele foi aprovado, e foi marcada a data para votação. No final do ano passado, foi marcada a data para votação desse projeto. Eu ainda
questionei isso em plenário, e o Presidente Renan anunciou que, no dia 4 de fevereiro, nós aqui o votaríamos.
Pois bem, de um momento para outro, o Governo mudou, pressionado pelo mercado, ou melhor, pressionado
pelas tais – abro aspas – “agências de risco”, pela tal Standard & Poor’s e outras congêneres do mercado financeiro internacional que têm suas sedes sabe-se lá onde. Anteriormente, o Governo, autor desse mesmo projeto,
tinha concedido a aprovação desse projeto, mas, de uma hora para outra, resolveu mudar de ideia, pressionado, repito, por essas tais agências de risco.
Sejamos claros sobre o que são essas agências de risco: são porta-vozes de banqueiro internacional, são
porta-vozes do mercado financeiro. O Governo está se comportando como agente do monetarismo financeiro internacional e dos banqueiros internacionais e como agente dos porta-vozes dessas agências de risco do
mercado financeiro internacional.
Resolveram de uma hora para outra dizer: “Não, esse projeto aí, esse PLC nº 99 não pode ser votado”. E
aí, de um momento para outro, surgiu a boa intenção, meu caro Cyro. As nossas emendas, propostas pela Auditoria Cidadã da Dívida, apresentadas por nós como instrumento neste plenário, transformaram-se no álibi
não do Governo, mas no álibi dos banqueiros, dos agentes financeiros internacionais. Transformaram-se num
álibi, para pegar o projeto e mandá-lo de volta para a Comissão de Assuntos Econômicos, a fim de que ele não
fosse votado aqui, para atrasar o processo sine die, para que ele não fosse votado nunca, em sacrifício do povo
do Rio Grande do Sul, do povo de São Paulo, do povo brasileiro, para beneficiar os banqueiros!
Não vão ser as nossas emendas que vão servir de álibi para banqueiros, de álibi para agências de risco, de álibi para o mercado financeiro internacional! Quem tem soberania aqui é o Estado brasileiro, é o povo
brasileiro, somos nós, é o Congresso Nacional, não são as agências de risco! Não são as agências de risco que
mandam e determinam os interesses deste País! Somos nós! E não serão as nossas emendas, não serão as minhas emendas que servirão de álibi!
Aliás, vamos a voto aqui, em plenário! Se há de verdade a intenção de aprovar essas emendas, aqueles
que votarem contra o meu requerimento de retirada que, depois, votem favoravelmente ao mérito do requerimento, ao mérito das emendas! Mantenham as emendas e votem favoravelmente ao mérito delas, se é essa
a verdadeira intenção!
Mas não é essa a verdadeira intenção. A verdadeira intenção não é auditoria da dívida. A verdadeira intenção não é mudança de indexador.
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – A verdadeira intenção é servir aos
interesses das agências de risco. A verdadeira intenção não é atender aos Estados. A verdadeira intenção não é
atender à reindexação das dívidas. A verdadeira intenção é atender ao que estão determinando os banqueiros
internacionais. Dessa serventia nós não nos utilizaremos!
É por isso que apresentamos o requerimento para a retirada das emendas. Não serviremos, nem hoje, nem
nunca, a interesses externos de agências de risco, nem a interesses de banqueiros! Valem mais os interesses do
povo do Rio Grande, do povo de São Paulo, do povo brasileiro, do povo que está endividado nos seus Estados!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, depois, também quero falar
pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Peço minha inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos no encaminhamento do
requerimento e, na forma do Regimento, consoante o parágrafo único do art. 310, “o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partido ou bloco parlamentar,
salvo nas homenagens de pesar”.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
pediria uma exceção de dois para cada lado. Este é o ponto mais importante: a discussão de mérito veio por
um requerimento. Eu estava inscrito anteriormente. Não sei se poderíamos abrir um número limitado a favor
ou contrário ao requerimento. Sinto que esse é o grande momento deste debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Esse encaminhamento pode ser combinado com os líderes partidários. Sob o ponto de vista da Presidência não há, absolutamente, nenhuma objeção a que esse acordo venha a ser feito.
Senador Eduardo Braga, Senador Pimentel, Senador Aloysio, há uma proposta de que nós façamos aqui
uma delimitação de quantos oradores falariam a favor ou contra a retirada das emendas. Nós vamos apreciar
o requerimento de retirada; aliás, os requerimentos de retirada das emendas do Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Prorrogo a sessão, de ofício, para que
nós possamos concluir a Ordem do Dia.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, quero encaminhar pelo PR.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero colocar, Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, uma questão para V. Exª, que preside a Mesa dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Pois não.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Essa matéria, como foi visto desde ontem, é crucial. Agora, o Senador Randolfe Rodrigues traduziu, com o brilho de sempre, a situação em que alguns Estados como
o nosso, como o Rio Grande do Sul, vivem, em função dessa gravíssima distorção financeira, um desajuste no
Pacto Federativo.
Pergunto a V. Exª: se esse requerimento for mudado, se a votação não acontecer hoje, se a matéria for encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Assuntos Econômicos para exame de emendas e se, no prazo de 30 dias, for vencida regimentalmente essa observância, V. Exª assumirá o compromisso
de trazer a matéria ao plenário imediatamente?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – O Presidente não pode assumir esse compromisso. Pode ficar lá por muito tempo. Esse é o fato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na forma do Regimento, havendo a
retirada das emendas – e para tanto é preciso que o requerimento de retirada seja provado pelo Plenário do
Senado Federal –, a matéria será apreciada na Ordem do Dia. Não havendo a retirada, a consequência imediata,
regimental, é a ida para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Assuntos Econômicos pelo
prazo regimental de 30 dias, e a matéria continua na Ordem do Dia. É por isso que esse prazo regimental de 30
dias pode trazer de novo a matéria para o plenário, porque ela continua na Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Para encaminhar pelo PMDB, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Isso ocorrerá, então, automaticamente, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na hipótese da continuidade das
emendas, ocorrerá como consequência do Regimento; na hipótese da retirada, apreciaremos a matéria na Ordem do Dia de hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Para encaminhar pelo PMDB, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente Renan, a Minoria...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É isto que queremos: apreciar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – De acordo com a sugestão...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente Renan, a Minoria não indica ninguém para
encaminhar. A Minoria quer acelerar o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, vamos inscrever o Senador
Eduardo Braga...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – O Senador Lindbergh, que estava inscrito
anteriormente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O prazo aqui não é cumprido nunca. Vão cumprir
nesta, de certo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pelo PMDB, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nenhum prazo se cumpriu até hoje!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Pelo PR.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio, Senador...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Senador Blairo Maggi, pelo PR.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Lindbergh, Senador Ricardo
Ferraço, Senador Blairo Maggi...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pelo PT, Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro e Senador
Eunício Oliveira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Senador José Agripino, pelo Democratas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
Poderíamos fazer um outro acordo com relação ao tempo de intervenção de cada orador. Na forma do
Regimento, são cinco minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para encaminhar pelo PCdoB, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Pelo PCdoB, Senadora Vanessa Grazziotin.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, pela Maioria.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Eu pediria para usar a
tribuna.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, em primeiro lugar, é importante deixar claro – e V. Exª já o fez respondendo à Senadora Ana
Amélia – que o Regimento da Casa é muito claro. Se mantivermos as emendas propostas, o projeto não sai
de pauta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem prazo de, em 30 dias, obrigatoriamente, voltar para a
pauta. Portanto, isso é matéria regimentar.
Essas emendas, entre outras coisas, tratam da convalidação dos benefícios fiscais concedidos, já julgados
pelo Supremo Tribunal Federal, que apenas por não ter publicado a súmula vinculante não criou problemas
para Estados como Goiás, Ceará, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, entre outros, inclusive o Estado de São Paulo, porque esses benefícios fiscais, sem a aprovação da convalidação, Senador Luiz
Henrique, estão declarados ilegais pelo Supremo Tribunal Federal, já transitado em julgado.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, votar a favor do requerimento de S. Exª o Senador
Randolfe é votar dizendo ao Supremo: “Supremo, V. Exª tem razão. Publique a súmula vinculante e cobre a
ilegalidade dos benefícios fiscais”. Ora, a Casa da Federação, a Casa que defende o Senado, que representa os
Estados não pode dar essa sinalização ao Supremo Tribunal Federal.
Outro ponto, Sr. Presidente. Sou autor de um projeto de lei que propunha a mudança do indexador não
para a taxa Selic, mas para o IPCA. Ora, eu quero continuar discutindo. Eu quero poder continuar discutindo
até a última instância aquilo que reputo melhor para os nossos Estados.
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E mais, Sr. Presidente: no processo legislativo, o Senador Randolfe, ao apresentar essa emenda e mostrar
esse caminho, prejudicou. Outros Senadores, quem sabem, poderiam apresentar a mesma emenda. Nós não
queremos tolher os Senadores desse direito.
Senador Cyro Miranda, o Estado de Goiás depende muito dessas emendas, assim como o Estado de Minas Gerais depende da convalidação do ICMS.
Portanto, nós não estamos tentando inviabilizar a votação de um projeto que todos defendemos nesta
Casa: a mudança do indexador.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Nós estamos defendendo a derrubada de um
requerimento que visa a impedir o resgate dessa questão da convalidação do ICMS e da manutenção dos benefícios fiscais concedidos por inúmeros Estados da Federação.
Por isso, encaminhamos contra o requerimento, pela manutenção das emendas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, pelo PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, acho que não temos o direito de nos iludir, de discutir sobre questões laterais, questões que
não estão no cerne da atualidade desse projeto.
A realidade dos fatos é a seguinte, Sr. Presidente: o Governo não quer votar a mudança do indexador da
dívida dos Estados. Ponto. É isso que o Governo não quer. O resto é pretexto, Sr. Presidente. É óbvio! Todos nós
sabemos. Todos: os funcionários da Casa, os jornalistas, todos sabemos que o Governo quer mantê-la, à revelia
do autor das emendas, para que o projeto saia da Ordem do Dia, vá para as Comissões, e essa questão da dívida dos Estados, que o Governo, que a maioria, que V. Exª, que todos nós nos comprometemos a aprovar hoje,
fique para as calendas. Não querem. É só isso. Essa história de convalidação de dívidas dos Estados, todos nós
sabemos que é uma matéria estranha ao projeto, que não pode prosperar. É óbvio isso, Sr. Presidente! No fundo, isso tudo é jogar areia nos olhos das pessoas para que elas não vejam a realidade: o Governo voltou atrás
no compromisso que tinha em aprovar a mudança de indexador da dívida dos Estados.
Ouvimos hoje o depoimento do Governador de Alagoas, Teotonio Vilela, que nos relatou que a dívida
do Estado de Alagoas com o Governo Federal, contraída há 15 anos, era de R$2,5 bilhões. O Estado de Alagoas
pagou R$4 bilhões, de lá para cá, e agora está devendo R$7 bilhões. Não é possível que essa situação perdure!
As manifestações da população, no mês de julho, foram em grande parte motivadas pela insatisfação com os
serviços públicos essenciais de saúde, de transporte, de segurança, de escola, serviços esses que hoje estão a
cargo dos Estados e dos Municípios.
O que estamos propondo, o compromisso que assumimos com os Governadores e com os Prefeitos, que
assumimos com a Nação foi mudar essa situação para que a dívida dos Estados deixasse de ser algo irresgatável e que continue sufocando as finanças dos entes da Federação, que são os responsáveis por esse serviço. O
resto é conversa! O que o Ministro Mantega veio aqui dizer hoje foi o seguinte: “Nós mudamos o nosso ponto
de vista. O projeto é bom, mas não deve ser aprovado agora”. Descobriu isso ontem, quando V. Exª programou
a votação dessa matéria, há um mês meio. O Governo descobriu isso ontem. E diz o Ministro Mantega o seguinte: “O mercado – essa entidade toda poderosa a que o PT se curva – poderá interpretar mal essa mudança”, embora ele não tenha sabido responder os argumentos do Governador Tarso Genro, no sentido de que a
mudança do índice em nada afeta a dívida consolidada do setor público. Não há o menor impacto fiscal disso,
mas o Ministro Mantega diz: “As contas brasileiras são sólidas, as nossas finanças públicas são inquestionáveis.
No entanto, o mercado poderá lançar dúvidas”.
Ora, Sr. Presidente, as decisões dessa entidade chamada mercado são imponderáveis, são tão imponderáveis quanto os vaticínios da Sibila. Não se sabe como o mercado vai apreciar. Talvez o mercado diga o seguinte: “O Governo não quer aprovar esse projeto porque as suas contas públicas não são lá tão sólidas como
eles alardeiam”.
O mercado, os investidores, os analistas não são cegos. Eles veem o resultado, eles veem a contabilidade
criativa, eles veem as desonerações que são concedidas sem nenhum critério e que afetam a receita pública,
eles veem os megaempréstimos do Tesouro ao BNDES, eles veem a Petrobras sendo utilizada como instrumento desses artifícios fiscais, eles veem a retirada das despesas do PAC do resultado primário. O mercado não é
trouxa! Uma situação fiscal grave não se improvisa, e não será esse projeto que vai levar o mercado a uma conclusão diferente daquela que ele já tem.
Pelo contrário, Sr. Presidente. Eu creio que, se nós destravarmos um pouco a possibilidade de investimento
dos Estados e Municípios, nós vamos fazer aquilo que o Brasil precisa hoje. Nós vamos ter mais investimentos,
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porque quem investe no Brasil hoje são os Estados e os Municípios. Nós vamos dar a eles condições de respirar
um pouco para que possam investir em transporte, em segurança, em saúde e em educação.
Por isso, Sr. Presidente, não nos iludamos. O que o Governo quer com essa manobra de rejeição do requerimento do autor das emendas é simplesmente enfiar na gaveta um projeto com o qual nós nos comprometemos solenemente a votar e a aprovar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu participei de todos esses debates, desde o início desta nossa legislatura na Comissão de
Assuntos Econômicos. Como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, participei de um acordo que
envolveu todo o Senado Federal.
Eu queria aqui começar trazendo os argumentos iniciais que deram base para esse projeto ser aprovado
por unanimidade na Câmara dos Deputados e por unanimidade numa sessão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos.
Primeiro, é preciso entender o contexto daquela renegociação das dívidas em 1997. Nós tínhamos taxas
de juros de mais de 40%. Era esse o quadro lá, em 1997. O quadro, Sr. Presidente, se alterou. Para os senhores
terem noção, em 2011, os governos dos Estados pagaram IGP-DI, que em 2011 foi 11,3%, mais 6% a 9%; ou
seja, pagaram de 18% até 21% de juros dessa dívida.
Uma empresa, quando contrata empréstimo no BNDES, paga o quê? Paga 5%, 5,5%. A verdade, Sr. Presidente, é que a União está lucrando com essa dívida dos Estados.
Eu vou trazer aqui números bem rápidos. A dívida, em 1997, de todos os Estados e Municípios era de 127
bilhões. Foram pagos 236 bilhões – a dívida era de 127, foram pagos 236 –, e hoje a dívida é de 467. O Estado
de São Paulo, a dívida era de 46 bilhões. O Estado de São Paulo pagou 78, a dívida é 184 bilhões. O Estado de
Minas Gerais, 14 bilhões a dívida, pagou 25, a dívida é de 63 bilhões. Em homenagem ao Senador Luiz Henrique,
vou citar o caso do Estado de Santa Catarina. A dívida era de 14 bilhões, pagaram 25, e agora é de 63 bilhões.
E vamos ao centro do argumento, Srªs e Srs. Senadores, dizer que as agências de classificação de risco
podem mexer na nota do Brasil por isso. Veja bem, a discussão, no Brasil todo, é sobre a questão fiscal.
Quero trazer o primeiro dado: a dívida dos Estados em relação ao PIB. Em 2001, Sr. Presidente, era de 18%
em relação ao PIB. A dívida dos Estados caiu para 10,7%.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – A dívida dos Municípios caiu de 2,6% para
1,8%.
Eu pergunto aos senhores aqui, e queria que o Líder Eduardo Braga me respondesse: qual o impacto fiscal desse projeto. Nenhum. Zero. Zero. Simplesmente o Estado de São Paulo vai continuar pagando o mesmo
valor, no próximo ano. O Estado, que compromete 11% da sua receita corrente líquida, vai pagar, no próximo
ano, os mesmos 11% de sua receita corrente líquida. É impacto fiscal zero sobre o montante da dívida também,
Sr. Presidente, lá, à frente.
É preciso dizer que as agências de classificação analisam a dívida líquida do País como um todo. Se diminuirmos uma parte do Estado e aumentarmos a da União, a soma é zero.
Então, eu queria aqui perguntar, e o Ministro Mantega falou lá fora,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – ... reconheceu que não vai haver aumento de despesa financeira alguma com esse projeto, mas disse o seguinte: “Pode criar dúvidas
no mercado”.
Sr. Presidente, o Governo fez uma desoneração para a indústria de mais de 70 bilhões esse ano e eu apoio
essa desoneração à indústria. Era importante. O Brasil tinha que crescer nesse cenário da economia internacional. Isso teve impacto fiscal e o Governo enfrentou porque tinha que enfrentar.
Então, o meu apelo aqui, às Srªs e aos Srs. Senadores, é que depois de todo este debate, não paremos a
tramitação de um projeto por dúvidas abstratas do mercado, porque está claro que impacto fiscal algum vai
ter nas contas públicas do nosso País.
Por fim, Senador Eduardo Braga, é subestimar...
(Interrupção do som.)
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(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – É subestimar a inteligência dos Senadores
vir defender aqui o mérito dos requerimentos. É subestimar a inteligência de todos, de todos nós. Na verdade,
a convalidação do Confaz não tem nada a ver com isso. A discussão tem que ser feita na reforma do ICMS. Vamos ao ponto! Vamos ao centro do debate! Então, não venham agora, em cima de um ponto tão importante
para os Estados brasileiros, fazer essa argumentação que considero uma argumentação forçada, sem base na
nossa realidade.
Eu, que participei desse acordo com todos os Senadores desta Casa, peço que neste momento, nesta
tarde, votemos no plenário, e os senhores vão ver que é mais um problema de comunicação, de explicar ao
mercado que este projeto não tem impacto fiscal algum nas contas públicas brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira; em seguida, concederei a palavra ao Senador Walter Pinheiro, ao Senador José Agripino e ao Senador Roberto Requião.
Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e da Maioria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estava ouvindo aqui, atentamente, o encaminhamento, até emocionado, de
alguns companheiros nossos. Esta matéria, como acabou de dizer o meu querido Senador Lindbergh, pelo Rio
de Janeiro, não abre espaço fiscal. Eu quero dizer ao Senador Lindbergh que não quero fazer um debate sobre
esta matéria do ponto de vista que ele levanta, mas que ela abre espaço fiscal, abre. Abre porque a Federação,
ao assumir parte desse débito, obviamente abre espaço fiscal para o endividamento dos Estados brasileiros e
dos Municípios que têm esse problema.
Agora, todos nós reconhecemos que não dá para Estados pobres, como o de V. Exª, Alagoas. E o esforço
de V. Exª é para votar esta matéria dentro da linha do Regimento desta Casa – V. Exª jamais atropelou o Regimento desta Casa –, mas é bom que fique claro: eu tinha uma emenda nesta matéria, no PL nº 99. Atendendo
apelo de companheiros e Líderes de vários partidos, retirei essa emenda, que interessa ao meu Estado e interessa aos Estados brasileiros que fizeram não a chamada guerra fiscal, mas fizeram a sua própria política fiscal,
porque é inerente aos governadores fazer essas políticas fiscais, e não a chamada guerra fiscal. Eu retirei essa
emenda da convalidação para que esta matéria fosse aprovada ainda no mês de dezembro.
O Senador Walter Pinheiro, num apelo feito por nós, tirou a emenda que estendia o prazo, atendendo
ao apelo de vários Senadores e Líderes desta Casa. Nós fizemos um entendimento para que esta matéria não
fosse votada no final do ano passado por uma questão fiscal e que fosse incluída na pauta, agora, do começo
do ano, na primeira semana. E V. Exª, como tem o hábito de cumprir compromisso, colocou a matéria na pauta.
Mas o Senador Randolfe Rodrigues me dá, agora, a oportunidade que não posso perder, Sr. Presidente,
de ver convalidados os incentivos ou as políticas fiscais feitas pelos governadores do Nordeste, inclusive pelo
meu querido Estado do Ceará.
Portanto, eu não tenho condições de votar pela retirada dessa emenda do Senador Randolfe Rodrigues,
uma vez que ele me dá oportunidade, agora, de restabelecer uma emenda que era da minha autoria. Eu não
posso ficar duas vezes contra o meu Estado. Se o Senador Randolfe Rodrigues me dá esta oportunidade, eu
faço, Sr. Presidente, o encaminhamento no sentido de que cumpramos o Regimento em prazo determinado.
Conversei com o Relator, Senador Luiz Henrique, que é do meu Partido, conversei com ele como Líder,
dizendo que nós vamos cumprir o Regimento. Esta matéria vai para as comissões: a comissão de mérito, que
é a Comissão de Assuntos Econômicos, e a Comissão de Constituição e Justiça, para que dê seu parecer pela
constitucionalidade.
Portanto, eu encaminho para que as emendas fiquem e, obviamente, contra o requerimento de retirada
do Senador Randolfe Rodrigues, mais uma vez agradecendo a ele a oportunidade que me dá de ver restabelecido para o meu Estado o direito de fazer política fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu tive a oportunidade de me manifestar aqui no início da discussão desta matéria, e agora, inclusive, no próprio debate que fizemos em nome do Bloco. Acho que é importante chamar atenção para dois
aspectos fundamentais. E aqui falo, inclusive, de um Estado que é um dos Estados que têm um montante, Senadora Ana Rita, expressivo nessa dívida, um comprometimento de algo em torno de 15%.
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Para nós, Senador Eunício Oliveira, o processo, sem esse alongamento e sem a convalidação... Portanto,
não estou aqui preocupado com as agências internacionais, eu estou preocupado é com a agência do meu
Estado, estou preocupado é com o funcionamento do meu Estado. Agora, nós não vivemos em ilha, Senadora
Lúcia Vânia, não estamos em uma ilha. Achar que o que acontece no mundo não tem impacto aqui e que, portanto, as decisões que nós tomamos aqui não têm rebatimento no que acontece no resto do mundo é tentar
se abstrair ou tentar se esconder dessa grande esfera, tentar omitir que o eixo da economia tem determinado
alguns movimentos, dentre eles, o controle da inflação, aspectos que dizem respeito à taxa Selic. Então, é fundamental...
Eu, particularmente, acho que é importante resolvermos a questão das alíquotas, é fundamental traçarmos o debate no que diz respeito à possibilidade de Estados e Municípios terem outro nível de relação na
renegociação de suas dívidas, Senador Moka. Mas, em compensação, Senador Moka, não convalidar o que o
Estado do Mato Grosso do Sul fez é matar, é não permitir sequer que o Estado do Mato Grosso do Sul possa
enterrar o seu defunto, é entregar para que os abutres continuem atuando em cima desse cadáver.
Portanto, queremos resolver a questão como um todo. Queremos resolver a questão da dívida.
E aqui disse muito bem o Senador Eunício: foi na linha de buscar contribuir para dar celeridade, meu
caro Senador Eduardo Braga, à apreciação desta matéria que nós abrimos mão das duas emendas, das duas
emendas. E foi inclusive ouvindo o apelo dos Parlamentares e também do Governo, que aquiesceu e mandou
o projeto para cá, Senador Rodrigo. E é até bom lembrar que V. Exª fez uma ponderação corretíssima: fazer a
separação agora, mas condenar Estados e dizer que vamos suspender toda e qualquer possibilidade de operação, independente de o Estado ter ou não ter capacidade de contrair novos empréstimos para investimentos,
é tratar todo mundo de maneira desigual, Senador Blairo Maggi.
Já imaginou V. Exª arrumar todo o seu Estado fiscalmente e ficar proibido de contrair novos empréstimos
porque outro Estado, não por vontade própria, mas por circunstâncias inclusive econômicas, não teve a mesma
possibilidade ou condição de fazer esse ajuste fiscal. É punir V. Exª duplamente.
Portanto, é fundamental que ganhemos esse tempo, que façamos esse debate e, de uma vez por todas,
no retorno para cá, apreciemos a matéria. Mas não percamos de vista, Senador Blairo Maggi, que outras matérias – e aí quero insistir: não é no condicionante, mas no alerta – também possam ser apreciadas. Caso contrário, Deputado Antonio Brito, não tenho como injetar no Estado da Bahia mais 400 milhões das operações do
comércio eletrônico. Consequentemente, V. Exª, que atua numa área que eu poderia chamar de nervosa, não
teria possibilidade de exigir do Estado da Bahia o aumento de recursos para investir na área da saúde, em que
V. Exª atua com muita competência.
Sendo assim, é importante fazer o debate dessa linha. Por isso, Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, o nosso Bloco, encaminha pela volta das emendas, consequentemente, votando contra o requerimento
para a retirada das emendas nesta tarde/noite de hoje.
Votamos contra o requerimento e a favor da retomada do debate e, consequentemente, ampliando a
possibilidade de resolver o problema dos entes da Federação, talvez, quem sabe, até reencaminhando o bom
debate que aqui iniciamos do novo Pacto Federativo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, com a palavra
V. Exª, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a discussão aqui está, de fato, muito interessante, e todos que me antecederam
têm razão: aqueles que querem derrubar as emendas e aqueles que querem mantê-las; afinal de contas, o Governo passa por um momento, de fato, complicado.
No final do ano passado, em várias comissões, em vários locais, nós já fazíamos os comentários de que
a situação econômica do País não era uma situação confortável e que algumas mágicas deveriam ser feitas
ou teriam que ser feitas para fechar o ano com um balanço palatável pelas agências de classificação e para o
mercado. As agências só refletem aquilo que o mercado está fazendo. Então, a Fazenda e o Tesouro arrumaram
uma forma de passar um ano mais ou menos com as contas em dia.
Esse namoro, essa brincadeira que foi feita no ano de 2013 inteiro, abrindo e fazendo concessões, linha
branca, automóvel, todas essas bondades, uma hora, terão de ser pagas – R$70 bilhões, segundo o Senador
Aloysio. Qualquer bodegueiro entende que pode dar fiado do jeito que quiser, mas que chegará uma hora
que vai ter que encostar o umbigo no balcão e pagar a conta. O que o mercado está fazendo com o Brasil é
exatamente isto, dizendo: “Meu querido País, Brasil, chegou a hora de apresentar a conta a você”, e o Governo
não pode brincar com isso.
Eu, como empresário, entendo muito bem a situação do País, e o País não pode brincar com a economia
porque, se brincar com a economia, derroca, vão-se embora os créditos que nós temos, a nossa economia vai
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ser diminuída, como está sendo diminuída neste momento. Portanto, o Governo tem que vir aqui hoje e usar
da sua Base para dizer: “Não votem este projeto porque ele é danoso para a economia brasileira.” É isso.
Então, quando eu digo que todos têm razão ao fazerem as suas exposições. Têm razão os Senadores,
têm razão os Governadores, que querem ver as suas contas diminuídas, que querem ter uma tranquilidade
para governar seus Estados.
Fui Governador do Estado do Mato Grosso por dois mandatos, fiz a lição de casa, paguei conta que não
devia porque, como todos aqui falaram, pagaram 20 bilhões e devem mais 50. Eu paguei cinco bilhões em sete
anos e fiquei devendo mais cinco, quer dizer, fiquei patinando no mesmo instante. Mas, com a criatividade do
Governo e com as possibilidades que tivemos, fomos ao mercado, vendemos a nossa dívida dos juros caros
que estão aí e recompramos uma posição no mercado com juros mais baratos. Portanto, no Mato Grosso hoje
não há essa discussão que está sendo feita pelos demais Estados. Acho que é um caminho a ser seguido por
todos os entes da Federação, não mais neste momento, porque os juros já subiram, mas houve juros muito baratos que transformaram essas negociações em pontos positivos para a economia do Estado do Mato Grosso.
Então, quero aproveitar aqui, como disse o Líder do PMDB, a emenda do Senador Randolfe para discutir
outra coisa. Eu quero a convalidação dos incentivos do ICMS que foram dados inclusive por mim como Governador. Não vou perder a oportunidade de fazer isso.
Portanto, o meu encaminhamento é para a manutenção a fim de que possamos discutir isso. Mas entendo que os Governadores, os Senadores, defendendo interesses dos seus Estados, queiram a redução da dívida
através do projeto que aí está. Mas também entendo que o Governo precisa dar resposta e precisa sinalizar
ao mercado internacional que somos responsáveis, que não podemos ser irresponsáveis. Não podemos, neste
momento, dar qualquer tipo de incentivo a mais.
Pena é que, como alguns colegas aqui falaram comigo há poucos minutos, na hora de dar o incentivo à
linha branca, ao automóvel, o Governo dá sem conversar com o Congresso, e agora, no momento em que precisa folgar a vida dos Municípios e dos Estados, o Congresso quer e o Governo não pode dar. Essa é a situação.
Então, vou encaminhar para a manutenção para que possamos discutir nas comissões a convalidação
do ICMS, mas dizendo que os Estados e os Municípios precisam e o Governo não pode dar neste momento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente Renan Calheiros, a Minoria quer encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Inscreverei V. Exª.
Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
vejo com muita clareza a racionalidade de alguns pronunciamentos feitos no plenário. O Senador Aloysio foi
extremamente racional, e agora a racionalidade imperou no pronunciamento do Senador Blairo Maggi.
Senador Blairo, há alguns meses, em um evento da Carta Capital, eu conversava com o Mino Carta e com
Luiz Gonzaga Belluzzo. Os dois previam que, em determinado momento, o ataque ao Governo da Presidente
Dilma seria através do rebaixamento no ranking e, posteriormente, nós teríamos um ataque cambial.
Isso já se insinua.
Em cima desse raciocínio feito há alguns meses, entendo a preocupação da Presidente com a retroatividade do PLC nº 99, a retroatividade preocupa a Presidente. A meu ver, indevidamente, mas é a preocupação
dela, porque a derrubada no ranking obedece a interesses do capital internacional, do capital especulativo e
vai ocorrer de qualquer maneira.
Agora, nós estamos vendo a tentativa de retomar o movimento da economia através, Senador Blairo
Maggi, de incentivos fiscais. O que ganharam as montadoras foi uma enormidade, mas esse incentivo se transformou em aumento de lucro e em grandes investimentos das montadoras fora do Brasil, investimentos fora
do Brasil e remessas de lucro.
Então, temos hoje a possibilidade de recriar um clima de círculo virtuoso da economia, embora limitado, através da devolução da capacidade de investimento dos Estados. Esse clima pode ser retomado com a
mudança dos índices de correção.
Tudo bem. Se a Presidente está preocupada com a retroatividade, então, neste plenário, com inteligência e racionalidade, digamos à Presidente que nós admitimos que ela vete a retroatividade. Eu, pessoalmente,
penso que ela não deveria votar. Que ela deveria devolver com mais força a capacidade de recriação de investimentos por todo o Brasil.
Mas, se ela assim pensa, vamos compor. Votamos, de uma vez por todas, a mudança do índice, admitindo que a Presidente da República vetará a cláusula de retroatividade.
Senão, o que realmente nós faremos no plenário, Senador Aloysio, é jogar para debaixo do tapete essa
oportunidade.
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Eu confesso que já estou cansado com essas manobras do Senado da República. Há exatamente um ano,
eu apresentei à Mesa um requerimento para autoridades públicas brasileiras me revelarem algo sobre a suposta
sonegação do grupo Globo. O Senador Renan me disse que amanhã estará na pauta porque eu cobrei ontem.
Vocês imaginem: um ano para pedir uma informação sobre uma suposta sonegação de um poderoso grupo
de comunicação do Brasil! Isso é travado no Senado por um ano. E assim tantos outros projetos.
Mas vamos, em nome da necessidade absoluta dos Estados, retirar essas emendas, colocar em votação e
admitir para a Presidente Dilma que nós consideramos razoável, diante da sua dúvida quanto ao ranking próximo das avaliações do Brasil, que ela vete a retroatividade. Mas vamos fazer este Senado interferir de alguma
forma na economia dos Estados e do Brasil, senão, Srs. Senadores, eu vos pergunto: o que é que nós estamos
fazendo aqui?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino. Concedo a palavra a V. Exª para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu acho que nós estamos diante de fatos absolutamente incríveis.
Senador Vital do Rêgo, segunda-feira, anteontem – eu até tive pena do Senador João Vicente Claudino,
que passou uma hora inteira lendo, por determinação da Mesa, a mensagem presidencial, que era céu de brigadeiro, absoluto céu de brigadeiro –, as coisas estavam sob controle, a economia em ordem e o Brasil indo
para frente. S. Exª leu durante uma hora a mensagem.
Hoje é quarta-feira, dois dias depois, e nós, no começo da tarde, tivemos uma reunião com a presença do
Ministro da Fazenda, que raramente vem se reunir – não me lembro de ter feito nenhuma reunião antes, como
Líder, com o Ministro da Fazenda –, e com a Ministra Ideli, das Relações Institucionais, para trazer um apelo,
em função da discussão ocorrida no plenário ontem, que nós fizemos vendo a importância da votação desta
matéria, tendo em vista a negociação ocorrida ano passado envolvendo Prefeitos, Governadores, Presidência
da República e o Congresso Nacional. E a data marcada para a votação da matéria.
Como surgiu dúvida, nós ontem levantamos a questão e exigimos a votação hoje. E aí correram para cá.
Depois do discurso de céu de brigadeiro proferido na segunda-feira – discurso não do Senador João Vicente Claudino, discurso da Presidência da República lido por S. Exª; ele leu aquilo que o Palácio do Planalto fez
chegar à República –, a argumentação do Ministro Mantega era de apelo para que não se votasse esta matéria
porque em abril as agências de risco iriam fazer uma avaliação da economia brasileira e esse fato que estamos
querendo votar hoje – uma coisa negociada com o Governo durante o ano passado inteiro – poderia comprometer – olha o discurso da segunda, céu de brigadeiro –, e as agências de risco tirarem o grau de investimento
do Brasil. Com isso, o Brasil perderia a condição de investimentos pela via privada com recursos de fundos de
pensão internacionais para concessões e privatizações.Pintou o caos.
Eu argumentei que era uma reunião de vários Líderes e que em nada iria comprometer, tendo em vista
que o que aqui está se discutindo é a substituição de dívida de Estados e Municípios por dívida que passará – a
conta será a mesma – parte do débito de Estados e Municípios, para um contencioso federal. Mas a soma dos dois
será a mesma, até porque, na hora em que um Estado ou Município contrai um empréstimo, a União dá o aval.
E na hora em que dá o aval, é responsável. A conta é uma só. Não houve jeito, o mercado iria se comprometer.
Eu não estou entendendo. O que eu posso supor é que a presença de dois ministros nesta Casa significa
que a fragilidade da economia é uma coisa real e que o Governo correu para salvar um pouco do que resta em
matéria de expectativa de recuperação.
Eu entendo que neste momento está se votando a sorte de Estados e Municípios que levaram uma queda no ano passado. E que, se nós não votarmos esta matéria hoje, vão levar um coice.
A queda foi, por exemplo, a desoneração de R$10 bilhões de IPI, IPI que compõe o Fundo de Participação, e de R$11 bilhões de que o Governo abriu mão da Cide, que é o dinheiro com que os DERs, instituições
municipais, recuperam ruas e estradas estaduais ou municipais.
O Governo, portanto, atirando com a pólvora alheia, subtraiu, em desonerações, R$21 bilhões no ano
passado e este ano está se negando a fazer a repactuação pelo estabelecimento de um novo indexador, dando aos Estados e Municípios a chance mínima de respirar, coisa com qual não posso pactuar nem concordar.
Eu quero chamar a atenção do País para este fato: a economia do Brasil, pela presença do Ministro da
Fazenda, pelo que aqui foi dito, é extremamente frágil, diferentemente do que se disse no discurso proferido
na segunda-feira, e, aqui, tudo o que se fez foi para, mais uma vez, penalizar Estados e Municípios, que são os
filhos enjeitados da República.
Por esta razão é que eu e meu Partido vamos votar a favor do requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, para que as emendas sejam retiradas, para que a matéria seja apreciada na noite de hoje e para que, sem

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

83

comprometimento nenhum com a despesa pública, nem com a imagem junto ao mercado, possa-se votar o
socorro que se impõe a Estados e Municípios do Brasil.
Nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Presidente Renan, solicito a minha inscrição,
se possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito,
Senador Cássio Cunha Lima.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, eu até havia dito que não viria a esta tribuna fazer a fala que vou fazer hoje, mas, por
ter pedido ao meu gabinete que me desse as notas taquigráficas da reunião do Líder do PT, que aqui vou ler,
eu começo a concretizar, Senador Aloysio, aquilo que digo desta tribuna quase todos os dias: o Governo da
Presidenta Dilma não tem credibilidade. O Governo da Presidenta Dilma mente. E eu vou provar o que eu estou falando agora. Eu estou falando com convicção e com provas nas mãos. O Governo da Presidenta Dilma
passa uma crise de credibilidade, de credibilidade com relação ao País. Não dá mais para confiar, não dá mais
para acreditar no Governo da Dilma. Esta é a grande realidade. O próprio Governo desmoraliza os seus próprios
Líderes aqui dentro desta Casa.
Vejam, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, como aconteceu a reunião em que o Governo fechou para votar
o mérito desse projeto agora, nos primeiros dias de fevereiro:
O Sr. José Pimentel, Líder do PT, na reunião, dizia:
Sr. Presidente Lindbergh, nosso companheiro de Partido, nosso Relator Luiz Henrique, senhoras e senhores,
esse entendimento é resultado de um grande diálogo envolvendo a Mesa da CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Lindbergh Farias, e pelo Senador Vital do Rego, aqui, na nossa
Comissão de Constituição e Justiça, e especialmente pelo nosso Relator, Luiz Henrique, construindo um
grande entendimento para que nós pudéssemos concluir toda a votação nas comissões técnicas e deixar
para, em fevereiro, votar o mérito no Plenário do Senado Federal.
Vejam agora, veja agora, Senador Paim, o final da palavra do Líder do PT na reunião:
Portanto, esse acordo foi feito com o Governo, Sr. Presidente, e ele está mantido. A nossa orientação, a
orientação do Governo é aprovar o parecer do nobre Relator Luiz Henrique nos moldes aqui apresentados e, em seguida, nós votaríamos, em fevereiro, no Plenário do Senado Federal.
Meu caro Líder José Pimentel, sei que V. Exª não tem culpa. Não estou eu criticando aqui V. Exª; eu critico
o Governo.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Tenho até, na minha índole, a certeza de que V. Exª
não tem culpa, de que V. Exª foi orientado mesmo para falar isso aqui, de que V. Exª foi chamado para dizer isso
aqui, para passar para fevereiro essa votação. E V. Exª, como Líder do Partido, foi lá e afirmou que o Governo
concordou. E agora o Governo diz a V. Exª e a outros membros do Partido que não é mais para votar.
Que Governo é esse, meu País querido?
Quem atura esse Governo, meu País querido?
Olhem, o PMDB, na Câmara, acaba de romper...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Quem aguenta esse Governo? O PMDB não aguentou mais. É falta de palavra toda hora, é falta de credibilidade toda hora! O povo brasileiro não aguenta mais!
“PMDB da Câmara decide entregar pastas do Turismo e da Agricultura”.
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Aloysio, ninguém acredita mais nesse Governo! Não faça mais acordo com nada, Aloysio! Não se pode
acordar nada, Aloysio! Porque esse Partido não tem moral para cumprir o que fala. Ele não tem moral para
cumprir o que fala. É o Governo da incompetência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio
Carlos Valadares. Em seguida, falarão a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Cássio Cunha Lima.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a dívida dos Estados e dos Municípios, por falta de uma arrecadação que dê cobertura às obras de infraestrutura, tem crescido estupidamente nesses últimos anos, podemos
dizer, até de forma geométrica. É uma verdadeira bomba-relógio que se instalou no nosso País!
A única porta de saída a partir de 1998, principalmente, para os Estados e Municípios que até hoje não
dispõem de recursos para obras de infraestrutura era tomar dinheiro emprestado, obter financiamento. E,
como eu disse, é estupendo o compromisso das nossas unidades federadas, que contribui para a perda de sua
autonomia, para a fragilidade de sua gestão administrativa, para os problemas sociais que se agravam, notadamente os da saúde e da segurança pública.
Em 1998, o endividamento geral dos Estados e Municípios estava em torno de R$127 bilhões. Os Estados
e Municípios pagaram R$263 bilhões e estavam devendo R$467 bilhões até o ano de 2012. Ou seja, de R$127
bilhões, apesar de pagarem mais do que o dobro do dinheiro que tomaram emprestado, ainda estavam devendo, em 2012, R$467 bilhões!
Isso quebra qualquer Estado, qualquer Município. Por quê? Porque o índice de indexação, um chamado IGP-DI mais juros de 9%, é que levou a esse crescimento exagerado na nossa dívida, da dívida de Estados
e Municípios.
Em relação, por exemplo, a dois Estados do Nordeste... Vou citar apenas dois, para que os senhores possam aquilatar a importância do que estou dizendo, o alerta que estou fazendo, para que tenham uma prova,
por A mais B, de que esse projeto é mais do que essencial à regularidade das contas dos Estados, ao equilíbrio
fiscal de Estados e Municípios.
O Estado de Alagoas tem a situação mais dramática. Os números evidenciam a crise que se instalou no
Estado de Alagoas, em nosso querido Estado de Alagoas, Estado do Presidente Renan Calheiros, pai de um dos
candidatos a Governador de Alagoas, Estado de V. Exª, Presidente, e também do Senador Benedito de Lira, que
também é uma figura extraordinária deste Senado. Alagoas, em 1998, devia, aproximadamente, R$2,2 bilhões
e pagou R$4,5 bilhões. Vejam o esforço de Alagoas, um Estado pequenininho do Nordeste, um pouco maior do
que Sergipe. Pagou R$4,5 bilhões. V. Exªs sabem quanto Alagoas ainda está devendo? Ainda deve R$7 bilhões.
Tomou R$2 bilhões, pagou R$4,5 bilhões e está devendo R$7 bilhões, por conta do chamado IGP-DI.
O Estado da Bahia, também, não está em uma situação muito confortável: em 1998, estava devendo 2,3
bilhões – mais ou menos igual a Alagoas; pagou 6,3 bilhões e ainda está devendo – a Bahia – 5,4 bilhões. Esta
é a razão por que defendo a troca do índice de correção monetária, do chamado, do famigerado IGP-DI para o
IPCA, que, amanhã ou depois, também poderá se tornar um índice de correção famigerado.
Mas o mais importante, Sr. Presidente, para encerrar e dar a vez aos demais colegas e passarmos para a
votação, é que, mais cedo ou mais tarde, sob pena da falência total dos Estados e Municípios, temos que assumir, logo no início do futuro governo, seja Dilma, seja Eduardo Campos, seja Aécio, no início do futuro governo,
temos que definir três coisas importantes: reforma tributária, novo Pacto Federativo e reforma política, sem o
que o Brasil nunca vai promover a justiça social que tanto pregamos.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, do Senador Antonio Carlos Valadares, que
acaba de deixar a tribuna, tendo feito, aliás, um belo pronunciamento, solicite que me repassasse seus papéis
que contêm os dados do valor das dívidas dos Estados e Municípios brasileiros. Contudo, Sr. Presidente, não há
mais qualquer necessidade, não carece de virmos à tribuna e, através dos números, falarmos da importância,
da correção e da justeza deste projeto – nenhuma! –, porque o projeto é justo, é correto, é bom. E poderíamos
justificar isso apenas com uma constatação: empresas privadas no Brasil, hoje, pagam taxas de juros inferiores
ao que pagam Estados e Municípios. Então, é um projeto bom.
Em relação ao mérito, não há nenhuma discordância, tanto que o projeto chega ao plenário tendo sido
aprovado por unanimidade nas Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, a CAE, por
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unanimidade. O que se quer, tão somente, é aproveitar esse projeto que está tramitando, que muda o indexador das dívidas de Estados e Municípios, para aprovar outras questões que são de igual importância para
todos os Estados.
E, aí, dizer que quando o Líder do Governo vem à tribuna e fala do mérito das emendas, que isso é para
enganar, Senadores, pelo contrário! O mérito é importante – e olha que eu sou do Amazonas. O Amazonas é o
único Estado da Federação que tem condições legais de conceder incentivos fiscais através do ICMS, porque é
uma zona franca. Os demais Estados brasileiros – Minas Gerais, Ceará, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraná, São
Paulo –, todos os Estados que concedem incentivos fiscais o fazem ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição
Federal, ao arrepio das normas do Confaz. E o Supremo está a poucos passos de considerar inconstitucionais
todos os incentivos concedidos por esses Estados.
Pois então; uma das emendas do Senador Randolfe exatamente propõe a convalidação desses benefícios tributários concedidos pelos Estados, o que é muito importante. E não para o meu Estado, que não precisa
disso, mas para vários Estados brasileiros.
E mais do que isso: quem sobe à tribuna para aproveitar o momento, a oportunidade para falar, criticar
o governo da Presidenta Dilma é porque quer tergiversar e fugir da verdadeira essência desse projeto, porque,
quando se fez o acordo – e não vamos buscar o último acordo, mas o primeiro acordo –, nós buscamos, se não
era possível uma grande reforma tributária, pelo menos alguns itens, alguns pontos que levassem a uma mudança na estrutura tributária brasileira.
Um deles já foi aprovado: aquele que põe fim à guerra dos portos, modificando-se, impedindo-se incentivos fiscais para o ICMS em relação a produtos importados. O Senado já aprovou, já entrou em vigor. Esse
é um ponto.
O outro ponto qual seria? A mudança do indexador das dívidas, que é o que estamos debatendo.
E o terceiro ponto, que é muito importante, talvez muito mais importante para a maioria dos Estados
brasileiros, que é o projeto que trata da mudança no comércio eletrônico, cujos tributos são recolhidos quase
que com exclusividade para uma única Unidade da Federação. Isso também foi dito aqui fartamente. Em todos os nossos Estados cuja população faz qualquer tipo de compra pela internet, o tributo não é recolhido no
Estado para onde vai a mercadoria; é recolhido, geralmente, no Estado de São Paulo.
Então, vejam: quem vota a favor da manutenção das emendas não está sendo contra esse projeto. Fizemos uma belíssima e produtiva reunião de Líderes hoje – aliás, uma não, mas duas. O Governador do Estado
de Alagoas, que talvez seja o Estado mais prejudicado, deu o seu testemunho: um mês, dois meses, três meses
não fazem diferença. Vamos propor um acordo para seguir.
O que se quer com a manutenção das três emendas apresentadas pelo Senador Randolfe é ter a oportunidade de, em trinta dias, debater e, depois, voltar ao plenário. Não há espaço de manobra para não se votar
mais o projeto, mas; pelo contrário. O projeto, em trinta dias, aqui estará, porque não é a palavra de um ou a
palavra de outro, mas a palavra de todos.
Portanto, dizer que somos contra ou que queremos enrolar... De jeito nenhum! Eu entendo a situação do
Estado do Rio Grande do Sul, mas ele não é o único. Como o Rio Grande do Sul, vive hoje Alagoas, São Paulo,
Paraná; enfim, vivem todos os Estados. Mas não dá para votarmos. Não é porque se fez um acordo que se está
quebrando. Não! É mais tempo para avançarmos de forma mais profunda e procurarmos ajudar a resolver o problema não só de um ou outro Estado, mas de todos ou pelo menos da grande maioria dos Estados brasileiros.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima, último orador inscrito.
Em seguida, vamos proceder à votação dos requerimentos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Sr. Presidente, que eu me lembre, também
estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – V. Exª está inscrito. Em seguida, daremos a palavra a V. Exª.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB-PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – E, sendo o último orador inscrito, o Senador Suplicy encerrará com chave de ouro e com o poder de síntese que o
caracteriza. Com a aprovação de todos nós, Senador Suplicy, será muito importante ouvir a sua palavra final.
Quero trazer ao Plenário da Casa e também, de forma especial, aos telespectadores da TV Senado, porque a transmissão das nossas sessões pela televisão serve para dar transparência ao que se faz aqui e traduzir
o “politiquês”, as questões regimentais que o cidadão comum não está obrigado, obviamente, a conhecer, para
que prevaleça a verdade e para que se coloque luz no Brasil verdadeiro que nós temos, algo que já disse em
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outras oportunidades desta tribuna, talvez “chovendo no molhado”, mas lembrando, em primeiro lugar, que
nós todos, Senadores e Senadoras, aqui estamos para representar os Estados brasileiros.
O nosso pacto constitucional estabelece atribuições ao Senado Federal como representante dos Estados
– a Câmara representa o povo. E falo isso para lembrar que tanto faz ser a minha querida Paraíba, como o poderoso São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Paraná, ou Goiás, ou Mato Grosso, enfim, todos contam com três Senadores – três, em igual número –, e, assim, representamos os Estados. Portanto, não entra na minha cabeça que
algum Senador ou alguma Senadora possa, neste instante, para atender a uma conveniência do governo – e
vou explicar em instantes qual é essa conveniência –, votar contra os interesses do Estado que aqui representa.
Eu fico a imaginar como alguém que, votando contra o seu próprio Estado, na eleição deste ano, poderá
subir ao palanque para olhar para o eleitor e dizer: “Vote comigo porque lá estarei defendendo o seu interesse, o
interesse do nosso Estado”. Estará mentindo! E vamos olhar para esse painel daqui a pouco com muita atenção
e vamos divulgar em cada um dos Estados quem, na condição de Senador da República, se posicionou contra
o interesse do Estado a que promete e jura, perante a Constituição, defender e representar.
Para quê? Para se curvar, para se dobrar aos interesses de um governo que perde, lamentavelmente, cada
vez mais, o respeito? Por uma razão simples, porque respeito se constrói a partir de honra, de compromisso, de
palavra empenhada. Napoleão Bonaparte costumava dizer que a melhor forma de um homem manter a sua
palavra é não dá-la, porque, no momento em que o compromisso é firmado, ele tem que ser honrado.
E não é a primeira vez, não é a segunda vez, que o Governo Federal descumpre a sua palavra, desonra
compromissos. Foi assim no fator previdenciário, quando o governo se reuniu com nove Senadores e assumiu
um compromisso em relação às mudanças, mudanças que o Senador Paim defende há tantos anos, e simplesmente não cumpriu o acordo.
Agora, estamos diante de outro exemplo de descumprimento de compromisso. O governo se comprometeu a aprovar esta medida tão importante para Estados e Municípios. E não adianta, com todo o respeito à
Senadora Vanessa, achar que estamos desviando o debate. Pelo contrário; quem está desviando o debate é o
governo. Nós tínhamos o compromisso de votar a matéria.
Para que o telespectador da TV Senado entenda: a situação é tão esquisita, nós chegamos a ponto tal,
que o Senador Randolfe, este brilhante representante do Amapá, pré-candidato a Presidente da República,
oposição, apresentou um conjunto de emendas e fez um requerimento, para facilitar a votação daquilo que
é essencial, retirando as suas emendas, porque, aprovadas as emendas, elas têm que ir para a Comissão de
Constituição e Justiça. Pois bem; vejam em que mundo nós estamos vivendo: o Senador Randolfe apresenta
requerimento para retirar as emendas. O que nós poderíamos pensar? Aprovado por unanimidade. Não! O governo, agora, quer a manutenção das emendas de um dos principais Líderes da oposição no Brasil. O governo
quer a manutenção das emendas do Senador Randolfe, para procrastinar a votação da matéria, descumprindo,
insisto, o acordo que foi firmado.
O que estamos pedindo apenas é o respeito a um acordo que foi firmado. Acordo este que é essencial
para os Estados brasileiros. Os Estados não aguentam mais!
Eu fui governador da Paraíba e, no primeiro ano de mandato, comprometi aproximadamente 15% das
receitas com o pagamento da dívida pública. A partir de uma gestão fiscal séria, responsável e austera, entreguei o mandato com 7% desse comprometimento. Mas não é mais possível tolerar essa situação.
Para encerrar, quero lembrar que não faz mais de 48 horas – dois dias! – que o Ministro Aloizio Mercadante, em nome de Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff, esteve perante o Congresso Nacional lendo a
mensagem anual que é dirigida ao Congresso pela Presidente da República. Nessa mensagem, o que foi lido,
ou seja, o que foi dito, o que foi afirmado, o que foi assegurado, o que foi garantido pelo governo, pela Presidente, é que o Brasil vivia um paraíso fiscal.
Isso quer dizer que, em 48 horas, produziu-se uma grave crise fiscal, ao ponto de trazer ao Senado o Ministro da Fazenda e a Ministra Chefe da Casa, Civil, para se dizer: “Pelo amor de Deus, se isso for votado, o Brasil
quebra!” Quer dizer que eles conseguiram quebrar o Brasil em dois dias? Não, eles vêm quebrando o Brasil há
muito tempo, com aparelhamento partidário, com autorização da Petrobras de forma criminosa para fazer maquiagem fiscal na criatividade contábil que tem sido utilizada, na utilização dos expedientes mais atrasados,
para manter um projeto de poder. Tudo isso não passa de mais um passo na tentativa de o PT manter o Poder.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Estamos sendo chamados mais uma vez à
responsabilidade, à nossa consciência cívica, à nossa brasilidade. O amor que temos aos nossos Estados e o
compromisso que nós possuímos com a nossa gente serão atestados em poucos instantes nesse e naquele
painel. A digital de cada um ficará marcada, porque não há conversa, não há explicação. Aqui, nós temos duas
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escolhas: ou votamos em defesa dos Estados e dos Municípios brasileiros, para salvá-los de uma dívida escorchante... Troca-se apenas o indexador. Não se trata de calote, não se trata de rompimento de contrato, de nada
disso! Substituiremos o IGP-DI pelo IPCA.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Vamos trazer esses contratos para patamares
de civilidade. Praticam-se juros subversivos, como dizia Joelmir Beting, nesses contratos, pois, quanto mais se
paga, mais se deve.
Pois bem, nós teremos duas escolhas: ou nós, Senadores e Senadoras da República do Brasil, votamos
com nossos Estados, ou diremos a cada um dos eleitores que estamos aqui não para servir ao Rio Grande do
Sul, à Paraíba ou ao Pará, que estamos aqui para servir ao Governo, para sermos serviçais do Governo.
O que cada Estado brasileiro espera dos senhores?
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – O respeito ao compromisso foi firmado nas
eleições, na hora do pedido do voto, na hora da exclamação da solidariedade pedida através do sufrágio, para
que possamos resolver um assunto pendente há décadas.
A vinda do Ministro Mantega e da Ministra Ideli será recebida pelo mercado como um atestado de que
o Brasil quebrou.
Anteontem, na segunda-feira – insisto e repito –, foi lida a mensagem presidencial, e se pintava um céu
azul de equilíbrio fiscal, de prosperidade e de controle macroeconômico. Dois dias depois, vem o Ministro da
Fazenda clamar ao Senado para que não vote a matéria, fruto do acordo, porque o Brasil estaria ameaçado. Há
algo de muito estranho ocorrendo no Brasil.
Nós teremos eleições neste ano. Não tenho a menor dúvida de que essa eleição irá para o segundo turno...
(Interrupção do som.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – ...para que possamos mostrar que o Brasil precisa, definitivamente, mudar.
Em nome de cada um dos Estados da nossa Federação, apelo aos seus representantes: votem a favor dos
Estados brasileiros! Vamos aprovar o requerimento do Senador Randolfe e discutir os outros temas tributários
em outros momentos. Do contrário, o Governo, mais uma vez, descumpre o acordo, liquida, quebra os nossos
Estados, decreta a falência definitiva das nossas unidades federadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, somente quero pedir a V. Exª que, nas notas taquigráficas, mande corrigir IBDI – foi um equívoco
que cometi – por IPCDI.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – IGP-DI.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – IGP-DI. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Obrigado. Faremos isso.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e, em seguida, para encerrar a discussão, ao Senador
Pedro Simon.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, a revisão dos termos das dívidas estaduais e municipais com a União é uma iniciativa relevante, de grande interesse para a Federação e, por si só, incapaz de
comprometer a qualidade da gestão fiscal brasileira.
Trata-se de uma oportunidade de alinhar contratos celebrados em outro momento da história brasileira
às condições hoje em vigor na nossa realidade.
Cabe ressaltar que, de imediato e mesmo nos próximos 13 anos, as estimativas dos técnicos que estudaram esse assunto em São Paulo são as de que o fluxo de pagamentos desses contratos se manterá o mesmo. Ou
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seja, não haverá redução, nesse período, dos valores pagos à União. Continuaremos a contribuir com o nosso
esforço de pagamento para a saúde fiscal do Estado brasileiro e para a geração de superávit primário, o que é
tão importante para a sustentabilidade da dívida pública.
No caso de São Paulo e também dos demais Estados brasileiros, o grande benefício é a adoção de um
novo padrão mais moderado de evolução do saldo devedor. Em meados de 2027, chegaremos a um saldo devedor da ordem de R$42 bilhões. Se não houver a revisão proposta no projeto que ora examinamos nesta Casa,
o PLC nº 99, de 2013, a dívida ultrapassará os R$107 bilhões, ainda de acordo com as estimativas mencionadas.
A aprovação do projeto dará condições ao Estado de São Paulo para quitar integralmente a sua dívida
com a União em 2033, quatro anos antes do prazo hoje previsto para a liquidação do resíduo do atual contrato.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Deve-se ressaltar que essas condições favoráveis deverão se estender a todas as unidades da Federação. A medida beneficia Estados e Municípios de
norte a sul do País. Além de alterar os encargos de IGP-Dl mais 6% a 9%, conforme o Estado, para IPCA mais
4%, a partir de janeiro de 2013, o projeto prevê a limitação da taxa Selic, até mesmo com efeito retroativo, gerando, em alguns casos, redução do estoque da dívida desde já. Isso não se aplica ao Estado de São Paulo, nem
mesmo à maioria dos Estados.
Vemos, porém, com satisfação, segundo estimativas de especialistas, que Estados da Região Norte (Pará),
da Região Nordeste (Alagoas), da Região Sudeste (Minas Gerais e Rio de Janeiro) e do Centro Oeste (Distrito
Federal) devem se beneficiar...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...desse ajuste imediato do saldo devedor,
assim como o Município de São Paulo, entre outros.
Assinalo que o art. 3º é muito importante, porque corrige uma injustiça, em especial para o Município
de São Paulo, que poderia pagar 20% e os juros, que seriam de 6% ao ano. Como o governo da época não pagou, os juros foram de 9%, e isso fez com que a dívida da capital viesse a explodir e a se tornar impagável. A
manutenção do art. 3º, portanto, corrige uma injustiça.
Por esses motivos e por acreditar ser de justiça é que expresso o meu voto favorável a esse projeto e,
portanto, minha posição. Levando em conta os interesses de São Paulo, da cidade e do Estado, expresso meu
voto favorável ao projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu me lembro de que, no ano passado, numa sessão de terça-feira, repetiram-se
na tribuna vários Parlamentares, todos dizendo que votariam no dia seguinte contra a ficha limpa, dizendo
que aquele era um projeto absurdo, sem lógica, dizendo que ele não deveria ser aprovado. Aí os jovens vieram
aqui e se colocaram na frente do Senado. Aquele movimento, que veio num crescendo, num crescendo, hoje
é analisado e interpretado por várias entidades. Eles vieram aqui, e, no dia seguinte, o Senado, por unanimidade, votou a favor da ficha limpa. Os Senadores viram e entenderam que era um momento importante, viram
e entenderam que não era o que poderia parecer, ou seja, um voto sem nenhum significado. Aí pensaram, refletiram e votaram de acordo com sua consciência e com o interesse nacional.
Fico impressionado – eu não sei fazer isso – com o fato de as pessoas da maior importância, da maior responsabilidade e da maior credibilidade ocuparem a tribuna achando que nós somos ingênuos e, eu diria até,
irresponsáveis. Digo com franqueza: o Governo mudou; aliás, o Governo não mudou, pois nunca quis que se
votasse esse projeto. Em dezembro, quando fizeram o acordo para não votá-lo e para votá-lo agora, o Governo
já sabia que não ia votar. E os Líderes? Não sei, mas acho que também sabiam disso. E, agora, neste momento,
pedem: “Eu quero mais 30 dias!” Não aceitam quando o Líder, o responsável, o ilustre e querido Senador do
Amapá vem aqui e pede para retirar suas emendas! “Não, eu quero estudar.” Não é verdade!
A Senadora Ana Amélia pergunta se, daqui a 30 dias, o projeto vem para o plenário se for para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Não vem! Podemos votar aqui, que ele não vem! É botar na gaveta, é mentir!
Ora, mal fica a Presidente Dilma! Mal fica a Presidente Dilma! E mal fica este Congresso!
No Congresso americano, vimos uma guerra entre Democratas e Republicanos, uma luta na saúde. Há
pouco, vimos uma luta em torno das questões financeiras: aumenta ou não aumenta a dívida? Os Estados Unidos pararam, mas o acordo foi feito em nível alto entre os Democratas e os Republicanos. O Presidente Obama
não humilhou, teve de debater, analisar ponto por ponto, mudar, para que alguma coisa acontecesse.
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Esta é uma das noites tristes deste Senado! Esta é uma das noites humilhantes deste Senado!
Ora, meus irmãos, o Ministro da Fazenda dizer que votar esse projeto pode embrulhar o quadro internacional com relação às finanças do Brasil? Falaram nas agências internacionais que o Delfim disse que a nota
que ele dá para elas é zero, zero, zero ou DDD!
Está aqui o Governador do Rio Grande do Sul, está aqui uma delegação de praticamente todas as bancadas de todos os partidos do Rio Grande do Sul, mostrando a nossa situação, que é séria, que faz com que o
Rio Grande espere uma decisão e tenha o direito de ter essa decisão.
Não votar é muito triste. Votem! Votem! Se quiserem, que retirem a emenda, façam uma emenda retirando a regressão ao passado! Se quiserem, que deixem para a Presidente ter a coragem de vetar o item que ela
acha que deve vetar. Mas o Senado rejeitar projetos que passaram na Câmara? Não têm coragem de rejeitar?
Rejeitem! Rejeitem! E não o mandem de volta para a Comissão! Ele vai ficar na Comissão, minha querida Ana
Amélia, por 30, 40, 60, 90, 120 dias! Não sairá da Comissão! Não virá a este plenário!
A Senhora Presidenta acha que está certa. Ela está equivocada! Ela está equivocada! Primeiramente, o
Sr. Mantega já pode ter sido um grande Ministro, mas está enfraquecendo, está perdendo a vez, a voz e a credibilidade!
Chegam a ser ridículos os seus pronunciamentos a cada semana. Na semana seguinte, é completamente diferente.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – E nós, o Senado Federal começa o ano – um ano eleitoral, um ano importante, um ano de significado que nem este – se humilhando. Se humilhando!
Lá, na Câmara, a Bancada do PMDB terminou de noticiar que não vai indicar para cargo nenhum. A Senhora Presidenta que nomeie quem quiser. A Bancada do PMDB não quer cargo de ministro nenhum. E, aqui,
no Senado, o Líder do PMDB e o Líder do Governo vão fazer o que a senhora quer, Presidenta: “Eu quero mais
tempo para estudar”. Meu querido Líder, pelo amor de Deus, não deboche da gente! Ele quer mais tempo para
estudar essa emenda. Ele precisa de mais tempo: 30, 40, 60, 90, 120 dias. Eu nunca tinha visto isso!
Randolfe apresenta com a melhor das intenções uma série de emendas da maior importância, dentro
de um debate. Está aí o Governador do Rio Grande do Sul...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – É piada, Sr. Presidente! É começar muito mal este ano.
Eu tenho medo deste ano, porque acho que os movimentos sociais vão crescer, e o meu medo é que eles
percam a orientação e que atinjam o nível da insustentabilidade por parte da gente.
O nobre e querido Senador da Paraíba, Cunha Lima, disse aqui: “Cada um que veja o nome no painel”. Eu
acho que ele tem razão. Cada um que veja o nome no painel e se lembre de que esta é daquelas votações que
marcam indelevelmente a posição de cada um.
Eu não vou votar com o Rio Grande do Sul. Eu vou votar com o Brasil, porque eu não estou votando a
favor do Rio Grande do Sul e contra o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Por isso, meus irmãos, peço aos senhores que se cumpra a palavra. Em dezembro, deixou-se para ontem; ontem, deixou-se para hoje.
E que fique claro, meu irmão, espectador da televisão: se nós não votarmos hoje, se nós trouxermos aqui
via emenda, ele vai para a comissão e não volta. Digo: não volta a esta Casa nem daqui a 30, nem daqui a 60,
nem daqui a 90 dias. Estão enrolando você, eu e toda a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia e, depois, à Senadora Lúcia Vânia. Em seguida, vamos proceder à votação do requerimento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, eu gostaria que o painel registrasse o tempo que tenho disponível de cinco minutos para
poder complementar o raciocínio.
Caros colegas Senadores, Senadoras, há muito tempo, na história do nosso Rio Grande do Sul, as forças
políticas se uniram de uma forma exemplar e histórica. E tudo pela causa republicana, pela causa federalista,
para defender um interesse maior.
Eu vou deixar, Presidente Renan Calheiros, que foi tão Presidente da Casa ao acolher demandas absolutamente legítimas, ao incluir essa matéria na pauta de hoje.
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Eu queria agradecer a V. Exª a forma como tratou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande Sul, representado
– e aqui está o Governador Tarso Genro – pelo Senador Paulo Paim, pelo Senador Pedro Simon e por mim. Representamos aqui os interesses do Estado.
A Assembleia Legislativa, que é a Casa do povo, veio hoje demonstrar também todos os partidos, para
dizer, de uma só voz, estarem do mesmo lado, do lado do Rio Grande, do lado da aprovação do que foi decidido em dezembro.
Tudo que foi possível dizer, do ponto de vista técnico, do não impacto nas contas, da situação fiscal do
País, tudo já foi dito; e dito com mais brilho, com muito mais competência pelo Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o jovem e competente Senador Lindberg Farias, e pelo Relator na Comissão, o competente
Senador Luiz Henrique da Silveira. Tudo já dito. Tudo já foi explicado.
Essa matéria é da maior relevância e não só para o Rio Grande do Sul, como disse o Senador Pedro Simon.
Essa matéria é de interesse desta Casa. É de interesse da Federação, e esta é a Casa da Federação.
O mais importante, Presidente Renan – e V. Exª é um político experiente –, todos aqui sabem: uma palavra empenhada vale mais do que uma assinatura.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Vale mais do que um contrato assinado em cartório.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Um acordo político vale mais do que mil palavras assinadas, registradas em cartório.
E eu, Senador, que estou aqui, pela primeira vez em um Parlamento, representando o Rio Grande do Sul
com muito orgulho, sinto a experiência dramática de ver um acordo não cumprido.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – E me dói, me dói muito, Presidente, porque é hora de esta
Casa demonstrar a sua altivez, a sua soberania, a sua independência e a sua competência na hora de uma decisão dessas.
O Rio Grande do Sul, Alagoas – o seu Estado –, o Rio de Janeiro, São Paulo e tantos outros Estados!
Eu sou uma pessoa de diálogo. Eu entendo, eu transijo quando é possível e é necessário.
Eu aceitei o acordo em dezembro na Comissão de Assuntos Econômicos, porque tive responsabilidade
com o País. Eu poderia discutir com o Governador, que é meu adversário político. Não o fiz, porque não estava
em causa um interesse partidário. Estava em causa um interesse maior do meu Estado e estava maior ainda o
interesse nacional, quando o argumento foi de que as tais agências, na classificação corretíssima do meu querido amigo Delfim Netto, eram todas 171.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – E todos sabem o que é 171 no Código Penal.
Essas agências de risco são 171, Ministro Delfim Netto. O senhor tem razão! E nós estamos nos subordinando à vontade a ao prazer dessas agências, esquecendo de que vivemos numa Federação e de que esta é
a Casa da Federação.
Eu venho aqui apenas para dizer: se um acordo não foi cumprido em dezembro – e o cenário de dezembro não é diferente do cenário de hoje –, se foi feito lá o acordo e não foi cumprido agora, quem me assegura
nesta Casa, quem me assegura que o acordo será cumprido daqui a 30 dias? Quem?
É essa a indagação que eu deixo e é esse o meu receio, Presidente: quem me assegura…
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – …que um acordo rompido (Fora do microfone.), feito em
dezembro, com o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Lindbergh Farias, com o Senador
Luiz Henrique, que, decorrido o prazo regimental, as duas comissões trarão para cá, e essa matéria será votada
e aprovada? Quem me garantirá que o acordo será cumprido?
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia.
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(Interrupção do som.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 99/2013, que trata da mudança do
indexador da dívida de Estados e Municípios.
Gostaria de cumprimentar em especial o Senador Luiz Henrique, pelo excelente trabalho realizado na
relatoria do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de Assuntos Econômicos,
em reunião conjunta. Quero parabenizá-lo pelo empenho na defesa dos interesses dos Estados e dos Municípios brasileiros, num momento crucial para o equilíbrio das contas públicas dessas unidades da Federação.
Com os avanços obtidos ainda na Câmara dos Deputados, as dívidas de Estados e Municípios renegociadas junto à União passam a ser corrigidas pelo IPCA mais juros de 4% ao ano, em substituição ao IGP-DI e
aos juros atuais, que variam de 6% a 7,5%, retroativamente à data de celebração dos contratos de refinanciamento. Ainda de acordo com o projeto, os encargos ficam limitados à Selic, a taxa básica de juros da economia.
Quero destacar um ponto de grande relevância para o Estado de Goiás, que foi inserido na proposta
original do Governo: a aplicação do limite da taxa Selic aos encargos da dívida também aos contratos de refinanciamento celebrados sob a égide da Lei nº 8.727/93. Essa previsão não constava da proposta original do
Governo, mas sempre foi defendida por nós, aqui, no Senado Federal, tendo sido inclusive objeto de emenda
de minha autoria em outros projetos que tramitam nesta Casa relativamente à matéria.
(Soa a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – A aplicação da taxa Selic como limite superior de encargos para os Estados se apresenta como medida de extrema relevância para aquelas unidades federadas que,
como o Estado de Goiás, têm na dívida refinanciada, nos termos da Lei nº 8.727/93, a maior parcela do total
da dívida estadual intralimite, representando 32% do estoque nacional dessa dívida. Ressalte-se que a Selic é
a taxa balizadora da remuneração da maioria dos títulos públicos federais, aceita e comumente usada como
uma taxa de juros livre de riscos.
As mudanças promovidas trarão importante contribuição para o fortalecimento da Federação, mas eu
quero ...
(Interrupção do som.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Embora concordando inteiramente com a necessidade
de votar esse projeto de lei, entendo que nós não podemos lutar por um pacto federativo fatiado.
Entendo que esse projeto da dívida teria que vir como foi o acordo com a convalidação dos benefícios
fiscais que atendem principalmente a nossa Região Centro-Oeste.
É constrangedor para nós, da Região Centro-Oeste, votar aqui um projeto de renegociação da dívida,
por mais meritório que seja, sem que haja a formalização do acordo junto à convalidação dos benefícios fiscais.
Essa situação nos deixa em extremo constrangimento, porque já reiteradas vezes colocamos aqui a importância dos incentivos fiscais para a Região Centro-Oeste, a importância da convalidação dos atuais benefícios, a importância de mantermos esses benefícios enquanto não tivermos uma linha de financiamento que
possa sustentar o desenvolvimento invejável que a nossa região hoje desfruta no cenário nacional.
(Soa a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Portanto, como Parlamentar da Região Centro-Oeste,
eu preciso defender a minha região.
Essa é a minha posição.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos proceder à votação do Requerimento nº 40, do Senador Randolfe Rodrigues, que pede a retirada da Emenda de Plenário nº 6, apresentada
ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, 2013, Lei Complementar.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) –Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Rejeitado o requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Verificação.
SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Verificação, verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Apoiamento para verificação: Senador Randolfe, Senador Aloysio, Senador Aécio Neves, Senador Alvaro Dias, Senador Flexa Ribeiro, Senador José
Agripino, Senador Paulo Paim, Senador Lindbergh, Senador Cássio Cunha Lima, Senador Roberto Requião, Senadora Ana Amélia e outros Srs. Senadores. Senador Wilder Morais.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel, porque nós vamos imediatamente
começar a verificação pedida, na forma do Regimento.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para esclarecer à base aliada que o nosso encaminhamento é “não”; portanto, derrubando o requerimento,
mantendo as emendas, para que possamos, inclusive, continuar debatendo algo que nós entendemos extremamente importante, que é a questão da convalidação.
Sr. Presidente, várias vezes, quando estamos aqui nesta Casa no debate com a oposição, somos questionados sobre gastos públicos. Sr. Presidente, se nós estamos debatendo gastos públicos, o que dizer sobre
uma pressão em relação à questão do estoque da dívida pública brasileira com impactos no gasto público? É
claro que nós temos aqui uma questão central, de responsabilidade.
Por isso nós queremos votar conjuntamente não apenas a questão do indexador e da retroatividade
com relação às dívidas públicas dos Estados e Municípios, mas também a convalidação. Essa foi a posição que
defendi na tribuna. Essa é a posição que tenho defendido.
Portanto, encaminho à base aliada o voto “não” ao requerimento apresentado de retirada das emendas
para que nós possamos votar essa emenda da convalidação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos diante de um pretexto. O Governo levanta o pretexto da convalidação. Isso nunca, em nenhum momento,
foi objeto de qualquer tipo de acordo. O acordo que nós fizemos com o Governo, o acordo que foi aprovado
por unanimidade por esta Casa foi votarmos e aprovarmos hoje o projeto na forma do parecer Luiz Henrique.
O resto é enganação, é pretexto, é pretexto! Nunca esta matéria foi objeto de acordo.
O que nós vamos votar hoje é o seguinte: nós vamos permitir que os Estados brasileiros e que alguns
Municípios e capitais tenham condições efetivas de se livrarem de condições draconianas de uma dívida que
está sufocando suas finanças. Vamos votar a favor dos Estados brasileiros ou vamos votar contra. É só isso. Não
há outra história. Vamos votar pela manutenção de um acordo que atende aos interesses do nosso País e dos
Estados ou vamos votar contra eles para atender aos interesses do Governo. É só isso. Um Governo que não
tem palavra, que não cumpre aquilo que se compromete a fazer. Só isso.
Então, o PSDB vai votar, é esta a orientação da Liderança da Bancada, vai votar “sim” para a retirada das
emendas do Senador Randolfe, para que possamos, finalmente, votar o mérito dessa matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela Minoria. Pela Minoria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, só para dizer, rapidamente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe. Em seguida, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente,
nós estamos diante de uma situação esdrúxula, paradoxal, que somente uma contradição regimental permite.
Ora, de per si, bastaria a minha simples apresentação da vontade de retirar as minhas emendas, e as emendas
seriam retiradas.
O que ocorre é que está sendo utilizada a desculpa do carrapato para matar o gado. É isso o que está
ocorrendo. Está sendo utilizado o subterfúgio das emendas, porque não se quer concretamente – não vou
nem falar do Governo –, os interesses aqui são os interesses das chamadas – muito bem denunciado aqui pela
minha querida Senadora Ana Amélia – agências de risco. Veja, o economista Delfim Netto...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... disse ainda há pouco, denunciou-as como agências 171, porta-vozes dos bancos. É em nome deles que não querem aprovar a revisão da dívida
dos Estados, penalizando os Estados e o povo brasileiro. Em nome disso, querem utilizar como instrumento
protelatório. Só isso. A ideia de utilizar a nossa proposta de emenda não é pelo mérito das emendas. Se não,
far-se-ia auditoria da dívida dos Estados, mudar-se-ia o mérito do índice da taxa Selic para o IPCA. O único objetivo é utilizar a emenda como instrumento protelatório.
Portanto, “sim” ao requerimento, para não serem utilizadas essas emendas como instrumento protelatório.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, rapidamente.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Minoria quer se inscrever.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Há algumas lideranças que estão falando em convalidação dos incentivos pelo Confaz. Eu sou Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Há Lideranças que têm dito isso aqui. É preciso que se diga: o Governo tem sido muito
claro. Palavras do Ministro em várias reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos: “Não dá para convalidar
incentivos sem fazer reforma de ICMS”.
Então, há Lideranças que estão falando, mas não pelo Governo neste tema. Há Senadores querendo que
o assunto volte à CAE e à CCJ, achando que este tema vai ser discutido junto com a dívida, Sr. Presidente. São
temas distintos. Essas Lideranças teriam que aqui assumir e dizer que não estão falando em nome do Governo,
quando se promete convalidação do Confaz. Estão misturando assuntos. A posição do Governo neste sentido
sempre foi muito clara: para ter convalidação, o Brasil tem que avançar na Reforma Tributária e na Reforma do
ICMS.
Só quero esclarecer, porque estão querendo confundir para conseguir votos, misturando assuntos que
são diferentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel e Senador Eunício
Oliveira.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu quero começar registrando que, desde 2011, as Bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm
trabalhado a questão da convalidação. Nós sempre afirmamos como este é um item prioritário para nós. Nós
fizemos uma agenda em 2011 em torno de três pontos por serem consensuais. Nós acertamos e acordamos votar o fim da guerra fiscal entre os portos e a Emenda nº 13, que V. Exª ajudou a construir e que entrou em vigor
em janeiro de 2013. Acordamos votar a distribuição e o chamado crédito do comércio eletrônico. Construímos
a emenda constitucional e a aprovamos. Está na Câmara já há quase dois anos. Também acordamos a votação
da matéria do indexador da dívida e, ao mesmo tempo, fizemos toda uma discussão sobre a convalidação do
incentivo fiscal. No debate, os governadores, em especial de alguns Estados que são contra o incentivo fiscal,
levantaram a tese de que nós deveríamos deixar para fazer este debate junto com a renegociação do ICMS.
Nós tivemos o cuidado de apresentar emendas, bem como o nosso Líder Walter Pinheiro, o nosso Líder
Eunício Oliveira e vários outros Parlamentares. Nós vamos aprovar a convalidação nesse projeto. Por isso, vou
trabalhar fortemente para aprovar, durante o mês de fevereiro, a convalidação.
É bom lembrar que o Confaz trabalhou muito esse tema, mas alguns Estados que não concordaram. Nós
também temos clareza de que a convalidação precisa ser feita por meio de uma lei complementar para que nós
possamos ter êxito nesse tema e, depois, para não termos questões de debates no Supremo Tribunal Federal.
Por isso, os Parlamentares do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste que têm clareza de que o incentivo fiscal
foi uma política de desenvolvimento da nossa região e que agora precisamos convalidar.
Este Senador da República vai votar pela convalidação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, vai encerrar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eunício Oliveira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, o Democratas vota “sim”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB
já encaminhou aqui o voto contrário, o voto “não”.
Quero deixar bem claro por que o Senador Lindbergh disse aqui para o Brasil – e obviamente para o mundo, porque estamos na internet, e não apenas para esta Casa e para o povo brasileiro – que estamos fazendo
aqui um faz de conta do ponto de vista das emendas do Senador Randolfe Rodrigues. Quero deixar bem claro,
Sr. Presidente, que, como Líder do PMDB e como Senador pelo Ceará, apresentei essa emenda de convalidação.
Fui convencido pelos Líderes aqui, pelos meus companheiros Líderes, a fim de votarmos a matéria e ela
não voltar à Câmara, a retirar a emenda da convalidação. Portanto, quero deixar bem claro que, além de votar
a favor da emenda do Senador Randolfe Rodrigues no que se refere à convalidação dos incentivos dados pelos
governadores, inclusive pelo meu governador, pelos governadores do Centro-Oeste, pelos governadores do
Nordeste brasileiro, principalmente, e até dos Estados ricos, como São Paulo, que vou votar pela convalidação.
Então, Senador Lindbergh, não tem nenhuma enganação aqui. V. Exª fique certo de que esta matéria é
matéria de lei complementar e que quem tem de votar somos nós nesta Casa. Eu me comprometo a, na volta
desta matéria das comissões, votar a favor e encaminhar a emenda de autoria que era minha, agora é de auto-
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ria do Senador Randolfe Rodrigues, no que se refere à convalidação. Agora, hoje, estou encaminhando o voto
“não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gostaria de encaminhar pelo PT, pelo Bloco de Apoio ao Governo, pedir que os nossos Senadores aqui compareçam
para votarem “não”. Estamos fazendo isso não porque tenhamos qualquer divergência com o projeto e muito
menos não reconheçamos a condição de Estados, de Municípios, como o Estado de São Paulo, o Município de
São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Alagoas, enfim, para os quais a aprovação deste projeto
é fundamental. Porém, entendemos que não será simplesmente um mês a mais, um mês a menos que vai fazer
com que não possamos aprovar esta matéria num momento mais tranquilo.
E gostaria de dizer para aqueles que disseram que não acreditam que esta matéria vai ser votada, que
este compromisso não é apenas do Governo, que confirmamos, mas é do Líder do Governo, do Líder do PMDB,
do Líder do PT, do Líder do Governo no Congresso Nacional, de V. Exª, enfim. Portanto, os Senadores podem
votar tranquilos porque, assim que houver a tramitação deste projeto na CAE e na CCJ, haveremos de votá-lo
em plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, a Minoria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vamos votar “não” ao requerimento de retirada das emendas para que este debate possa ser feito no âmbito
da Comissão de Constituição e Justiça. Também entendemos que é importante a convalidação do ICMS, mas,
sobretudo, é importante ter a garantia regimental de que este projeto, ao ir para a Comissão de Constituição e
Justiça, tem o prazo de 30 dias para que as emendas sejam apreciadas e possam retornar ao plenário.
Pelo que estou entendendo da reunião do Colégio de Líderes é que, após a apreciação, nestes 30 dias,
pela Comissão de Constituição e Justiça, o tema voltará ao plenário para ser apreciado definitivamente.
Portanto, a nossa orientação neste momento é pelo voto “não” à retirada das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero deixar bem
claro a toda a Nação brasileira, em especial ao meu querido Estado do Pará, que aqui nesta Casa represento,
que jamais trairei o meu Estado. Jamais deixarei de lutar pelo meu Estado.
Eu não comungo e não aceito este tipo de traição: trair o seu Estado para se curvar ao Governo, para fazer o que o Governo quer. Eu tenho aqui nas minhas mãos e, mais uma vez, eu vou ler; eu não consigo entender como as pessoas mudam, como este Governo mente, como este Governo não tem moral. É falta de moral!
Quem não tem respeito perde a moral, Presidente.
Olha o que diz o Sr. José Pimentel, Líder do PT. Olha o que diz, vou ler a última frase do Líder do PT na
reunião que se fez antes de terminar a Sessão Legislativa do ano passado. Dizia ele, concluindo: “Portanto, esse
acordo foi feito com o Governo, Sr. Presidente, e ele está mantido.” Palavras que estão nas notas taquigráficas,
ditas pelo José Pimentel, Líder do PT. Que moral agora tem o Governo para vir aqui, o próprio José Pimentel,
para vir aqui dizer que ele vota contra a palavra dele mesmo, Presidente? Como isso pode acontecer no Parlamento? Eu saio envergonhado daqui na tarde de hoje, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros,
é muito simples. O que está ocorrendo aqui é a mudança de posição de alguns Senadores, que não estão votando a favor dos seus Estados, e sim a favor do Governo, do interesse do Governo. E nada melhor do que uma
opinião ao final da Sessão Legislativa do ano passado. Esta está iniciando agora, hoje aqui, com a votação. Mas
houve um recesso no meio. Ou seja, os Senadores que agora estão defendendo, que votaram “não”, é porque
não votam pelo interesse dos seus Estados. Todos os Estados, Senador Eduardo Braga, todos os Estados... E
quero dizer a V. Exª que o Estado do Pará não é um dos piores, não. Mas também é penalizado com a indexação
da dívida. Mas não é dos piores. Mas todos nós queremos... Não, não é; estou dizendo porque eu sei. Mesmo
assim, vai aliviar o pagamento da dívida.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mesmo não sendo dos piores, queremos votar, precisamos votar, Senador Renan Calheiros, porque V. Exª, como Presidente do Senado Federal, assumiu o compromisso de pautar e votar. Então, não podemos aceitar essa chicana que está sendo dada hoje aqui no sentido
de evitar a votação, remetendo novamente o projeto para a CAE ou para a CCJ. Precisamos votar. Vamos votar.
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Quero que os Senadores votem. Cada um dos Srs. Senadores, das Srªs Senadores, vote com o Estado que aqui
tem a obrigação de votar. Temos de votar “sim”, pela retirada da emenda do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Um minuto apenas, Sr.
Presidente. Já tenho alguns anos de casa, e mesmo aqui no Senado eu vejo inúmeros acordos sendo fechados. Olhemos para o painel, Sr. Presidente: 5 de fevereiro de 2014. Olha o que este Senado, por ampla maioria,
acordou, eu diria até por unanimidade, que até o dia 5 de março este projeto será votado. Eu quero pagar para
ver. Tomara que eu me engane e que a gente chegue aqui no dia 5 de março, daqui a 30 dias, e, conforme todo
mundo aqui assumiu o compromisso, a matéria seja votada. É só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para
encaminhar o voto “não” em nome do PSD, até porque conversava aqui com o Senador Jorge Viana e com o
Senador Anibal para saber qual o entendimento que o Governo do Acre tem a respeito dessa dívida do Estado.
Esperamos que, nesses 30 dias em que o projeto será encaminhado à CCJ e à CAE, possamos ter a oportunidade de dialogar com o nosso Governador para saber o que ele pensa da nossa dívida do Estado. Nós queremos,
independentemente da nossa posição política no Estado, ajudar o Estado.
Penso que esse prazo de tramitação que teremos na Comissão será suficiente para que possamos encontrar o melhor caminho para o Estado do Acre.
Então, encaminho o voto “não”. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei bastante
breve. Talvez fosse desnecessária a minha palavra, porque o Líder Aloysio Nunes, nosso grande Líder externou de forma absolutamente clara a posição do PSDB, mas a minha condição, não apenas de Senador, mas de
ex-Governador do meu Estado, ao lado de tantos ex-Governadores que compõem o Plenário desta Casa, me
obriga pelo menos a trazer aqui um alerta. Em primeiro lugar, sobre a gravidade da questão do tratamento da
dívida dos Estados para com a União. Essa talvez seja a mais antiga, dentre todas as discussões que envolvem
a Federação tratada nesta Casa. Ela não vem deste Governo da atual Presidente, ela vem do Governo ainda do
Presidente Lula.
Inúmeros Governadores naquela época, nos reunimos em torno de uma saída, em torno de uma nova
equação, que possibilitasse aos Estados continuar honrando seus compromissos com a União, mas não perdendo minimamente a capacidade de também enfrentar as suas dificuldades. Chegamos ao desfecho desse
processo este ano sob a condução de V. Exª, Renan. É por isso que venho à tribuna.
Mas o Senado hoje viveu um dia inusitado, que não honra o Governo. O Ministro da Fazenda vem ao
Congresso Nacional, especificamente ao Senado da República, para desfazer um acordo firmado pelo próprio
Governo depois de extensas discussões desta Casa, um acordo equilibrado, um acordo que não era aquilo que
os Estados pleiteavam, mas era aquilo que o Governo considerava razoável.
Na verdade, o pano de fundo de tudo isso é que o Ministro da Fazenda hoje vem mostrar à sociedade
brasileira, de forma absolutamente escancarada, aquilo que vínhamos já apontando e denunciando ao longo
dos últimos meses: a absoluta fragilidade da condução da política econômica no Brasil. A fragilidade do Brasil
hoje foi exposta, foi escancarada pela presença do Ministro aqui; aquele mesmo Ministro que anunciava crescimentos de 4% do PIB anualmente, situação fiscal extremamente sólida, vem ao Congresso Nacional simplesmente dizer que o Governo, pela incapacidade de gestão da atual equipe, não tem condição sequer de honrar
os seus compromissos. O que fica ao final, Sr. Presidente? Como fazer novos compromissos com o Governo
que não honra a sua palavra?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Nós vamos encerrar a votação do requerimento e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – SIM, 24 e NÃO, 40. Nenhuma abstenção.
Está, portanto, rejeitado o primeiro requerimento apreciado, do Senador Randolfe Rodrigues, e mantida
portanto a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Passamos, agora, à apreciação do requerimento que pede a retirada da Emenda de Plenário nº 7, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 99,
do Senador Randolfe Rodrigues.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Passamos à apreciação do requerimento que pede a retirada da Emenda de Plenário nº 8, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, do
Senador Randolfe Rodrigues.
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Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que estão
mantidas as emendas. E o Regimento, no seu art. 277, diz exatamente o seguinte:
Art. 277. Lidos os pareceres das comissões sobre as proposições, em turno único, e distribuídos em avulsos,
abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, findo o qual a matéria, se emendada, voltará às comissões para exame.
Portanto, nesse sentido, nós mandamos as emendas para serem apreciadas pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos, conjuntamente, na forma do Regimento.
Aliás, sobre o prazo, que muito aqui foi discutido, é importante que se diga que o art. 118 diz:
Art. 118. O exame das comissões sobre as proposições, excetuadas as emendas e os casos em que este
Regimento determine em contrário, obedecerá aos seguintes prazos:
...........................................................................................................................................................................................................
§1º Sobre as emendas, o prazo é de quinze dias úteis, correndo em conjunto se tiver que ser ouvida mais
de uma comissão.
É o caso; nós vamos ter que ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Assuntos Econômicos. Então, nós teremos um prazo regimental de 15 dias úteis, e as emendas terão de ser apreciadas conjuntamente nas duas Comissões, na forma do que manda que se faça o art. 118, §1º, do Regimento
Interno do Senado Federal.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas para que todo o Plenário seja esclarecido e também os que nos ouvem e nos veem, no caso de esse
prazo ser descumprido, esse prazo de 15 dias, que é um prazo terminativo, qual a consequência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria continuará na Ordem do
Dia. Esse prazo é regimental.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, pois é.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Comissão terá que proceder à análise das emendas no prazo regimental. As Comissões conjuntamente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E se isso não acontecer, qual a consequência? V. Exª trará ao plenário? Avocará?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se isso não acontecer, eu quero novamente assumir o compromisso de que nós traremos a matéria ao plenário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Grato a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na verdade, essa matéria não tem divergência com relação ao mérito, os Estados endividados não podem indefinidamente pagar essa taxa de juros,
que é escorchante, então, estamos seguindo o Regimento, analisando as emendas que foram apresentadas pelo
Senador Randolfe. E, encerrado o prazo do Regimento, vamos apreciar o Projeto de Lei Complementar aqui no
plenário. É um fundamental compromisso que nós assumimos com todos os Senadores, de todos os Partidos.
Eu sou representante de um Estado endividado e não apenas por isso defendo o mérito do projeto –
não apenas por isso. O Estado de Alagoas, a exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo do Município
de São Paulo, do Município do Rio de Janeiro, do próprio Estado de São Paulo, está na forma do contrato de
renegociação dessas dívidas, pagando juros absurdos – absurdos! –, e isso, indefinidamente, não pode continuar a acontecer.
A Presidente tem compromisso com a aprovação dessa matéria, a circunstância não nos permitia contar
com a sanção – é evidente –, mas o Regimento nos assegura o direito de, em 15 dias úteis, voltarmos a apreciar
a matéria. E esse é um compromisso fundamental que eu assumo com a Casa e com o País.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não esperava outra atitude de V. Exª.
Meus parabéns!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Sem revisão do orador.) – Felicito V. Exª, Sr. Presidente.
E espero muito, realmente, da palavra de V. Exª, de que nós, em 30 dias, votaremos aqui a matéria. Meus cumprimentos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de anunciar aqui, a todo o Plenário, que hoje, na Câmara dos Deputados, foi aprovada, em segundo turno,
a conhecida PEC do Médico Militar, ou seja, aquela PEC de autoria do Senador Marcelo Crivella que foi relatada
por mim aqui no Senado, a PEC que permite que o médico militar tenha dupla função.
Eu dava uma entrevista agora dizendo que essa PEC, tão importante, que foi aprovada, por unanimidade, aqui no Senado e também foi aprovada, por unanimidade, na Câmara dos Deputados, com 396 votos,
permite não apenas que se incluam mais médicos no Programa Mais Médicos, como também mais médicos
na estrutura da saúde do nosso País.
Então, Sr. Presidente, aguardo que seja marcada a sessão de promulgação dessa PEC tão importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero agradecer a V. Exª e dizer que
vamos, inclusive combinando com V. Exª, estabelecer o prazo para promulgação dessa Proposta de Emenda à
Constituição Federal aprovada pelo Senado há bastante tempo e aprovada hoje pela Câmara dos Deputados.
Meus cumprimentos a V. Exª e ao Ministro Crivella, que mobilizaram, em todos os momentos, o Senado
Federal e o Congresso Nacional como um todo no sentido de que essa mudança na Constituição fosse efetivada.
Parabéns, Senador Eduardo Lopes!
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 626, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 626, de 2013, que abre crédito extraordinário, em
favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de dois bilhões, quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinqüenta e três reais, para o fim que especifica.
Parecer sob nº 89, de 2013, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Wilder Morais (DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Bohn Gass (PT/RS), favorável à
Medida Provisória; e pela inadmissão da Emenda nº 1, oferecida perante aquela Comissão.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e extinção de órgãos, Ministérios ou entidades da Administração Pública seja feita mediante lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento, no dia 20 de dezembro de 2013, da Mensagem nº 141, de 2013-CN (nº 565, de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões
do Veto Parcial nº 54, de 2013, aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2013 (nº 5.740/2013, na Casa de
origem), 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.
São as seguintes, Mensagem e razões de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 54, de 2013 (PLC 81/2013)
Senadores
Acir Gurgacz (Bloco Apoio ao Gov. – PDT/RO) – relator do projeto no Senado
Romero Jucá (Bloco Maioria – PMDB/RR)
José Agripino (Bloco Minoria – DEM/RN)
Alfredo Nascimento (Bloco União e Força – PR/AM)
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Valdir Colatto (PMDB/SC)
Nilson Leitão (PSDB/MT)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
George Hilton (PRB/MG)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 28 de fevereiro
de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento, no dia 30 de dezembro de 2013, da Mensagem nº 147, de 2013-CN (nº 595, de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do
Veto Parcial nº 55, de 2013, aposto ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, de 2013, que “Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências”.
São as seguintes, Mensagem e Razões de Veto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 55, de 2013 (PLN 2/2013)
Senadores
Vital do Rêgo (Bloco Maioria – PMDB/PB)
Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio ao Gov. – PSB/DF)
Wilder Morais (Bloco Minoria – DEM/GO)
Antonio Carlos Rodrigues (Bloco União e Força – PR/SP)
Ataídes Oliveira (PROS/TO)

Deputados
José Guimarães (PT/CE)
José Priante (PMDB/PA)
Domingos Sávio (PSDB/MG)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Ivan Valente (PSOL/SP)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 4 de março de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento, no dia 30 de dezembro de 2013, da Mensagem nº 148, de 2013-CN (nº 596, de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do
Veto Total nº 56, de 2013, aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2007 (nº 7.416/2010, na Câmara dos
Deputados), que “Inclui a carne suína na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM, nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”.
São as seguintes, Mensagem e Razões de Veto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Total nº 56, de 2013 (PLS 348/2007)
Senadores
Francisco Dornelles (Bloco Maioria – PP/RJ)
Lídice da Mata (Bloco Apoio ao Gov. – PSB/BA)
Mário Couto (Bloco Minoria – PSDB/PA)
Eduardo Amorim (Bloco União e Força – PSC/SE)
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Celso Maldaner (PMDB/SC)
Nilson Leitão (PSDB/MT)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Vilson Covatti (PP/RS)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 4 de março de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento, no dia 30 de dezembro de 2013, da Mensagem nº 152, de 2013-CN (nº 611, de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do
Veto Parcial nº 57, de 2013, aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 188, de 2007 (nº 4.571/2008, na Câmara dos
Deputados), que “Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes. Idosos, pessoas com
deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e
revoga a Medida Provisória nº 2.208, de 17 agosto de 2001”.
São as seguintes, Mensagem e as razões de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 57, de 2013 (PLS 188/2007)
Senadores
Ana Amélia (Bloco Maioria – PP/RS)
Inácio Arruda (Bloco Apoio ao Gov. – PCdoB/CE)
Cyro Miranda (Bloco Minoria – PSDB/GO)
Eduardo Lopes (Bloco União e Força – PRB/RJ)
Ataídes Oliveira (PROS/TO)

Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Leonardo Picciani (PMDB/RJ)
Izalci (PSDB/DF)
Onofre Santo Agostini (PSD/SC)
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 4 de março de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado José Guimarães, em substituição ao Deputado Pedro Uczai, que
passa à condição de suplente, em substituição ao Deputado Odair Cunha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 630, conforme o Ofício nº 55, de 2014, da Liderança do PT na
Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Paulo Rubem Santiago, em substituição ao Deputado André
Figueiredo, para integrar as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias
nºs 631 e 632, de 2013, conforme os Ofícios nºs 19 e 20, de 2014, da Liderança do PDT na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Weverton Rocha, em substituição ao Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 636, de 2013,
conforme o Ofício nº 21, de 2014, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of nº 55/GAB-LidPT
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membro titular o deputado JOSÉ GUIMARÃES – PT/CE em substituição ao Deputado PEDRO UCZAI – PT/SC e como membro suplente o deputado
PEDRO UCZAI – PT/SC em substituição ao deputado ODAIR CUNHA – PT/MG, na Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória nº 630, de 26 de dezembro de 2013, que altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho, PT/SP, Líder na Câmara dos Deputados.
Ofício nº 19/2014 Lid PDT

Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado PAULO
RUBEM SANTIAGO – PDT/PE, para integrar na condição de membro TITULAR, em substituição ao Deputado
ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT/CE, a Comissão Mista destinada a apreciar a MP nº 631/13, Altera a Lei nº 12.340, de
1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas
por desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
Ofício nº 20/2014 Lid PDT

Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO – PDT/PE, para integrar na condição de membro TITULAR, em substituição ao Deputado ANDRÉ
FIGUEIREDO – PDT/CE, a Comissão Mista destinada a apreciar a MP nº 632/13, que Dispõe sobre remuneração
das Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, das Carreiras e do Plano Especial
de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, da Carreira de Perito Federal Agrário, das
Carreiras do Hospital das Forças Armadas, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, dos empregados de que
trata a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado; alte-
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ra a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 11.890, de 24
de dezembro de 2008, a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013; e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
Ofício nº 21/2014 Lid PDT
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado WEVERTON ROCHA – PDT/MA, para integrar na condição de membro TITULAR, em substituição ao Deputado ANDRÉ
FIGUEIREDO – PDT/CE, a Comissão Mista destinada a apreciar a MP nº 636/13, que Dispõe sobre a liquidação
de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica e
dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Arnaldo Jardim, e como membro suplente, o Deputado Sarney Filho, em vagas existentes, para integrarem as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer
às Medidas Provisórias nos 630, 633 e 634, de 2013, conforme os Ofícios nºs 8, 10 e 11, de 2014, das
Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, a Deputada Rosane Ferreira, e como membro suplente, o Deputado Humberto Souto, em vagas existentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 631, de 2013, conforme o Ofício nº 9, de 2014, das Lideranças do PPS e do PV
na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, a Deputada Rosane Ferreira, e como membro suplente, o Deputado Arnaldo Jardim, em vagas existentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 638, de 2014, conforme o Ofício nº 12, de 2014, das Lideranças do PPS e do PV
na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Senador Cícero Lucena, em substituição ao Senador Alvaro Dias, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 638, de 2014, conforme
o Ofício nº 11, de 2014, da Liderança do PSDB no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 11/14-GLPSDB
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador CÍCERO LUCENA para integrar, como titular, a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória nº 638, de 2014, em substituição ao Senador ALVARO DIAS.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Of/LID/nº 8/2014
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para integrar como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 630/13,
que “Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
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Of/LID/nº 10/2014
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para integrar
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 633/13, que
“Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a
modalidade de equalização de taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio
de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, a assumir direitos e obrigações
do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Of/LID/nº 11/2014
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para integrar como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 634/13,
que “Prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação
tributária federal, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Of/LID/nº 9/2014
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Rosane Ferreira – PV/PR e Humberto Souto – PPS/MG para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 631/13,
que “Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Of/LID/nº 12/2014
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os deputados Rosane Ferreira – PV/PR e Arnaldo Jardim – PPS/SP para integrar
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 638/13, que
“Altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – Inovar-Auto”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membro suplente, o Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 631, de 2013, conforme o Ofício nº 1, de 2014, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Glauber Braga, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque,
e, como membro suplente, o Deputado Beto Albuquerque, em substituição ao Deputado Glauber
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Braga, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 633,
de 2013, conforme o Ofício nº 2, de 2014, da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. B/1/14
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados GLAUBER BRAGA (PSB-RJ), como titular, e BETO
ALBUQUERQUE (PSB-RS), como suplente, da Medida Provisória nº 631, de 2013, “Altera a Lei nº 12.340, de 1º de
dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por
desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, em substituição aos já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
Of. B/2/14
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados GLAUBER BRAGA (PSB-RJ), como titular, e BETO
ALBUQUERQUE (PSB-RS), como suplente, da Medida Provisória nº 633, de 2013, “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de
taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo
de Compensação de Variações Salariais – FCVS, a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH e dá outras providências, em substituição aos já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Edinho Bez, em substituição ao Deputado Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 633, de 2013, conforme o Ofício nº 16, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of/GAB/I/nº 16
Brasília, 5 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado EDINHO BEZ passa a integrar, na qualidade de TITULAR, a
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória no 633/2013, que “Altera a Lei nº 12.096,
de 24-11-2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas
de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25-5-2011, que autoriza o Fundo de Compensação
de Variações Salariais – FCVS, a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH e dá outras providências”, em substituição ao Deputado MARCELO CASTRO.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Brasil está, como se diz popularmente, perdendo o bonde da História. Refiro-me à política
de comércio exterior que vimos adotando, com sério prejuízo para toda a economia nacional e para a nossa
imprescindível integração à economia mundial, cada vez mais globalizada.
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Artigo recente, de autoria do empresário Pedro Luiz Passos, presidente do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (IEDI), publicado na Folha de S. Paulo, faz importante alerta nesse sentido. Para
ele, a intensa proliferação de acordos comerciais eleva ao grau de urgência a definição de uma nova política
de comércio exterior para o Brasil. Essa nova política, segundo o empresário, deve ser capaz de romper o isolamento internacional a que o País está submetido.
Com efeito, Sr. Presidente, estamos isolados. Ficamos restritos ao Mercosul e à ALADI, além de alguns
poucos acordos bilaterais, como as nossas únicas e insuficientes iniciativas de estreitamento de relações comerciais. Enquanto isso, os números da Organização Mundial do Comércio mostram que os 50 acordos comerciais
em vigor, em 1991, saltaram para 200, em 2001, e, em 2013, já eram 379. Os Estados Unidos participam de 14
desses acordos e a União Europeia de 35.
Não satisfeitos, esses dois gigantes estão empenhados nas negociações de dois mega-acordos comerciais, o Transatlantic Trade and Investment Partnership e a Trans-Pacific Parnership. O primeiro, entre União Europeia e Estados Unidos, é chamado pela própria Comissão Europeia de “o maior acordo comercial do mundo”.
Não é para menos. As cifras envolvendo esse acordo são astronômicas. Estimativas independentes apontam que o mega-acordo entre Estados Unidos e União Europeia pode incrementar a economia europeia em
120 bilhões de euros, a dos Estados Unidos em 90 bilhões de euros e a economia do resto do mundo em 100
bilhões de euros.
A Trans-Pacific Partnership, por sua vez, envolve, além dos Estados Unidos, Austrália, Brunei, Chile, Canadá, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnam. Como se percebe, será um mega-acordo
comercial, que certamente beneficiará largamente os seus participantes. E o Brasil se põe à margem desses
tratados, isolando-se e, pior, perdendo as vantagens já conquistadas nos acordos que mantém.
Explico, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores. Ou melhor, explica o presidente do IEDI: segundo
ele, as vantagens de que o Brasil desfruta em seus acordos poderão deixar de existir, porque nossos parceiros
poderão obter vantagens iguais ou melhores em outros acordos, deixando de negociar conosco.
É o caso concreto do Chile, que celebrou acordo comercial com o Mercosul, mas também firmou parceria com gigantes como Estados Unidos, União Europeia e China. Isso anula, em parte, as vantagens oferecidas
pelo Mercosul. Assim, além de perdermos os ganhos decorrentes de novos acordos, podemos perder também
o acesso privilegiado já existente a mercados no exterior. Ademais, a pouca exposição à concorrência externa
nos torna flácidos e ultrapassados, porque não temos estímulos para inovar e para aperfeiçoar a nossa gestão
empresarial.
É fundamental e urgente, portanto, sair do isolamento e buscar novos e relevantes acordos bilaterais, sob
pena de ficarmos definitivamente para trás na nova ordem econômica que rapidamente está se sedimentando.
Precisamos nos integrar às cadeias globais de valor, para ter acesso a insumos mais baratos e a novas
tecnologias. Mas, para isso, é preciso que o Governo também faça a sua parte, investindo em educação e infraestrutura, o que nos dará mais competitividade e maior produtividade. Sem isso, ficaremos à margem, como
uma economia de segunda, dentro do novo arranjo global!
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, começamos mais um ano mantendo o cenário preocupante que marcou
2013: os indicadores econômicos e as últimas decisões da equipe econômica sinalizaram mais um período de
dificuldades, sugerindo que o governo federal, infelizmente, ainda não adotou a medida certa para restabelecer
o controle sobre a inflação e alavancar os investimentos essenciais para a continuidade do crescimento do país.
A indústria brasileira, por exemplo, fechou 2013 com o maior déficit comercial de sua história. Foi preciso
aumentar a taxa de juro para conter o consumo e minimizar a inflação que já é sentida por todos nós.
Acredito que o governo federal encontrará o rumo certo para alavancar novamente a economia do país
e, com isso, voltar para um ambiente estável e promissor, do qual já estamos acostumados e que nenhum
brasileiro abrirá mão. O Brasil precisa continuar se desenvolvendo, porém, com maior celeridade para que os
resultados apareçam no tempo certo.
Faço esse alerta, pois na condição de senador da República pelo Amazonas, me preocupo com a situação
da Zona Franca de Manaus – principal fonte de riqueza e prosperidade do meu estimado estado.
É fato que a Zona Franca de Manaus driblou os efeitos negativos da economia brasileira e fechou 2013
com faturamento próximo a 80 bilhões de reais. A despeito de cortes pontuais, a geração de empregos no Polo
Industrial também cresceu, superando 127 mil trabalhadores. Em um cenário de adversidade, e com muito
esforço, também foi possível manter aquecida a economia no Amazonas, com a criação de novos postos de
trabalho e renda.
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No entanto, a manutenção desse desempenho exige um esforço redobrado de todos os cidadãos, mas
exige, principalmente, uma forte mobilização do Congresso Nacional nessa legislatura que se inicia. É preciso
trabalhar pesado – e eu me empenharei pessoalmente como tenho feito ao longo do meu mandato – para
que o Legislativo avance com rapidez na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição de número 506 de
2013, que trata da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Vou unir esforços na mobilização
da bancada federal do Amazonas e na articulação de apoios nas outras bancadas para que a Câmara dos Deputados priorize a votação dessa emenda, ainda neste mês.
É preciso envolver o governo federal e conquistar uma ação mais efetiva para que essa emenda seja
aprovada rapidamente. A prorrogação do modelo da Zona Franca é um compromisso da presidente Dilma
Rousseff com o povo do Amazonas. Além disso, a ZFM é essencial para que a economia do país saia dessa faixa de instabilidade. Faço um apelo: o Brasil não pode abrir mão de ser uma grande Nação – o caminho é árduo
demais para chegarmos nesse nível – e o esforço de todos nós tem nos levado a esse patamar. É fato que ainda temos muito a executar para espantar os fantasmas que assombram qualquer país em desenvolvimento e
causa danos a economia.
Aproveito também para reforçar meu pedido, mais precisamente a bancada do Amazonas: vamos assumir esse desafio e garantir que a PEC 506 seja aprovada pelas duas Casas do Congresso Nacional antes do
calendário eleitoral. Essa deve ser a nossa prioridade para o bem do Amazonas, mas sobretudo do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se desejam
voltar à lista de oradores. (Pausa.)
Se esse não for o desejo, nós vamos encerrar a sessão e convocar sessão para amanhã, às 14 horas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14 h, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 626, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 626, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor
de Operações Oficiais de Crédito, no valor de dois bilhões, quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta
e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais, para o fim que especifica.
Parecer sob nº 89, de 2013, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator:
Senador Wilder Morais (DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Bohn Gass (PT/RS), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão da Emenda nº 1, oferecida perante aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 17.12.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 09.12.2013)
Prazo final prorrogado: 03.04.2014
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal,
para determinar que a criação e extinção de órgãos, Ministérios ou entidades da Administração Pública seja feita
mediante lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco
Dornelles, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 46 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente Renan Calheiros
05/02/2014
Quarta-feira
10h

Recebe os senadores Ana Amélia, Paulo Paim, Pedro Simon e Luis Henrique acompanhados
do deputado Gilmar Sossella, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e
Líderes partidários do Estado
Sala de Audiências

10h30

Reunião de Líderes
Sala de Audiências

14h30

Recebe o ministro Guido Mantega, da Fazenda e Líderes do Senado
Sala de Audiências

15h

Recebe os senadores Paulo Paim, Pedro Simon e Ana Amélia acompanhados dos membros
da Comissão da Festa da Uva 2014
Sala de Audiências

16h

Solenidade de entrega do Relatório Final da Comissão Temporária criada com a finalidade
de examinar o Projeto de Lei do Senado 236, de 2012, que reforma o Código Penal Brasileiro
Plenário

16h

Ordem do Dia
Plenário
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