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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 77/2014, que altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea “c”..
1.2 – DECRETOS LEGISLATIVOS
Nos 65 a 94/2014..................................................................................................................................................................................
1.3 – ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Nº 1/2014...............................................................................................................................................................................................
1.4 – ATOS CONJUNTOS DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nos 15-A e 15-B/2013..........................................................................................................................................................................
1.5 – ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
Nº 2/2014...............................................................................................................................................................................................
2 – ATA DA 7ª SESSÃO, DELIBERATIVA ordinária, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014....................................
2.1 – ABERTURA...................................................................................................................................................................................
2.2 – EXPEDIENTE................................................................................................................................................................................
2.2.1 – Leitura de requerimento
Nº 58/2014, de autoria do Senador Valdir Raupp, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 14 a 17 do corrente.......................................................................................................................................
2.2.2 – Mensagem da Presidente da República
Nº 10/2014, na origem, encaminhando as razões do Veto Total nº 1/2014, aposto ao Projeto de Lei nº 13/2013CN. Constituição da Comissão Mista destinada a emitir relatório sobre o referido Veto. .........................................................
2.2.3 – Comunicação
Da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados, de substituição de membros em diversas Comissões (Ofícios nos 13 a 21/2014). Designação dos Deputados Rodrigo Maia, como titular, e Felipe Maia, como suplente, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 629/2013. Designação do Deputado Onyx Lorenzoni, como titular, e do Deputado Efraim Filho, como suplente, para comporem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 630/2013. Designação do Deputado Rodrigo Maia, como
titular, e do Deputado Alexandre Leite, como suplente, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
sobre a Medida Provisória nº 631/2013. Designação da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, como titular,
e do Deputado Pauderney Avelino, como suplente, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 632/2013. Designação do Deputado Rodrigo Maia, como titular, e do Deputado Pauderney
Avelino, como suplente, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº
633/2013. Designação do Deputado Mendonça Filho, como titular, e do Deputado Pauderney Avelino, como suplente,
para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 634/2013. Designação
do Deputado Onyx Lorenzoni, como suplente, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória nº 635/2013. Designação do Deputado Onyx Lorenzoni, como suplente, para compor a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 636/2013. Designação do Deputado Mendonça Filho,
como titular, e do Deputado Pauderney Avelino, como suplente, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 638/2014. ...........................................................................................................................
Da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros em diversas Comissões
(Ofícios nos 38 a 30/2014). Designação dos Deputados Eliseu Padilha e Manoel Júnior, como titulares, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 629/2013. Designação dos Deputados
Eliseu Padilha e Manoel Júnior, como titulares, e dos Deputados Danilo Forte e Lucio Vieira Lima, como suplentes, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 630/2013. Designação dos Deputados Danilo Forte e Fernando Jordão, como titulares, e dos Deputados João Arruda e Rogério Peninha Mendonça,
como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 631/2013.
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Designação dos Deputados José Priante e Leonardo Quintão, como titulares, e dos Deputados Eduardo Cunha e Lucio
Vieira Lima, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
nº 632/2013. Designação dos Deputados Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 633/2013. Designação dos Deputados Lucio Vieira
Lima e Manoel Junior, como titulares, e dos Deputados Edinho Araujo e Eduardo Cunha, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 634/2013. Designação do Deputado
Celso Maldaner, como titular, e dos Deputados Lucio Vieira Lima e Manoel Junior, como suplentes, para comporem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 635/2013. Designação dos Deputados Alceu
Moreira e Júnior Coimbra, como titulares, e do Deputado Manoel Junior, como suplente, para comporem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 636/2013. Designação dos Deputados Manoel Junior
e Sandro Mabel, como titulares, e dos Deputados Edio Lopes e Professor Setimo, como suplentes, para comporem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 638/2014. .............................................................
2.2.4 – Ofício do Presidente do Supremo Tribunal Federal
Nº 449/2014, na origem, que encaminha cópia de decisão que denegou seguimento aos Embargos Infringentes opostos pelo Sr. João Paulo Cunha nos autos da Ação Penal nº 470............................................................................
2.2.5 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Apelo em favor da votação de projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados
e municípios com a União; e outros assuntos......................................................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Encaminhamento de requerimento de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio José Pita Martins, operário que faleceu nas obras da Arena Amazônia, em Manaus-AM; e outros assuntos........
SENADOR MÁRIO COUTO – Críticas à Presidente Dilma Rousseff por suposta relação com o Governo cubano;
e outros assuntos...........................................................................................................................................................................................
SENADOR VALDIR RAUPP, como Líder – Apelo às autoridades públicas para que seja solucionada a questão
da violência urbana nas manifestações públicas...............................................................................................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Pesar pelo falecimento do cinegrafista Santiago Ilídio de Andrade..................
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Preocupação com a violência no País e comentários sobre projeto apresentado por S. Exª que impede o contingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen.)....
2.2.6 – Leitura de requerimento
Nº 59/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do
Sr. Santiago Ilídio de Andrade...................................................................................................................................................................
2.2.7 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JORGE VIANA – Análise da intenção dos suspeitos que acertaram o cinegrafista Santiago Andrade
com um rojão...................................................................................................................................................................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Registro da instalação do 12º Congresso Catarinense de Municípios...........
SENADOR ANIBAL DINIZ – Repúdio à violência praticada por manifestantes...............................................................
2.2.8 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 49/2014, de autoria do Senador Roberto Requião. Aprovado......................................................
Requerimento nº 50/2014, de autoria do Senador Alvaro Dias. Aprovado.................................................................
Requerimento nº 55/2014, de autoria do Senador Antonio Russo. Aprovado...........................................................
2.2.9 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Balanço da atuação de S. Exª. como Ministra-chefe da Casa Civil e do Governo Dilma Rousseff....................................................................................................................................................................................
2.2.10 – Leitura de requerimentos
Nº 60/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 14 a 19 do corrente. ...............................................................................................................................
Nº 61/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 13 a 17 do corrente. ...............................................................................................................................
Nº 62/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 1º a 5 de março próximo. ...........................................................................................................................
Nº 63/2014, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 1º a 5 de março próximo. ...........................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Lançamento de edição da revista Em discussão tratando do financiamento da saúde; e promulgação da
Emenda Constitucional nº 77....................................................................................................................................................................
2.3.2 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Encaminhamento do projeto de reforma da Lei de Arbitragem para tramitação na Câmara dos Deputados..
2.3.3 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.............
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Leitura de Propostas de Emenda à Constituição
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Nº 1/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Wilder Morais, que eleva para 15% a participação dos
Municípios na partilha da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no § 4º do art.
177 da Constituição Federal. .......................................................................................................................................................................
Nº 2/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Lopes, que altera a redação dos incisos II, III
e VIII do § 3º do art. 142, da Constituição Federal, para estender aos profissionais do magistério das Forças Armadas a
possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea ‘a’. ..................................................................
2.4.2 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 27/2014, de autoria do Senador João Vicente Claudino, que altera o art. 108
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código Civil, para ampliar o valor mínimo de referência determinante da
indispensabilidade de escritura pública nos negócios jurídicos relacionados a direitos reais sobre imóveis. .....................
2.4.3 – Leitura de requerimentos
Nº 64/2014. de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, solicitando realização de sessão especial, em 21 de março próximo, destinada a comemorar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. .............
Nº 65/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 25 do corrente a 4 de março próximo. ...................................................................................
Nº 66/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Santiago Ilídio Andrade. .................................................................................................................................................................
Nº 67/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Aldeney Ribeiro Salvador. ..............................................................................................................................................................
Nº 68/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Luciano Freire. ....................................................................................................................................................................................
Nº 69/2014 , de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Stef Pinheiro. .......................................................................................................................................................................................
2.4.4 – Comunicações da Presidência
Prorrogação por noventa dias do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Mista destinada a analisar os projetos em tramitação no Senado que tratam de Segurança Pública no Brasil (vide item 1.5). ...................
Autuação da proposta de ideia legislativa apresentada no portal e-Cidadania pelo cidadão André de Oliveira Kiepper como Sugestão nº 8/2014. Encaminhamento da referida proposta à Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa. ...............................................................................................................................................................................
2.4.5 – Comunicações
Da Comissão de Assuntos Econômicos, de eleição do Vice-Presidente (Ofício nº 17/2014)................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (Ofício nº 15/2014). Designação do Senador
Humberto Costa, como titular, para compor a referida Comissão....................................................................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão
de Assuntos Sociais (Ofício nº 14/2014). Designação da Senadora Ana Rita, como titular, para compor a referida
Comissão............................................................................................................................................................................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membros em diversas Comissões (Ofícios nºs 11 a 13/2014). Designação da Senadora Gleisi Hoffmann, como titular, para compor a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Designação da Senadora Gleisi Hoffmann, como titular, para compor
a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Designação da Senadora Gleisi Hoffmann, como titular, e do Senador
Humberto Costa, como suplente, para comporem a Comissão de Assuntos Econômicos.........................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membros em diversas Comissões (Ofícios nºs 2 a 10/2014). Designação da Senadora Lídice da Mata e dos Senadores José Pimentel,
Humberto Costa e Acir Gurgacz, como titulares, e das Senadoras Vanessa Grazziotin, Ana Rita e Angela Portela, e do
Senador Walter Pinheiro, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a
Medida Provisória nº 629/2013. Designação da Senadora Ana Rita e dos Senadores José Pimentel, Humberto Costa
e Acir Gurgacz, como titulares, e das Senadoras Lídice da Mata e Angela Portela, e dos Senadores Inácio Arruda e
Walter Pinheiro, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 631/2013. Designação dos Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Acir Gurgacz e Walter Pinheiro,
como titulares, e das Senadoras Angela Portela, Lídice da Mata, Ana Rita e Vanessa Grazziotin, como suplentes, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 632/2013. Designação dos
Senadores Acir Gurgacz, José Pimentel, Humberto Costa e Gleisi Hoffmann, como titulares, e das Senadoras Lídice
da Mata, Angela Portela e Ana Rita, e do Senador Inácio Arruda, como suplentes, para comporem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 633/2013. Designação da Senadora Gleisi Hoffmann e dos
Senadores José Pimentel, Humberto Costa e Vanessa Grazziotin, como titulares, e dos Senadores Walter Pinheiro,
Angela Portela, Acir Gurgacz e Lídice da Mata, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 630/2013. Designação da Senadora Gleisi Hoffmann e dos Senadores José
Pimentel, Humberto Costa e Acir Gurgacz, como titulares, e das Senadoras Lídice da Mata, Ana Rita, Angela Portela
e Vanessa Grazziotin, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Me-
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dida Provisória nº 634/2013. Designação dos Senadores Wellington Dias, José Pimentel, Walter Pinheiro e Lídice da
Mata, como titulares, e dos Senadores Humberto Costa, Inácio Arruda, Ana Rita e Acir Gurgacz, como suplentes,
para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 635/2013. Designação
dos Senadores Wellington Dias, Gleisi Hoffmann, José Pimentel e Lídice da Mata, como titulares, e dos Senadores
Acir Gurgacz, Humberto Costa, Vanessa Grazziotin e Angela Portela, como suplentes, para comporem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 636/2013. Designação dos Senadores Walter Pinheiro, José Pimentel, Humberto Costa e Rodrigo Rollemberg, como titulares, e dos Senadores Acir Gurgacz, Ana
Rita, Inácio Arruda e Anibal Diniz, como suplentes, para comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
sobre a Medida Provisória nº 638/2014............................................................................................................................................
2.4.6 – Discursos
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Satisfação com o desempenho do Governo Dilma Rousseff e
críticas ao suposto terrorismo psicológico de setores da oposição e da mídia......................................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Críticas à gestão da Presidente Dilma Rousseff por suposta falta de correspondência entre as realizações anunciadas pelo Governo e a realidade..........................................................................................
SENADOR BLAIRO MAGGI – Referência à participação de S.Exª na abertura da colheita da Safra Nacional
2013/2014, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Estado do Mato Grosso; e outros assuntos...........................................
2.4.7 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 56/2014, de autoria do Senador João Capiberibe e outros Senadores. Aprovado. ..............
2.4.8 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão conjunta do Congresso Nacional em 18 do corrente, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, com pauta previamente designada.............................................................................................................
2.4.9 – Discursos (continuação)
SENADORA ANA RITA – Relato de diligência, da qual participou S. Exª, no presídio de Pedrinhas, em São
Luís-MA..............................................................................................................................................................................................................
2.4.10 – Comunicação
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força, de indicação de membro para integrar a Comissão Temporária de Reforma do Código Comercial (Ofício nº 6/2014). Designação do Senador Gim, como titular, para compor a referida Comissão.................................................................................................................................................................................
2.4.11 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 63/2014, de autoria do Senador Flexa Ribeiro. Aprovado..............................................................
Requerimento nº 62/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia. Aprovado...............................................................
Requerimento nº 61/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena. Aprovado............................................................
Requerimento nº 60/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. Aprovado........................................................
Requerimento nº 58/2014, de autoria do Senador Valdir Raupp. Aprovado...............................................................
2.4.12 – Discursos (continuação)
SENADOR IVO CASSOL – Análise das dificuldades encontradas pelos prefeitos à frente dos municípios brasileiros; e outros assuntos............................................................................................................................................................................
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Defesa da constitucionalidade e regimentalidade da CPI do Transporte Público.....................................................................................................................................................................................................................
SENADOR ARMANDO MONTEIRO – Destaque para a necessidade de punição dos responsáveis pelo assassinato do cinegrafista Santiago Andrade; e outro assunto.............................................................................................................
SENADOR INÁCIO ARRUDA – Necessidade de votação de propostas que tragam maior equilíbrio fiscal entre
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 77
Altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere
o art. 37, inciso XVI, alínea “c”.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. Os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 142. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada
a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, será transferido para a reserva, nos termos da lei;
III – o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública
civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista
no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto
permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço
apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;
....................................................................................................................................................................................................
VIII – aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII,
XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea “c”;
.....................................................................................................................................................................................................”(NR)
Brasília, em 11 de fevereiro de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente

Senador Renan Calheiros
Presidente

Deputado André Vargas
1º Vice-Presidente

Senador Jorge Viana
1º Vice-Presidente

Deputado Fábio Faria
2º Vice-Presidente

Senador Romero Jucá
2º Vice-Presidente

Deputado Simão Sessim
2º Secretário

Senador Flexa Ribeiro
1º Secretário

Deputado Maurício Quintella Lessa
3º Secretário

Senadora Angela Portela
2ª Secretária
Senador Ciro Nogueira
3º Secretário
Senador João Vicente Claudino
4º Secretário

10

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 65, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
DE MEDEIROS – MG para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Medeiros,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 526, de 14 de junho de 2010, que outorga autorização à Associação Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros – MG para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Medeiros, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 66, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ACAR – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS ROCHEDENSES para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rochedo de Minas,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 513, de 10 de junho de 2010, que outorga autorização à ACAR – Associação Cultural dos Amigos Rochedenses para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rochedo de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA NORTE BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ouro Preto do
Oeste, Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 275, de 13 de julho de 2011, que outorga permissão ao Sistema Norte Brasil de Comunicação Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO DE IPAPORANGA – ABCD para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ipaporanga, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 50, de 17 de fevereiro de 2011, que outorga autorização à Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga – ABCD para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipaporanga, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 69, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO DIFUSORA LUZENSE LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Luz, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 652, de 14 de julho de 2010, que outorga permissão à Rádio Difusora Luzense Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Luz, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à rádio COLONIAL FM ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São João Del Rei, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.258, de 2 de dezembro de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 23 de junho de 2007, a permissão outorgada à Rádio Colonial FM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São João
Del Rei, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 71, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE XAVANTINA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Xavantina, Estado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.160, de 24 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Comunitária e Cultural de Xavantina para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Xavantina, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 72, DE 2014
Aprova o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO CULTURAL VICENTINA LUCENA para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 18 de fevereiro de 2013, que outorga concessão à Fundação Cultural Vicentina Lucena para executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Maracanaú,
Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 73, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ORGANIZAÇÃO CAPELENSE DE AMPARO A INFÂNCIA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capela do Alto, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 746, de 24 de agosto de 2010, que outorga autorização à Organização Capelense de Amparo a Infância para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capela do Alto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 74, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE PALOTINA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palotina, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 665, de 21 de julho de 2010, que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Palotina para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palotina, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 75, DE 2014
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO TABAJARA DE LONDRINA ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 249, de 30 de abril de 2012, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão outorgada à Rádio Tabajara de Londrina Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 76, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Salitre, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 248, de 30 de abril de 2012, que outorga autorização à Associação Comunitária e de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salitre, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 77, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PASTOS BONS –
AMPB para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Crateús, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 697, de 28 de julho de 2010, que outorga autorização à Associação dos Moradores de Pastos Bons – AMPB para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Crateús, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 78, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE
BELA VISTA DO PIAUÍ – PI para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela
Vista do Piauí, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 531, de 6 de dezembro de 2011, que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Bela Vista do Piauí – PI para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 79, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA ABREULÂNDIA
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abreulândia, Estado do
Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 217, de 16 de abril de 2012, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Abreulândia FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Abreulândia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 80, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RADIOFÔNICO DE TERESÓPOLIS – ACEDERT para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 246, de 30 de abril de 2012, que outorga autorização à Associação Comunitária Educacional de Desenvolvimento Radiofônico de Teresópolis – ACEDERT para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 81, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO JOÃO XXIII para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.152, de 23 de novembro de 2010, que outorga
permissão à Fundação João XXIII para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 82, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à REDE BRASIL DE RADIODIFUSÃO LIMITADA para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 217, de 6 de junho de 2011, que outorga permissão à Rede Brasil de Radiodifusão Limitada para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 83, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UM AMANHECER EM
PONTA NEGRA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, Estado
do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.180, de 24 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Comunitária Um Amanhecer em Ponta Negra para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JAPURANÃ
DE RÁDIO FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 702, de 29 de julho de 2010, que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Japuranã de Rádio FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 85, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à SOCIEDADE LEOPOLDENSE DE CULTURA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 940, de 14 de outubro de 2010, que outorga autorização à Sociedade Leopoldense de Cultura para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 86, DE 2014
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO DIFUSORA RHEMA LTDA. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nova Granada,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 519, de 6 de dezembro de 2011, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de junho de 2011, a permissão outorgada à Rádio Difusora Rhema Ltda. para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nova
Granada, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 87, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE COMBATE À MISÉRIA E À VIOLÊNCIA – PROJETO SOL PARA TODOS – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.055, de 8 de novembro de 2010, que outorga
autorização à Associação Latino Americana de Combate à Miséria e à Violência – Projeto Sol Para Todos – Organização Não Governamental para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 88, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CIVIL FLORIPA É 10 para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 416, de 24 de julho de 2007, que outorga autorização à Associação Civil Floripa é 10 para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA QUADRA
10 DE SETEMBRO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente
Médici, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 272, de 6 de junho de 2012, que outorga autorização à Associação dos Produtores Rurais da Quadra 10 de Setembro para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Médici, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 90, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA CIDADE DAS PRAIAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaruna,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 28, de 17 de fevereiro de 2011, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Cidade das Praias para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 91, DE 2014
Aprova o ato que outorga permissão à TOTAL – COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Itagibá, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 971, de 26 de outubro de 2010, que outorga permissão à Total – Comunicação, Publicidade e Produções Artísticas Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itagibá, Estado
da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 92, DE 2014
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 880 LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 27 de julho de 2010, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a concessão outorgada à Rádio 880 Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 93, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE PETROLÂNDIA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrolândia, Estado de Santa
Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 397, de 12 de setembro de 2011, que outorga
autorização à Associação Cultural Amigos de Petrolândia para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrolândia, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 94, DE 2014
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA BARROLÂNDIA
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barrolândia, Estado do
Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 64, de 10 de fevereiro de 2012, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Barrolândia FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barrolândia, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 1, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº
1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, publicada
no Diário Oficial da União no dia 12, do mesmo mês e ano, que “Altera a legislação tributária federal relativa
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; revoga
o Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO CONJUNTO Nº 15-A, DE 2013
DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Prorroga o prazo da Comissão Mista constituída pelo Ato Conjunto nº 1, de 2013, para conclusão dos trabalhos.
O Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições regimentais,
Resolvem:
Art. 1º Fica prorrogado até o final da presente legislatura o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Mista criada pelo Ato Conjunto nº 1, de 2013, destinada a elaborar proposta de reforma do Regimento
Comum do Congresso Nacional.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 18 de dezembro de 2013.

ATO CONJUNTO Nº 15-B, DE 2013
DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Prorroga o prazo da Comissão Mista constituída pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013, para conclusão dos trabalhos.
O Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições regimentais,
Resolvem:
Art. 1º Fica prorrogado até o final da presente legislatura o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Mista criada pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013, destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar
dispositivos da Constituição Federal.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 18 de dezembro de 2013.
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SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE Nº 2, DE 2014
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão destinada a analisar os projetos em tramitação
no Senado Federal que tratam da Segurança Pública no Brasil, criada pelo Ato do Presidente
nº 37, de 2013.
O Presidente do Senado Federal, atendendo solicitação da Comissão destinada a analisar os projetos em
tramitação no Senado Federtal que tratam da Segurança Pública no Brasil,
Resolve:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 90 (noventa dias) o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
destinada a analisar os projetos em tramitação no Senado Federal que tratam da Segurança Pública no Brasil,
criada pelo Ato do Presidente nº 37, de 2013.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de fevereiro de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 7ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 11 de fevereiro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana,
Jayme Campos, Casildo Maldaner, Eduardo Suplicy, Paulo Paim e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 8 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
o recebimento, no dia 6 de fevereiro de 2014, da Mensagem nº 10, de 2014, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do Veto Parcial nº 1, de 2014, aposto
ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 13, de 2013, que “Altera o Anexo I à Lei nº 12.593, de 18 de janeiro
de 2012, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015”.
São as seguintes, Mensagem e razões de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – 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 1, de 2014 (PLN 13/2013)
Senadores
Aníbal Diniz (Bloco Apoio ao Gov. – PT/AC) – relator do projeto na CMO
Sérgio Petecão (Bloco Maioria – PSD/AC)
Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria – PSDB/SP)
Gim (Bloco União e Força – PTB/DF)
Vicentinho Alves (SDD/TO)
Deputados
Vicentinho (PT/SP)
Danilo Forte (PMDB/CE)
Domingos Sávio (PSDB/MG)
Júlio Cesar (PSD/PI)
Wellington Roberto (PR/PB)
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 7 de março de 2014.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa:
– os Deputados Rodrigo Maia e Felipe Maia, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 629, de 2013, em substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 13, de 2014, da Liderança do DEM na
Câmara dos Deputados;
– os Deputados Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 630, de 2013, em substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 14, de 2014, da Liderança do DEM na
Câmara dos Deputados;
– os Deputados Rodrigo Maia e Alexandre Leite, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 631, de 2013, em
substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 15, de 2014, da Liderança do
DEM na Câmara dos Deputados;
– a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e o Deputado Pauderney Avelino, para integrarem,
como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 632, de 2013, em substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 16,
de 2014, da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
– os Deputados Rodrigo Maia e Pauderney Avelino, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 633, de 2013,
em substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 17, de 2014, da Liderança do
DEM na Câmara dos Deputados;
– os Deputados Mendonça Filho e Pauderney Avelino, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de 2013,
em substituição aos anteriormente designados, conforme o Ofício nº 18, de 2014, da Liderança do
DEM na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Onyx Lorenzoni, para integrar, como suplente, a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 635, de 2013, em substituição ao anteriormente designado, conforme o Ofício nº 19, de 2014, da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
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– o Deputado Onyx Lorenzoni, para integrar, como suplente, a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 636, de 2013, em substituição ao anteriormente designado, conforme o Ofício nº 20, de 2014, da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
– os Deputados Mendonça Filho e Pauderney Avelino, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 638, de 2014,
em substituição aos anteriormentes designados, conforme o Ofício nº 21, de 2014, da Liderança
do DEM na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 13-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 629, de 18 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre a prestação
de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2013, com o
objetivo de fomentar as exportações do País”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Deputado RODRIGO MAIA

SUPLENTE
Deputado FELIPE MAIA

Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Ofício nº 14-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 630, de 24 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”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Deputado ONYX LORENZONI
SUPLENTE
Deputado EFRAIM FILHO
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Ofício nº 15-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 631, de 24 de dezembro de 2013, 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

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

31

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 anteriormente indicados.
TITULAR
Deputado RODRIGO MAIA
SUPLENTE
Deputado ALEXANDRE LEITE
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Ofício nº 16-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 632, de 24 de dezembro de 2013, 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; altera
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 12.800, de 23 de
abril de 2013; e dá outras providências, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
Deputada PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE
SUPLENTE
Deputado PAUDERNEY AVELINO
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Ofício nº 17-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada a
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 633, de 26 de dezembro de 2013, 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; em substituição aos
anteriormente indicados.
TITULAR
Deputado RODRIGO MAIA
SUPLENTE
Deputado PAUDERNEY AVELINO
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
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Ofício nº 18-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 634, de 26 de dezembro de 2013, que “Prorroga o prazo para a destinação
de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Ronaldo Caiado.
Para membro suplente, indico o Deputado Pauderney Avelino, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.

Ofício nº 19-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ONYX LORENZONI para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 635, de 26 de dezembro de 2013, que
“Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013, sobre a ampliação
do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências”, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.

Ofício nº 20-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ONYX LORENZONI para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 636, de 26 de dezembro de 2013, que
“Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos
casos em que especifica e dá outras providências”, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.

Ofício nº 21-L-Democratas/14
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 638, de 17 de janeiro de 2014, 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.”, em substituição ao Deputado Ronaldo Caiado.
Para membro suplente, indico o Deputado Pauderney Avelino, em minha substituição.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa:
– como membros titulares os Deputados Eliseu Padilha e Manoel Júnior, para integrarem, em substituição aos anteriormente designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 629, de 2013, conforme o Ofício nº 38, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Eliseu Padilha e Manoel Júnior e, como membros suplentes,
os Deputados Danilo Forte e Lucio Vieira Lima, para integrarem, em substituição aos anteriormente
designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 630, de 2013, conforme o Ofício nº 37, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Danilo Forte e Fernando Jordão e, como membros suplentes, os Deputados João Arruda e Rogério Peninha Mendonça, para integrarem, em substituição aos
anteriormente designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
631, de 2013, conforme o Ofício nº 36, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados José Priante e Leonardo Quintão e, como membros suplentes, os Deputados Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, para integrarem, em substituição aos
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anteriormente designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
632, de 2013, conforme o Ofício nº 35, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros suplentes, os Deputados Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, para integrarem, em substituição aos anteriormente designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 633, de 2013, conforme o Ofício nº 34, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Lucio Vieira Lima e Manoel Junior e, como membros suplentes, os Deputados Edinho Araujo e Eduardo Cunha, para integrarem, em substituição aos anteriormente designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de
2013, conforme o Ofício nº 33, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Celso Maldaner e, como membros suplentes, os Deputados Lucio Vieira Lima e Manoel Junior, para integrarem, em substituição aos anteriormente designados, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 635, de 2013, conforme o Ofício
nº 32, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Alceu Moreira e Júnior Coimbra e, como membro suplente, o Deputado Manoel Junior, para integrarem, em substituição aos anteriormente designados, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 636, de 2013, conforme o Ofício
nº 31, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados; e
– como membros titulares, os Deputados Manoel Junior e Sandro Mabel e, como membros suplentes,
os Deputados Edio Lopes e Professor Setimo, para integrarem, em substituição aos anteriormente
designados, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 638, de 2014, conforme o Ofício nº 30, de 2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os ofícios:
OF/GAB/I/Nº 38
Brasília, 11 de fevereiro 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 629/2013, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2013, com o objetivo de fomentar
as exportações do País.”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
ELISEU PADILHA
MANOEL JUNIOR

SUPLENTES

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 37
Brasília, 11 de fevereiro 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 630/2013, que “Altera a Lei nº 12.462, de 4-8-2011, que institui
o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, e dá outras providências.”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
ELISEU PADILHA
MANOEL JUNIOR

SUPLENTES
DANILO FORTE
LÚCIO VIEIRA LIMA

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
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OF/GAB/I/Nº 36
Brasília, 11 de fevereiro 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 631/2013, que “Altera a Lei n° 12.340, de 1º-12-2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, DF 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 anteriormente indicados.
TITULARES
DANILO FORTE
FERNANDO JORDÃO

SUPLENTES
JOÃO ARRUDA
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 35
Brasília, 11 de fevereiro 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 632/2013, que “Dispõe sobre a remuneração das Carreiras e dos
Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNIT,
das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do DNPM, de Carreira de Perito Federal Agrário, das Carreiras do
Hospital das Forças Armadas, da FUNAI, dos empregados de que trata a Lei nº 8.878, de 11-5-1994; autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado; altera a Lei nº 8.112, de 11-12-1990, a Lei nº 8.745, de 9-121993, a Lei nº 11.890, de 24-12-2008, a Lei nº 12.800, de 23-4-2013; e dá outras providências.”, em substituição
aos anteriormente indicados.
TITULARES
JOSÉ PRIANTE
LEONARDO QUINTÃO

SUPLENTES
EDUARDO CUNHA
LUCIO VIEIRA LIMA

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 34
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar 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 aos anteriormente indicados.
SUPLENTES
EDUARDO CUNHA
LUCIO VIEIRA LIMA
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Lima, Líder do PMDB.
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OF/GAB/I/Nº 33
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 634/2013, que “Prorroga o prazo para a destinação de recursos
aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências.”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
LUCIO VIEIRA LIMA
MANOEL JUNIOR

SUPLENTES
EDINHO ARAÚJO
EDUARDO CUNHA

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 32
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 635/2013, que “Dispõe sobre a ampliação do valor do
Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro
relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências.”, em substituição aos anteriormente
indicados.
TITULARES
CELSO MALDANER
MARCELO CASTRO

SUPLENTES
LUCIO VIEIRA LIMA
MANOEL JUNIOR

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 31
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória no 636/2013, que “Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos
aos assentados da reforma agrária, concede remissão nos casos em que especifica e dá outras providências.”,
em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
ALCEU MOREIRA
JÚNIOR COIMBRA

SUPLENTES
DARCÍSIO PERONDI
MANOEL JUNIOR

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 30
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados abaixo passam a integrar a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 638/2013, que “Altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012,
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que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores – Inovar-Auto.”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
MANOEL JUNIOR
SANDRO MABEL

SUPLENTES
EDIO LOPES
PROFESSOR SETIMO

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício nº 449, de 2014, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que encaminha cópia de decisão que denegou seguimento aos Embargos Infringentes opostos por João
Paulo Cunha nos autos da Ação Penal nº 470.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 449/2014
Brasília, 4 de fevereiro de 2014
Ação Penal nº 470
AUTOR(A/S)(ES):
PROC. (A/S)(ES)
RÉU (É)(S)
ADV.(A/S)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA E OUTRO(A/S)
JOSÉ LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO(A/S)

(Seção de Processos Originários Criminais)
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da decisão de cópia anexa, neguei seguimento aos Embargos Infringentes opostos pelo réu, JOÃO PAULO CUNHA, determinei a imediata certificação do trânsito em
julgado da condenação e o consequente início da execução do acórdão condenatório (artigo 21, II c/c artigo
341, ambos do RISTF, combinado com o artigo 105 da LEP).
Atenciosamente, – Ministro Joaquim Barbosa, Relator.
DÉCIMOS NONOS EMB. INFR. NA AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS
RELATOR:
MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMBTE.(S):
JOÃO PAULO CUNHA
ADV.(A/S):
ALBERTO ZACHARIAS TORON
EMBDO.(A/S):
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
DECISÃO (referente à petição nº 0061276): Trata-se de Embargos Infringentes opostos por João Paulo
Cunha contra acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal na AP 470, no qual impugna a condenação que lhe foi imposta pela prática dos crimes de corrupção passiva e peculato relativo à contratação da
empresa SMP&B.
O presente recurso foi oposto no dia 02 de dezembro de 2013. O recorrente defende a tempestividade
do seu recurso e a possibilidade jurídica da interposição dos embargos infringentes contra decisão proferida
pelo Pleno em ação penal originária, ainda que haja apenas um único voto divergente.
É o breve relatório.
Decido.
O presente recurso não pode ser admitido.
Em primeiro lugar, esta Corte já assentou o entendimento de que os embargos infringentes somente
são admissíveis quando atendido o requisito objetivo de admissibilidade previsto no parágrafo único do artigo

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

37

333 do RISTF. O embargante, nas condenações que está a combater nos presentes embargos infringentes (corrupção passiva e peculato ligado à contratação da empresa SMP&B) obteve apenas 02 votos absolutórios.
Em decisão recente, reiterando o entendimento já consolidado, no julgamento do Agravo Regimental
interposto pelo corréu Pedro Corrêa, contra a decisão que negou seguimento aos seus embargos infringentes,
ocorrido em 05/12/2013, o Pleno decidiu, por unanimidade, mais uma vez, que: ”É manifestamente incabível
a interposição de embargos infringentes sem o quórum mínimo de quatro votos absolutórios, como exigido
no artigo 333 , inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (AP 470 EI-décimos oitavos-AgR,
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013).
Na AP 481/EI PA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgada em 07/11/2013, o Plenário desta Corte reiterou o mesmo entendimento, assentando que:
“[...] O uso legítimo dos embargos infringentes pressupõe a existência de, no mínimo, quatro votos divergentes, sendo manifestamente incabível no caso em análise, onde não se verificou a divergência com
o quórum legal mínimo estabelecido. Precedente. Não se verifica a aventada inconstitucionalidade na
fixação de quorum mínimo para a admissibilidade dos embargos infringentes pelo regimento interno
da Corte; ao revés, esse dispositivo de se coaduna com a necessidade de conferir ao processo duração
razoável. Recurso não conhecido[...]”.
O ministro Roberto Barroso, por sua vez, em decisão monocrática, reafirmou esse mesmo entendimento:
“[...] O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de
quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.” (grifei) Observando os termos do extrato da Ata de Julgamento da apelação, como ficaram vencidos apenas os Ministros
Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Sepúlveda Pertence quanto às preliminares, não se completa o número mínimo, exigido pelo Regimento, para o manuseio do recurso. Sendo assim, nego seguimento ao
recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1o, do RISTF. Dê-se vista à
Procuradoria Geral da República. Publique-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de
Primeiro Grau. Brasília, 14 de agosto de 2013”.
Cumpre assinalar, ainda, que esta Corte tem decidido que a utilização abusiva do direito de recorrer,
com o intuito manifesto de impedir o trânsito em julgado da condenação, tem como consequência a execução imediata do julgado:
”[...] A interposição de sucessivos recursos manifestamente incabíveis – cujo único propósito é protelar
o trânsito em julgado da condenação –, caracteriza flagrante abuso do direito de recorrer, a justificar, excepcionalmente, a execução da decisão independentemente da publicação do acórdão.
Precedentes.”(HC 106764, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 20-05-2013 PUBLIC 21-05-2013).
“[...] Caracterizado o abuso do direito de recorrer pelo manejo de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória, independentemente de publicação. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 114384, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 08-08-2013 PUBLIC 09-08-2013)
Registro, por fim, que o acórdão proferido nos segundos embargos de declaração opostos pelo embargante também já transitou em julgado.
Com efeito, a publicação do acórdão dos Embargos de Declaração opostos pelo réu João Paulo Cunha contra o julgamento do mérito da ação penal (Oitavos Embargos de Declaração na AP 470), ocorreu em 10/10/2013.
Em 21/10/2013, o referido réu opôs seus segundos embargos de declaração (petição nº 53104/2013
– Embargos de Declaração nos Oitavos Embargos de Declaração na AP 470), limitados à impugnação de erro
material relativamente à obrigação de ressarcimento de danos pelo apenado, para fins de progressão
de regime.
O recurso foi acolhido, nos termos do voto por mim proferido.
O acórdão dos já mencionados Embargos de Declaração nos Oitavos Embargos de Declaração foi publicado em 27/11/2013.
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Tendo presente a data da publicação do acórdão que acolheu os Embargos de Declaração nos Oitavos
Embargos de Declaração, o prazo para novos embargos de declaração se esgotou em 09/12/2013, levandose em conta o prazo de dez dias (prazo em dobro), conforme decidido em Plenário.
O embargante não opôs novos embargos de declaração contra o acórdão, de modo que operou-se o
trânsito em julgado daquela decisão.
Relativamente à parte do acórdão contra o qual eram admissíveis os embargos infringentes (condenação por lavagem de dinheiro), o embargante interpôs seu recurso em 30/10/2013 (6º EI na AP – petição nº
55208/2013), dentro do prazo legal, que findou em 11 de novembro de 2013.
No mencionado recurso, a defesa impugnou exclusivamente a condenação de JOÃO PAULO CUNHA
pela prática do crime de lavagem de dinheiro, relativamente à qual houve maioria de 6 votos condenatórios contra 5 votos absolutórios, de modo que o recurso estava adequado ao requisito de admissibilidade do
art. 333, parágrafo único, do RISTF.
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno, proferi decisão admitindo os embargos infringentes (6º
EI na AP 470), os quais foram redistribuídos ao Min. Luiz Fux, por prevenção.
Porém, em 02/12/2013, a defesa de JOÃO PAULO CUNHA protocolou a petição ora em análise, que seriam os seus segundos embargos infringentes, registrados pela Secretaria como “19º EI na AP”.
Contudo, é inviável a interposição de dois recursos sucessivos contra a mesma decisão. Consequentemente, não é possível receber a petição como segundos embargos infringentes do réu João Paulo Cunha.
Aplica-se ao caso a regra da preclusão consumativa decorrente do princípio da unirrecorribilidade, segundo
o qual só é admissível a interposição de um único recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Nesse
sentido: AI 603971 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055
DIVULG 25-03– 2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01542.
Assim, ressalvada a condenação pela prática do crime de lavagem de dinheiro, em relação à qual admiti os embargos infringentes tempestivamente apresentados pela defesa de JOÃO PAULO CUNHA, as demais
condenações já haviam transitado em julgado no momento da protocolização da presente petição, por dois
motivos: 1) por não terem sido objeto de qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja embargos
infringentes (que já haviam sido apresentados por sua defesa), considerada a unirrecorribilidade da decisão
e a preclusão consumativa; 2) porque já havia se esgotado o prazo para oposição dos embargos infringentes (fim do prazo: 11 de novembro de 2013). Operou-se, assim, a preclusão temporal.
Conclui-se, pois, pelos fundamentos expostos acima e pelo sequenciamento dos recursos de que o réu
se utilizou, que esses segundos embargos infringentes são manifestamente incabíveis e protelatórios.
Por todas essas razões, com base no artigo 38 da Lei 8.038/90 e no artigo 21,§ 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso do embargante quanto aos crimes de corrupção passiva e peculato relativo à contratação da empresa SMP&B por faltar-lhe requisito objetivo essencial de admissibilidade e por considerá-lo meramente protelatório. Determino, como consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado quanto
a essas condenações e o início da execução do acórdão condenatório (artigo 21, II c/c artigo 341, ambos do
RISTF, combinado com o artigo 105 da LEP), conforme decidido na 11ª QO na AP 470.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Imediatamente, Independentemente de Publicação.
Brasília, 2 de janeiro de 2014. – Ministro Joaquim Barbosa, Presidente. (Documento assinado digitalmente)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, vou chamar o Senador
Mário Couto.
Queria cumprimentar a todos os colegas Senadores e Senadoras e a todos que nos acompanham pela
TV e Rádio Senado.
Há número grande de Senadores aqui.
Eu passo a palavra, pela ordem, ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
fui o primeiro Senador a chegar. Poderia eu falar pela Liderança da Oposição, mas me veio um oferecimento,
que quero aqui agradecer, do Senador Figueiró para que eu pudesse falar no lugar dele. Como ele é o segundo posicionado na lista de inscrição, eu optei por falar, ao invés de cinco minutos pela Liderança, dez minutos
e mais cinco minutos que V. Exª sempre dá aos colegas. Eu resolvi, então, falar pela inscrição, mas quero ser
testemunha de que o segundo Senador a chegar aqui – aliás, não foi Senador, foi uma Senadora – trata-se da
Senadora Vanessa, a quem passo a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com certeza, Senador, e posso lhe
garantir que, descontando esse tempo que V. Exª já falou agorinha, os cinco minutos que eu sempre cedo in-
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cluem V. Exª. O problema é que o Senador Mário sempre faz a opção de falar pelo tempo da minoria, que é só
cinco minutos, aí eu dou sempre mais cinco. Agora, quando fala dez minutos, também faz jus.
V. Exª já está inscrito, Senador Mário, como o segundo orador, o primeiro é o Senador Paulo Paim, e eu
abro para quem chegou.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para comunicação inadiável e, aproveitando a gentileza do Senador Mário Couto...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só tenho que saber se V. Exª está chegando agora...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não. Não. Eu fui a primeira a chegar.
Ele acabou de registrar. Eu fui depois dele, obviamente. O Senador Mário Couto...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita para uma comunicação inadiável...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Como comunicação inadiável. E
com os cinco minutos adicionais da gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Segundo para comunicação inadiável, Sr.
Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – E o terceiro é Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Casildo Maldaner, para comunicação inadiável, terceiro inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Sr. Presidente, eu pediria pela Liderança da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela Liderança do PMDB, o Senador
Valdir Raupp está inscrito em primeiro lugar.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Paulo Paim, com quem ainda há pouco tive o privilégio de
dividir uma entrevista ao vivo, na Rádio Globo, sobre manifestações e projetos de lei no Senado.
Quero deixar bem claro que tanto eu quanto o Senador Paim e todos os colegas estamos reafirmando o
nosso compromisso em relação às manifestações e o direito que está estabelecido no art. 5º da Constituição de
livre manifestação. Isso é muito importante. Aliás, as manifestações são uma conquista do País, quando feitas
com ordem, reclamando de tudo e de todos. O único problema que estamos discutindo é a presença, agora,
de criminosos no meio de manifestantes. Com relação a isso, temos que fazer um debate, já que a sociedade
não pode ser conivente com assassinatos e com a violência, o que a Constituição não permite.
O art. 5º, que permite a livre manifestação, proíbe o anonimato nessas manifestações. E o uso de máscaras é uma maneira de ficar anônimo, o que não é permitido, resultando no que ninguém quer: uma tragédia
como a morte do jornalista Santiago Andrade.
Ontem, manifestei voto de pesar à família e apresentei requerimento aqui no plenário, da tribuna, me
solidarizando com todos os colegas jornalistas e com os familiares. Também fiz isso levando em conta a opinião de vários colegas Senadores.
Com a palavra, V. Exª, Senador Paulo Paim, que me deu a honra, ainda há pouco, de um debate na Rádio
Globo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – De altíssimo nível.
Senador Jorge Viana, de fato, este assunto tomou conta da opinião pública brasileira. A violência que
estamos presenciando em relação à caminhada dos movimentos sociais é um tema muito importante.
V. Exª foi muito feliz hoje. Aqueles que cometem atos que considero crime hediondo, e V. Exª também,
são infiltrados, não são aqueles que estão ali para pressionar, para contestar e para protestar legitimamente.
Quem faz isso são os que se escondem atrás de máscaras, como dizíamos hoje pela manhã.
Aqui, agora, no cafezinho, conversávamos, V. Exª dizia e eu concordava, que não podemos permitir que
um cidadão entre em um ônibus com uma bomba e se diga que está tudo bem. Não está tudo bem não! Esse
cara tem que ser preso, tem que ser desarmado e tem que responder pelo crime cometido. É isso que estamos
debatendo. Ou vão querer uma manifestação de 100 mil, 10 mil ou 30 mil, o camarada vai lá de novo, com uma
bomba, disposto a matar pessoas, e vamos dizer que está tudo bem? Então, não há razão para existir legislação, Judiciário, Legislativo e Executivo, para ajudar na coordenação da ordem, da liberdade e da democracia.
Ninguém aqui vai ferir a liberdade; pelo contrário, nós todos sempre apoiamos os movimentos da chamada
jornada de junho e de julho, e serão sempre bem-vindos, inclusive aqui no Parlamento.
Com essa preocupação, Presidente Jorge Viana, apresentamos, na Comissão de Direitos Humanos, requerimento que não vai prejudicar a votação, como acordei ontem com V. Exª, aqui no plenário, do projeto
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que quer inibir a violência nos protestos. Vamos realizar, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência
pública para debater essa violência, chamando o sindicato, a federação, meu amigo Schröder, por exemplo – que, diga-se de passagem, foi um dos coordenadores da minha primeira campanha como Deputado
Federal Constituinte, ele cuidava da imagem e da divulgação –, que é Presidente da Federação Nacional
dos Jornalistas, chamando o sindicato de Brasília e sindicatos de outros Estados para discutir a questão da
violência. É claro que chamaremos o Ministério Público e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, chamaremos todos aqueles que quiserem debater formas de respeitar a liberdade soberana dos
movimentos, para não aceitar que quadrilhas entrem no meio para esculhambar um protesto legítimo que
nosso povo entenda que deve fazer.
Hoje, quando dialogamos, pela Rádio Globo, em um programa nacional, nós o fizemos em alto nível. E
que ninguém queira aqui dizer que estamos contra as liberdades. Pelo contrário! É em defesa da liberdade de
ir, de vir, da liberdade de imprensa e dos protestos que não queremos que matadores de aluguel ou coisa parecida se infiltrem no movimento para agredir covardemente a nossa gente.
Essa é a nossa posição, por isso falei tanto. Depois daquele pronunciamento de ontem, Senador Jorge
Viana, tanto eu como V. Exª falamos tanto para a imprensa que deu até problema de conexão com algumas rádios e mesmo televisão. Falamos só a verdade! Eu duvido que haja alguém em sã consciência que seja contra
a gente defender as manifestações. Mas violência, assassinato, espancamento, isso não! É só o que estamos
dizendo, e é o que vamos debater aqui, sem prejuízo algum.
Se o Senado entender que o tema tem de ser votado amanhã, ele será votado amanhã; se o Senado
entender que tem de ser na próxima semana, será na próxima semana. Não haverá prejuízo algum se na Comissão nós discutirmos com todos aqueles que estão se sentindo, de uma forma ou de outra, violentados,
agredidos ou mesmo com aqueles que sentem diminuir a sua liberdade, para que façamos o bom debate
na Comissão de Direitos Humanos, como já encaminhei. Todos os convidados, aliás, já ajustaram que estarão conosco.
Mas, Sr. Presidente, como eu dizia ontem, vou insistir muito aqui na questão do acordo da renegociação
da dívida. Eu disse que ontem eu iniciava uma contagem regressiva. Eu dizia ontem: faltam 23 dias para vencer o prazo para a renegociação da dívida ser votada aqui no plenário. Hoje, faltam 22 dias; amanhã, 21 dias;
na sexta, 20 dias; e na segunda eu estarei aqui dizendo dos dias que faltam.
Estou convicto de que, se houver um mínimo de vontade política, é possível votarmos a matéria até antes
do carnaval. Isso para não ficar no quase chavão popular de que no Brasil tudo acontece depois do carnaval.
São 15 dias úteis. Sei que os 15 dias úteis não esgotam o prazo de 30 dias, mas como o prazo de 30 dias
cai em pleno carnaval, vamos votar o projeto negociado por unanimidade na Câmara dos Deputados, negociado com o Executivo, ajustado com os Líderes que seriam no máximo 30 dias, sendo que me lembro aqui que
o Senador Renan Calheiros, ao encerrar a sessão, anunciou que seriam 15 dias úteis.
Portanto, meus colegas do Parlamento, Líderes de todos os Partidos, que assumiram essa responsabilidade, eu estou confiando na palavra de vocês. Estou confiando, inclusive, na palavra do Ministro Mantega. Eu
estava na reunião de Líderes, com o Governador Tarso Genro presente, em que o Ministro disse que o projeto
é bom. Ele não é contra o projeto. Nem aquele que fala do acordo que fizemos sobre o comércio eletrônico,
que está lá na Câmara, ele também disse que não é contra. Podem votar lá e votar esse aqui. Só pedia que naquele momento não fosse votado.
Eu insisti para votar. Eu insisti, mas respeitei a opinião final, claro, da maioria, que disse que no máximo
em 30 dias, Senador Eduardo Suplicy – que nos acompanhou muito nesse debate –, a matéria será votada.
Lembro e repito: o acordo aqui foi de 30 dias, mas o Presidente Renan disse que são 15 dias úteis.
Apesar de algumas controvérsias, eu diria – de que seria votado em dezembro e não foi, seria votado
na primeira semana de janeiro e não foi –, agora foi ajustado para no máximo 30 dias, a partir de 5 de fevereiro. Hoje, então, só faltam 22 dias para que os Estados brasileiros continuem pagando, mas de forma decente.
Atualmente é uma fórmula indecente: IGP-DI que vai, depois, com mais 6%, até 9% – como no tempo da
inflação, em que ultrapassava até 100%. Não cabe mais isso. Por isso que o novo ajuste, renegociado e acordado com o próprio Executivo, vai para o INPC, e seria a taxa Selic ou 4%, o que fosse menor. Se a taxa Selic for
menos que 4%, será a taxa Selic.
Enfim, Srs. Senadores, amanhã voltarei a falar desse tema.
Por fim, quero ainda registrar, Presidente Jorge Viana, uma carta que recebi, um documento a mim encaminhado pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Alimentação de Santa
Cruz do Sul e Região, o líder Sérgio Luiz Pacheco. Um ofício que o sindicato encaminhou também à União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que passo a ler rapidamente:
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Ilustríssimo Sr. Gerardo Iglesias, Secretário Regional da Uita,
Vimos, pelo presente, pedir o apoio da União…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
… Internacional dos Trabalhadores da Alimentação no sentido de (...) reverter o quadro de incertezas
que ronda os trabalhadores da Philip Morris desde a troca na direção da empresa em Santa Cruz do Sul,
Rio Grande do Sul (...).
Desde a mudança na direção, a Philip Morris passou a adotar decisões que vão contra os interesses dos
trabalhadores, das trabalhadoras e das próprias boas condições de trabalho daquela empresa.
Diz ainda que, na segunda quinzena de dezembro, a empresa, mesmo pagando os direitos, exigiu esforço redobrado de cada trabalhador, até desumano, na busca de cumprir as metas. E os supervisores, diretores,
só diziam que isso era uma orientação da empresa em nível internacional.
Tudo bem, é a orientação, mas não podemos também ir para a linha quase do trabalho escravo.
Por isso é que o Sindicato está mobilizando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação,
entidade de todos os sindicatos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, pedindo que haja
um movimento de solidariedade aos trabalhadores da Philip Morris lá em Santa Cruz.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Estão pedindo o apoio da população no sentido
de que evite, se não houver uma negociação, os produtos da Philip Morris fabricados, em 50%, com o suor, o
sangue dos trabalhadores na busca dos seus salários.
A carta é longa, muito bem escrita e muito dura:
Na certeza de que haveremos de ter também o apoio [dos trabalhadores em nível internacional], na nossa luta pelo resgate ao respeito dos trabalhadores da Philip Morris, reiteramos votos de estima e apreço.
Atenciosamente,
Sérgio Luis Pacheco – Presidente do STIFA – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul e Região.
Sr. Presidente, aqui termino. Quero aqui deixar todo o meu...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... apoio ao pedido feito pelo Sindicato (fora do microfone), reiterando a importância de que haja um entendimento entre empregado e empregador. Não é possível, seja qual for a empresa, que ela se sinta no direito de atropelar o trabalho decente, o salário decente e
as condições decentes dos nossos trabalhadores. Por isso é que o Brasil, infelizmente, é um dos campeões do
mundo em acidente no trabalho. Uma relação de trabalho que não tem como base a sustentação e o respeito
e fere a Constituição e a CLT fere toda uma luta histórica dos trabalhadores, que conquistaram esse direito no
Brasil, que é o trabalho decente.
Faço um apelo aqui à direção da empresa Philip Morris no sentido de que se estabeleça uma negociação
com o sindicato. E é mediante...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – essa negociação (fora do microfone.), construindo
um patamar...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... de entendimento no campo da razoabilidade,
como eu digo sempre, que poderemos avançar. Somente o confronto entre uma parte e outra não levará a nada.
O mesmo discurso que fiz hoje, fiz ontem também em direção aos metalúrgicos do Polo Naval de Rio
Grande e pedi que a Petrobras assuma a responsabilidade das terceirizadas ou das quarteirizadas, quinteirizadas, que não estão pagando e nem assegurando condições decentes para os trabalhadores numa situação
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de calor de mais de 42 graus na rua e, dentro das plataformas, chegando a quase 70 graus. E não há ventilador
nem água gelada. Isso é inadmissível!
Termino, Sr. Presidente; não é preciso nem protelar. Agradeço muito a V. Exª por me conceder esses minutos a mais.
E tenho certeza de que a Petrobras, em audiência pública que faremos aqui, e a empresa Philips Morris
também irão atender esse apelo que faço aqui.
Li o documento dos trabalhadores, mas me coloco aqui mais como mediador tanto na questão do Polo
Naval de Rio Grande, onde estive e almocei com eles, vi a greve e disse que traria esse debate à tribuna do Senado, como estou fazendo neste momento.
Era isso, Sr. Presidente.
Peço que considere na íntegra o meu pronunciamento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a divida dos estados e municípios com a União.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderei encerrar este dia sem voltar a falar do Projeto de Lei
238/2013, que trata de questões tributarias e dos critérios da indexação dos contratos da dividas dos Estados
e municípios com a União.
A aprovação dessa proposta é fundamental para muitos Estados e municípios brasileiros, e falo aqui em
especial do Rio Grande do Sul, pois a permanecia da atual situação inviabilizará as finanças gauchas.
Com a aprovação desse projeto a correção da divida passará a ser regida pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) MAIS a taxa de 4% OU a taxa SELIC (o que for menor) que hoje é IGP-DI mais 6%.
Além do que, o fato do atual contrato da divida limitar o valor da parcela em 13% da receita, gera um
resíduo que se acumulava periodicamente.
Aprovado o novo índice o Estado não vai mais cumular esses resíduos, reduzindo assim o saldo devedor.
Segundo projeções realizadas por especialistas, em 2028 os resíduos reduzirão pela metade, ou seja,
uma economia de R$ 16,7 bilhões.
Em relação ao valor principal, chamado estoque, nada muda, a expectativa é que seja quitado em 15
anos, em 2028.
As alterações realizadas hoje surtirão efeitos ao final do contrato, com o estancamento desse residual!
O valor que o Rio Grande do Sul deve de principal é de R$ 21,5 bilhões acrescido de R$ 20,5 bilhões em
relação aos resíduos.
Só para demonstrar o tamanho desse problema, de 1999 a 2010 o índice aplicado no contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, foi a aplicação financeira que mais cresceu, com uma variação de 471,6%, enquanto
que a poupança nesse mesmo período variou 172,09%.
Em números de 2010, os Estados brasileiros já haviam pago 84% da divida e ainda deviam 171% do valor recebido.
Essa situação se acumula há mais de 40 anos!!!
Ontem estivemos reunidos com o Governador Tarso Genro e o Presidente Renam Calheiros e ficou assumido o compromisso de manter a matéria na pauta do plenário.
Há um acordo que deve ser cumprido e esta Casa Legislativa tem o dever de honrar os princípios republicanos de independência entre os poderes.
Não dá mais para esperar...
Ressalto ainda que o Senador Randolfe, em apoio a causa e sensibilizado com o pedido dos Governadores, retirou as emendas por ele apresentadas para evitar a possibilidade do projeto retornar à Câmara dos
Deputados.
Por isso quero deixar registrado meu apreço pela atitude do nobre senador Randolfe Rodrigues.
Por isso peço o apoio a todos senadores e senadoras, em especial daqueles que integram o colégio de
lideres, para aprovarmos essa proposta, que é boa para todos e trará avanços significativos para o país!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre trabalhadores da empresa Philip Morris.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi, do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul e Região, Sérgio Luis Pacheco, um Ofício que o Sindicato encaminhou ao Secretário Regional da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que passo a ler:
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Ilustríssimo Senhor GERARDO IGLESIAS – Secretário Regional da UITA:
Vimos pelo presente, pedir o apoio da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação no
sentido de pressionar autoridades para reverter o quadro de incertezas que ronda os trabalhadores
da Philip Morris desde a troca na direção da empresa em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.
Desde a mudança na direção, a Philip Morris passou a adotar decisões unilaterais que desrespeitam
a legislação brasileira, demitindo, sem justa causa, centenas de trabalhadores efetivos, muitos retornando de licença saúde ou mesmo com problemas de saúde, e até mesmo dirigentes sindicais.
Da mesma forma, tem crescido o número de denúncias de trabalhadores da empresa, indicando a
falta de condições de trabalho, abuso de poder das chefias imediatas e descumprimento de cláusulas da convenção coletiva.
Na segunda quinzena de dezembro de 2013, a Philip Morris, mesmo pagando os direitos dos trabalhadores, exigiu...
muito esforço pessoal de cada um, inclusive nas datas festivas do Natal e Ano Novo, para fechar suas
metas e ampliar os estoques de cigarros para lucrar com a elevação nos preços (já em vigor) e agora, no início de janeiro de 2014, segue sua política nefasta de demitir trabalhadores, a maioria com
longos anos de serviços prestados.
Ao que parece, a Philip Morris está se aproveitando da sua importância econômica e burlando acordos firmados com os governos em todas as esferas de poder para receber incentivos ao construir sua
nova unidade fabril em Santa Cruz do Sul, que estabeleciam a geração de empregos.
No entanto, desrespeitando estes acordos, segue reduzindo seu quadro funcional efetivo cumprindo, o que seus diretores a nível local chamam de “normas internacionais da empresa”.
Já estamos mobilizando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação,
entidades de trabalhadores do setor nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e
pedindo aos governos, federal, estadual e municipal, a adoção de medidas de proteção aos trabalhadores, porque é inaceitável que a empresa receba incentivos financeiros (dinheiro público) para
aumentar seus lucros e demitir trabalhadores.
Além disso, estamos pedindo o apoio da população regional, no sentido de que evitem consumir
produtos da Philip Morris, fabricados com 50% de suor e sangue dos trabalhadores e 50% da ganância dos atuais diretores da empresa e pretendemos reunir todos os trabalhadores demitidos e que
estão acometidos de doenças ou tem sequelas em virtude do trabalho desempenhado na empresa,
para tornar pública sua situação.
Na certeza de que haveremos de ter também o apoio da União Internacional dos Trabalhadores da
Alimentação, na nossa luta pelo resgate do respeito aos trabalhadores da Philip Morris, reiteramos
votos de estima e apreço.
Atenciosamente,
SÉRGIO LUIS PACHECO – Presidente do STIFA – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo
e Alimentação de Santa Cruz do Sul e Região.
Sr. Presidente, quero empenhar meu apoio ao pedido feito pelo Sindicato e reiterar a importância de que
se respeitem os direitos dos trabalhadores.
Não é possível que qualquer empresa que seja, se sinta no direito de atropelar esses direitos. Uma relação de trabalho que não tem como base de sustentação o respeito, fere nossa Constituição e todo histórico
de luta dos nossos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Paulo Paim, será atendido nos termos do Regimento.
Eu cumprimento mais uma vez V. Exª pelo conteúdo da fala.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, a Senador Vanessa Grazziotin. Em
seguida, o Senador Mário Couto.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agradeço a gentileza do Senador Mário Couto.
Infelizmente, quando V. Exª abriu os trabalhos no dia de ontem, várias Senadoras e vários Senadores
ocuparam a tribuna para falar deste triste acontecimento: a morte de Santiago Andrade.
Ele foi morto no exercício de seu trabalho, atingido por um dispositivo utilizado por manifestantes.
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Creio que a Polícia do Rio de Janeiro – e tudo indica, de acordo com os noticiários, que a Polícia Federal
entrará no caso – deva punir esse assassinato da forma mais exemplar, de tal sorte que isso não se repita, não
continue a ocorrer nas ruas e praças deste País.
Eu assim falo porque entendo que as manifestações são positivas, as manifestações são salutares. Aliás, nós somos de uma geração – o Senador Jorge Viana, Senador Paim, eu, o Senador Suplicy – que ia às ruas.
Quantas vezes nós fomos às ruas? Eu, antes de entrar numa sala de aula na universidade, fui para a rua fazer
manifestação, àquela época, em torno da redemocratização do País, em torno de ensino público gratuito de
qualidade. Então, todas as manifestações são muito bem-vindas. Entretanto, atitudes, atos como esses devem
ser condenados e punidos rigorosamente.
Eu quero aqui também prestar a minha singela homenagem à família e ao próprio Santiago Andrade,
que passou. Passou, mas, como disse sua filha, que teve uma bela despedida do pai, relatou e escreveu: fica o
exemplo muito grande.
E as imagens, Sr. Presidente, são chocantes, porque mostram Santiago atingido já e ainda procurando
não largar o seu equipamento, que era a sua filmadora, cinegrafista que era. Então, isso é algo que machuca o
coração não só de quem conviveu com ele, dos profissionais da área de comunicação, mas também de brasileiros e brasileiras de todos os cantos deste País.
Sr. Presidente, também registro aqui, infelizmente, a morte do operário que era especialista em guindastes, Antonio José Pita Martins, ocorrida na cidade de Manaus, na Arena da Amazônia, na última sexta-feira, dia 7.
Ele era um operário português que estava no Brasil apenas desenvolvendo o seu trabalho, engenheiro,
Senador Jorge Viana, especialista em guindastes – aqueles guindastes conhecidos como Hulk, verdes, grandes
–, com experiência de mais de dez anos trabalhando com isso. Ele trabalhava para uma empresa, a Martifer,
contratada da Andrade Gutierrez. Já havia trabalhado nas Arenas do Benfica e do Sporting, em Portugal. Trabalhou em várias arenas que foram construídas para a Copa do Mundo, na África. Trabalhou para a arena do
Grêmio, em Porto Alegre, e tantas outras.
Infelizmente, essa fatalidade aconteceu lá em Manaus, quando ele desmontava o guindaste – estava trabalhando na operação de desmontagem de guindaste –, quando parte caiu sobre o seu corpo levando-o à morte.
A primeira nota – e eu li a nota imediatamente, porque eu a recebi no meu correio eletrônico – divulgada pela empresa Andrade Gutierrez, horas após o acidente, dava conta de que ele tinha sido transferido para
o hospital. Não falava ainda em morte; ele ainda não havia falecido, saiu com vida do local do acidente, mas,
infelizmente, veio a falecer em seguida.
Eu quero encaminhar, Senador Jorge Viana, à Mesa um voto de pesar à família, aos companheiros.
O Sindicato da Construção Civil do Amazonas está em mobilização. Fizeram uma manifestação belíssima ontem em homenagem, pedindo das empresas construtoras um maior nível de segurança para todos os
trabalhadores e para as trabalhadoras.
Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna também para registrar a possível ida, mais de 90% confirmada, da Presidenta Dilma, esta semana, à cidade de Manaus. De acordo com a sua agenda prévia, ela deverá se
deslocar a Manaus na quinta-feira, agora. Hoje é terça, dia 11; depois de amanhã, dia 13, portanto, ela deverá
ir a Manaus, possivelmente na quinta-feira, participar de uma solenidade do PAC da Mobilidade Urbana, e, na
sexta-feira, inaugurar um conjunto de mais de cinco mil habitações populares que compõem o Programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, deverá fazer uma visita à Arena da Amazônia. São pequenos detalhes, não
se sabe ainda. Esse acontecimento fatal da última quinta-feira deu-se numa ação de desmontagem dos equipamentos utilizados na obra. Então, a obra já está praticamente concluída,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ...faltando apenas alguns detalhes,
a retirada de alguns equipamentos. Tudo se fará, creio, para que a Presidenta possa inaugurá-la, fazer a primeira visita e dar o primeiro pontapé.
A Arena da Amazônia, sem dúvida nenhuma, está ficando muito bonita. Creio que mais uma vez a Presidenta será muito bem recebida na cidade de Manaus e creio que ela também deverá levar boas notícias.
Refiro-me aqui a um projeto importante que está sendo analisado pelo Congresso, de iniciativa do Poder Executivo, dela própria, Presidenta Dilma, que é a PEC da prorrogação da Zona Franca de Manaus, pronta já para
ser votada em plenário. De última hora, foi pedido o adiamento, por conta de uma emenda atravessada pela
Bancada de São Paulo, também concedendo o mesmo período de extensão dos benefícios fiscais que estão
previstos para a Zona Franca para o segmento de informática, o que causou certa discordância. Não foi possível um acordo e a medida ainda continua sem ser apreciada.
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A Presidenta Dilma já sinalizou para todos nós do seu empenho. O próprio Ministro Mantega dirige e
coordena diretamente as negociações...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ...no sentido de que esta proposta
de emenda à Constituição possa ser votada o quanto antes.
Eu tenho convicção de que, com o empenho da Presidenta – eu não tenho dúvida do seu compromisso,
do seu empenho, do empenho do Ministério da Fazenda, do Parlamento –, nós ainda deveremos votar e aprovar esta matéria na Câmara e no Senado, ainda neste primeiro semestre, antes das eleições, visto que a grande
polêmica não gira em torno da Zona Franca, mas tão somente em torno da extensão dos mesmos benefícios
para o setor de informática.
Por falar nisso, Sr. Presidente, o jornal Valor Econômico hoje, em matéria de capa inclusive, relata uma
pendência entre a União Europeia e o Brasil em algumas questões econômicas, e, entre elas, existem várias concessões que favorecem a indústria brasileira e que estão sendo questionadas pela União Europeia,
inclusive os próprios incentivos da Zona Franca de Manaus. Ora, são incentivos que existem há mais de 40
anos. Então, não há nenhuma tentativa, nenhuma iniciativa no sentido de desequilibrar o comércio entre
União Europeia e Brasil.
Eu vou voltar. Não li a íntegra do documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pela
União Europeia. Vou fazê-lo, Sr. Presidente. Vou ler, estudar e voltarei à tribuna para falar sobre o assunto. Agora
eu lamento que este tipo de questionamento ocorra num mês em que está prevista uma cúpula entre Brasil e
União Europeia para o próximo dia 24, em Bruxelas. Então, eu espero que isso não prejudique as negociações
que estão em curso entre Brasil e União Europeia.
Em relação à zona franca, o mundo inteiro tem esse tipo de modelo. Aliás, a Zona Franca no Brasil nem
assim poderia ser considerada, porque ela só é considerada zona franca porque todos os seus benefícios são
para fazer frente às vantagens comparativas que têm as Regiões Sul e Sudeste brasileira. Ou seja, os benefícios
que nós recebemos na Zona Franca de Manaus são para tentar uma competição com o processo de produtos
industrializados nas Regiões Sul e Sudeste, visto que a Zona Franca está há milhares de quilômetros dos grandes centros consumidores e numa região que carece, portanto, de infraestrutura. V. Exª, que é do Acre, sabe
bem disso. Então, tudo o que nós temos de benefício fiscal é para cobrir o valor do frete, os custos de produção, que, na nossa região, são muito mais elevados do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas confio no
Governo, na justeza do Brasil em saber se defender corretamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento a Senadora Vanessa
pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, por permuta com o Senador Ruben Figueiró, o Senador Mário Couto.
Em seguida, pela Liderança, Senador Valdir Raupp, e aí volto para a lista de oradores inscritos.
V. Exª, Senador Mário Couto, tem o tempo de 10 minutos e, obviamente, a compreensão da Presidência
caso seja necessário estender esse tempo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O que lhe é peculiar, Presidente, sempre tendo carinho para com os seus colegas do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, primeiramente, quero agradecer a gentileza do Senador Ruben Figueiró
em me ceder o tempo de inscrição na tarde de hoje.
Quero dizer, Presidente, que a minha fala aos paraenses, ao meu querido Pará e ao meu querido Brasil
é uma fala de preocupação: preocupação com a realidade do País, preocupação com o que País vê e vive nos
momentos atuais, preocupação com a saúde, com a violência, com a educação, preocupação de ver um país
desordenado, de ver um país com a incompetência petista, que, há anos, consagra este País como um dos mais
violentos, dos mais corruptos, batendo recordes, recordes e recordes. Esta é minha grande preocupação como
brasileiro: ver a economia brasileira quebrada, ver comércios fechando a porta a toda hora, principalmente
pequenos empreendedores.
Ora, senhoras e senhores, a violência é grande, mas a ilegalidade e o cinismo também são muito grandes. Vejam aonde chegamos no cinismo: trazer a ditadura cubana para dentro do nosso País. Não se trata de
coragem da Presidenta Dilma, não, mas de um ato de cinismo, e é preciso ter coragem para dizer isto aqui, na
tribuna deste Senado Federal. Reclamou-se, nas ruas, que a saúde brasileira está falida, matando milhares e
milhares de cidadãos, principalmente da classe pobre, daqueles que não têm recursos para pagar um hospital
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como tem a Dilma. Se ela paga R$26 mil numa diária de hotel em Portugal, em Nova York, é porque ela tem
condições de pagar R$100 mil ou R$200 mil – não sei onde busca – pelo atendimento num bom hospital. Mas
e aquele que não tem?
Aí a Dilma se apressou para dar uma resposta ao povo brasileiro e criou o Mais Médicos. Olha quantos
Senadores eu vi, aqui, nesta tribuna – aqui, nesta tribuna –, elogiarem o Programa Mais Médicos! Eu vim aqui
dizer que isso não resolvia o problema da saúde dos brasileiros, que isso era intimidar os médicos brasileiros,
que isso era desvalorizar a classe médica brasileira. Pior: com a grande amizade que ela tem pelo ditador, pelos
ditadores, os irmãos Castro, ela escolheu exatamente trazer médicos cubanos. Cheguei a dizer que trazer médicos de fora não fazia mal, que fazia bem, porque conheço a pobreza do meu Marajó, conheço a pobreza que
assola as regiões oeste, sul e nordeste do meu Estado, conheço o meu Estado e sei como sofrem os paraenses,
sei do abandono dos paraenses, principalmente pelo Governo Federal.
Mas – pasmem, senhoras e senhores! – eu não pensei que a coragem cínica podia trazer os fatos reais à
tona e mostrar que essa amizade entre a Dilma e os irmãos Castro é muito forte. Mostrei, na semana passada,
na revista Veja, ela abraçada com o atual ditador, irmão de Fidel Castro, fazendo carinho nele.
E agora, num ato de que não quer nem prestar contas aos brasileiros, ela traz a ditadura cubana para
dentro do Brasil.
Ora, os petistas, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, chegaram ao ponto de, no último final de
semana, ao comemorar o aniversário do PT, acho que de 35 anos, aclamar – acredite se quiser, Brasil! – o Zé
Dirceu, comandante do mensalão, gritando vivas ao seu nome. Vejam aonde chegou o cinismo desse partido
da Dilma, do Lula.
Trouxe os médicos cubanos dizendo a eles que iriam ganhar R$10 mil. Enganou os médicos, porque o
governo cubano não deixa o dinheiro chegar à mão dos médicos cubanos. É a ditadura cubana sendo praticada no Brasil, senhores e senhoras.
Senhoras e senhores brasileiros, paraenses queridos, o médico cubano, que teria o direito de receber
R$10 mil – não se paga nem a metade disso ao médico brasileiro, mas prometeram R$10 mil aos cubanos –,
só recebe R$800,00 por mês. Sabem para onde vai o resto do dinheiro? A Dilma sabe. A Dilma sabe para onde
vai o resto do dinheiro. Vai para as mãos dos ditadores Castro, que comandam Cuba. Olhem como é a ditadura
cubana! Olhem como ela massacra! Olhem como ela escraviza! Isso é uma escravidão, principalmente neste
País, onde a inflação já é galopante, o que o PT esconde. O PT mente ao dizer que não há inflação neste País.
A médica se assustou.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Quando viu R$800,00 em sua mão, ela disse: “Meu
Deus do céu, o custo de vida aqui neste País é muito alto!” Isto em Pacajá, no Pará. Mas não é só lá que ele é
alto, não; ele é alto em todo o Brasil. “Como é que eu vou conseguir viver, como médica, com R$800,00, quando o restante do meu salário vai todo para os irmãos Castro?” A médica se refugiou, o médico foi embora para
os Estados Unidos, e assim vem o cordão dos desertores.
Dilma, esse programa serviu para você trazer a ditadura de Fidel Castro e seu irmão ao nosso País. Se não
prevalecesse um governo infeliz feito por você, Dilma, que massacra os brasileiros, que mata os aposentados...
Não temos, no Brasil, hoje, um setor da economia...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –... que esteja tranquilo. Não temos, hoje, no Brasil, uma
obra de vulto. Não temos, hoje, no Brasil, o equilíbrio da economia. O País passa por momentos difíceis e está
ficando desmoralizado. Não o País, mas sua cúpula. Ninguém acredita mais na Dilma. A Dilma vem a público
dizer que a inflação estava controlada no País. Mentira! Mentira!
Volto a falar com a dona de casa. Diga, minha senhora, fale, minha senhora: a Dilma está ou não está
mentindo?
É terrível...
Vou descer, Presidente.
É terrível ver a Dilma abraçada com a ditadura cubana.
Eu pensei, sinceramente, brasileiros e brasileiras, que a Presidenta Dilma não tivesse coragem de trazer
a ditadura cubana para dentro do nosso País. E eles, eles dizem que foram eles que trouxeram a democracia
para este País. Brasileiros, R$645 milhões foram entregues ao Governo cubano agora! Qualquer hora dessas a
Dilma vai convidar o Fidel Castro para assumir o Governo brasileiro. Não demora muito para ela convidar aquele
velho safado e assassino. Não demora muito.
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Com esses R$600 milhões, quase R$700 milhões, dava para fazer quantos hospitais lá no Marajó, onde
não há remédio, não há aparelhos, não há hospitais dignos, onde o índice de morte por infecção hospitalar é
o maior do mundo?
Se você entrar num hospital na ilha do Marajó, com exceção daqueles grandes hospitais feitos pelo Governo do Estado, você vai se sentir humilhado. E ela pega R$700 milhões, quase R$1 bilhão, para dar para a
ditadura cubana construir um porto!
Diz o Ministro Marco Aurélio – e encaminho à Mesa um voto de louvor a S. Exª, para, encerrando, Presidente, descer da tribuna: “A sociedade é culpada. A sociedade não é vítima; é a culpada. Reclama do governo...”
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – “... e se esquece de que quem colocou...” (Fora do microfone.) Já vou terminar, Presidente.
Vou tornar a ler: “A sociedade não é vítima; é a culpada. Reclama do governo e se esquece de que quem
colocou os políticos lá foi ela própria”.
Mas, olha, Marco Aurélio, quando a sociedade colocou a Dilma lá, ela não sabia que a Dilma era muito
ligada ao Fidel Castro; ela não sabia que a Dilma ia fazer tanta crueldade com o povo brasileiro; ela não sabia
que o PT era tão corrupto como é; ela não sabia que estava se colocando em meio a uma desgraça, que a inflação ia voltar...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... que a violência ia andar nas ruas matando os brasileiros e as brasileiras.
A sociedade, Marco Aurélio, não leu isso na cara dos petistas; não leu isso na cara do Lula e da Dilma! Eles
enganaram a sociedade, Marco Aurélio!
A sociedade não é culpada, não. A sociedade sempre tem, dentro de si, uma esperança; ela vota com
esperança, com um voto de confiabilidade.
Quem iria imaginar que o José Dirceu era um bandido? Quem iria imaginar que o Genoíno era um bandido? Quem ia imaginar? Quem? Quem ia imaginar que...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... o Lula era o chefe da quadrilha? Ninguém! (Fora do
microfone.).
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não passava na cabeça de ninguém.
Agora, é esperar. Esperar por um estadista; esperar por um homem sério; esperar por um governador,
ou um Presidente, ou uma Presidenta que possa tirar o nosso País do caos.
Vamos, brasileiros! Não percam a esperança! A esperança é a última que morre! Acreditem, mudem, penalizem aquela ou aqueles em quem vocês confiaram e enganaram vocês.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido a fazer uso da palavra o Senador Valdir Raupp, como inscrito pela Liderança do PMDB.
V. Exª tem a palavra, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, “um dia, meus futuros filhos saberão quem foi Santiago Andrade, o
avô deles. Mas eu, somente eu, saberei o orgulho de ter o nome dele na minha identidade”.
Este trecho, Sr. Presidente, da comovente despedida da jovem Vanessa Andrade diante da morte de seu
pai, cinegrafista da Rede Bandeirantes, é capaz de traduzir o sentimento de familiares, amigos e colegas que
conviveram com Santiago Andrade.
Jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas sentem-se pessoalmente atingidos e profissionalmente
ameaçados no nobre e essencial serviço de informar a sociedade, em decorrência de gesto criminoso de uma
dupla de celerados, irresponsáveis e destemperados.
Esses dois jovens, prováveis integrantes dos chamados Black Blocs, não entenderam o propósito e aviltaram o verdadeiro sentido das manifestações públicas.
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Retomado com vigor em meados de 2013, o movimento das ruas reúne a população para o exercício legítimo e fundamental do direito-dever do cidadão de lutar, pacificamente, na defesa dos interesses coletivos.
A atitude de uns poucos, predispostos à violência e ao desrespeito ao próximo, engendra situações de
sério risco a todos os manifestantes e mesmo a simples transeuntes e espectadores.
Eventualmente, Sr. Presidente, pode culminar em um homicídio inexplicado e inexplicável como esse
que levou a vida de Santiago Andrade.
No limite, a reiteração do vandalismo, da incivilidade e do crime vai afastar a sociedade de instrumentos
essenciais para o exercício pleno da cidadania no espaço democrático: as liberdades de expressão, reunião e
manifestação.
Neste ano de 2014, em que celebramos os 30 anos do mítico movimento das Diretas Já, que precipitou
a transição pacífica do poder militar para o poder civil no Brasil, é francamente inadmissível a existência de
grupelhos radicais, que amedrontam e privam a sociedade de seus mais elementares direitos.
O PMDB, desde a sua criação, no auge do regime militar como Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
sempre defendeu as liberdades públicas em palavras e ações; logo, repudia com veemência esses atos criminosos absolutamente não condizentes com a índole de nossa sociedade liberal e democrática.
Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, que começará daqui a quatro meses, a questão da
violência nas ruas e da insegurança pública ganha centralidade. Deve, portanto, tornar-se prioridade para os
Governos da União e dos Estados.
Não são mais aceitáveis as constantes tergiversações que alguns governantes, eximindo-se da responsabilidade de garantir a segurança pública, insistem em protagonizar.
Já passou a hora de as diversas instâncias de governo atuarem com firmeza e em conjunto, somando
esforços para manter a ordem pública, a segurança e a integridade dos cidadãos.
Fiz um pronunciamento, Sr. Presidente, nesse mesmo sentido na semana passada, antes da morte do cinegrafista Santiago, dizendo que já havia chegado a hora, que já bastava de violência e que governos e polícia
teriam que sentar-se ao redor da mesma mesa para trabalhar.
É preciso lembrar que várias publicações estrangeiras, meramente retratando a realidade, começam a dar
visibilidade aos graves problemas decorrentes das manifestações que se tornam palco da violência gratuita.
O jornal inglês Metro publicou, no início desta semana, matéria na qual evidencia a violência urbana resultante da deturpação das manifestações públicas originalmente pacíficas. Sugere, inclusive, que a FIFA mude
a sede da Copa de 2014 para os Estados Unidos ou a Inglaterra – vejam só o absurdo!
Uma decisão dessa natureza, embora ainda improvável, seria a completa desmoralização de nosso País
perante o mundo. Ainda há pouco, torcedores de todos os continentes aguardavam, com grande entusiasmo,
a realização do mais importante evento futebolístico do Planeta em nosso território, no Brasil. Isso deveria ser
motivo de orgulho para todos nós – e ainda será se Deus quiser.
A inteligência de Estado deve ser acionada imediatamente para desbaratar e responsabilizar criminalmente esses grupos marginais que fomentam a barbárie entre nós, impondo medo, dor e sofrimento a um
crescente contingente de brasileiros.
Não basta que nos solidarizemos com os cidadãos que se tornam vítimas da violência urbana e de crimes, inclusive daqueles que tangenciam o terrorismo, como esse que custou a vida de Santiago Andrade. Há
que estancar a escalada da criminalidade o quanto antes. É o que reclama e espera a sociedade brasileira.
A população vem percebendo, cada vez com mais nitidez, a temerária e escalar vulnerabilidade a que
se encontra permanentemente exposta dentro de casa, nas ruas, nos mercados, nos bares e restaurantes e,
inclusive, em hospitais – até em hospitais!
As escusas oficiais passam a soar como imposturas, o que, no longo prazo, pode fazer periclitar o duramente conquistado Estado democrático de direito entre nós.
Quero crer que as forças de inteligência e de segurança do Brasil darão rapidamente as respostas que a
sociedade exige e aguarda, revertendo um quadro de fato alarmante.
A morte do cinegrafista Santiago Andrade, Sr. Presidente, sentida e lamentada por todos nós, poderá representar um ponto de inflexão se testemunharmos logo uma verdadeira mudança de rumo no conformismo
e na inação de muitas de nossas autoridades.
Finalmente, quero expressar aos familiares, amigos e colegas de Santiago Andrade meu sincero pesar
pelo seu trágico e prematuro passamento.
Sr. Presidente, era o que tinha para o momento, na esperança de que se coloque um basta nessa violência do nosso País.
O País vive, hoje, um momento importante da sua história: o pleno emprego. Dizem as estatísticas que
só não trabalha quem não quer neste País. Por que nas manifestações tem que haver pessoas armadas com
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bombas? Que se filiem aos sindicados, que são muitos, centenas deles espalhados por todo o Brasil, de todas
as categorias! Que se filiem a um partido político, que são 32 já registrados no nosso País! Há partidos para todos os gostos, para se manifestar, para ser candidato, para votar! E a arma mais poderosa que o cidadão tem
na mão é o título de eleitor, é o voto, é o direito de votar e de ser votado. Por que precisam se encapuzar? Por
que precisam ir para as ruas com artefatos criminosos e matar pessoas?
Dizem que é por causa do preço das passagens, mas 80% dos passageiros dos grandes centros usam vale-transporte, e são as empresas que pagam o vale-transporte. Outros tantos são estudantes, que, muitas vezes,
têm o transporte escolar. É uma minoria, hoje, que paga passagem. Lógico que esta minoria tem o direito de
ir para as ruas se manifestar, mas pacificamente. Não podemos mais tolerar!
É a segunda vez, em duas semanas, que subo à tribuna para falar de violência no nosso País. Espero que
seja colocado um basta nessa história.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimentando V. Exª, Senador Valdir Raupp, convido a fazer uso da palavra o Senador Eduardo Suplicy.
Os oradores inscritos aqui estão na seguinte ordem: eu, a Senadora Ana Amélia e o Senador Cristovam
Buarque.
Penso que poderíamos fazer uma permuta. (Pausa.)
Então, eu falaria e, logo em seguida, V. Exª, uma vez que eu estou um pouco antes.
Com a palavra V. Exª, querido colega de bancada e de Senado, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Querido Senador Jorge Viana, Presidente desta sessão e Vice-Presidente do Senado, tal como V.
Exª, que apresentou requerimento de pesar pela morte de Santiago Ilídio de Andrade, a Senadora Ana Amélia, que ontem também falou, a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Cristovam Buarque, o Senador Paulo
Paim, o Senador Valdir Raupp, que falou há pouco, eu também quero requerer, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno do Senado, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do cinegrafista Santiago Ilídio de Andrade, ocorrido ontem, dia 10 de fevereiro, vítima de agressão com material explosivo durante
manifestação pública na cidade do Rio de Janeiro, bem como a apresentação de condolências à sua mulher,
Arlita, à sua filha e aos seus três enteados.
Santiago Ilídio de Andrade era carioca, tinha 49 anos de idade e 20 anos de profissão. Foi repórter cinematográfico do Grupo Bandeirantes por dez anos. Participou de grandes coberturas, como a das chuvas na
região serrana do Rio, em 2011. A cobertura jornalística do tema que motivou o início dos protestos no Rio em
2013, após o anúncio do reajuste da tarifa de ônibus, rendeu-lhe dois prêmios jornalísticos de Mobilidade Urbana, em 2010 e em 2012, ao lado do repórter Alexandre Tortoriello.
Desde 2013, ele registrou para a TV Bandeirantes diversas manifestações na cidade e estava escalado
para participar da cobertura jornalística da Copa do Mundo neste ano.
Grandes coberturas, eventos esportivos e incontáveis reportagens sobre a guerra contra o tráfico de drogas nos morros cariocas também faziam parte da sua rotina de trabalho. No final de 2013, participou do curso
para jornalistas em áreas de conflito, ministrado pelo Exército.
Ele era conhecido pelos colegas como uma pessoa gentil e alegre e como um profissional dedicado, sempre preocupado com a segurança de toda a equipe. Apesar disso, ele foi atingido na cabeça por um rojão, na
última quinta-feira, dia 6 de fevereiro, quando registrava o confronto entre manifestantes e policiais durante o
protesto contra o aumento da passagem de ônibus, no centro do Rio de Janeiro.
Carioca, criado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Santiago tinha outras duas paixões, além do jornalismo: o Flamengo, seu time de coração, e a música. Aficionado por discos, ele falava com orgulho da época
em que foi DJ.
Em entrevista no último domingo, a mulher do cinegrafista, Arlita Andrade, fez um desabafo e disse que
“falta amor” às pessoas responsáveis por ferir gravemente seu marido.
Colegas de profissão fizeram homenagens a Santiago Andrade. Em Brasília, eles deixaram os equipamentos no chão e cruzaram os braços na rampa do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, fotógrafos, cinegrafistas
e assistentes fizeram uma caminhada por uma das principais avenidas do centro. No local onde Santiago foi
atingido pelo rojão, esse gesto se repetiu.
Por meio de uma rede social, a Presidenta Dilma Rousseff anunciou que a Polícia Federal vai apoiar as investigações para identificar os responsáveis pela morte de Santiago. Ela afirmou que os protestos não podem
ser “desvirtuados por quem não tem respeito por vidas humanas”.
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A Secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, informou que um grupo de trabalho vai recomendar medidas para a proteção dos jornalistas. “Manifestação não combina, na democracia, com atos violentos
de nenhum tipo, seja da Polícia, seja dos manifestantes”.
Segundo o Conselho de Comunicação Social, que assessora o Congresso, mais de cem agressões contra
jornalistas foram registradas durante a onda de protestos, no ano passado. Neste ano, já são três casos, entre
eles o que resultou na morte de Santiago Andrade.
A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) disse que é preciso garantir o exercício do jornalismo. “O trabalho do jornalista é fundamental para o Estado de direito, não pode ser ameaçado sob qualquer circunstância,
sob qualquer argumento. Ou seja, a sociedade precisa reagir a isso”, afirma Celso Schröder, Presidente da Fenaj.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) lamentou a morte de Santiago Andrade e fez um alerta. “A identificação, a apuração do caso e a punição dos responsáveis têm de ser exemplares,
para que se possa evitar que novos fatos como esse ocorram, em especial no ano em que ocorrerá um grande
evento internacional em nosso País”, disse Daniel Slaviero, Presidente da Abert.
Acho importante voltar a frisar, como citei em agosto de 2013, que não acredito na solução de problemas por meios violentos, pois violência sempre gera violência.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É fundamental seguirmos os exemplos de
líderes mundiais como Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, entre outros, que nunca precisaram de violência
para transformar positivamente a sociedade.
Que a tragédia que ocasionou a morte de Santiago Ilídio de Andrade se torne um alerta para todos
aqueles que, em manifestações, têm optado pela violência, pela destruição e por danos de toda a ordem, em
especial, contra seres humanos!
Que a tristeza de sua família e de toda a classe de profissionais da imprensa que hoje externam seu sentimento de solidariedade pelo que aconteceu possa se transformar numa extraordinária energia, para que
episódios dessa natureza não se repitam!
Neste momento de dor, em nome do Senado Federal, apresento nossas condolências à família de Santiago Andrade, à Rede Bandeirantes de Televisão e a todos os profissionais que trabalham para a informação
da sociedade…
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – …e pela sua proteção (Fora do microfone.).
Sr. Presidente, que todos aqueles que, de alguma maneira, acharam que poderiam até utilizar da violência pensem muito bem, porque, de fato, é importantíssimo que evitemos novas tragédias como aquela que
aconteceu para Santiago Ilídio de Andrade e para toda a sua família.
Sr. Presidente, permita-me registrar a visita em nosso plenário de Rafael Marques, Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC; de Fausto Augusto Júnior, do Dieese; de Giovanni Rocco Neto, Secretário Executivo
da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que aqui nos fazem uma visita para apresentar
o projeto do Centro de Desenvolvimento Avançado em Ferramentaria do Brasil que será tão importante para
melhorar as condições…
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – …de competitividade e de desenvolvimento tecnológico de toda a área industrial, metalúrgica e de desenvolvimento da ferramentaria no Grande ABC.
Quem sabe possa até ser destinada uma emenda da Comissão de Assuntos Econômicos para o Ministério do Desenvolvimento, conforme a proposta que eles hoje estão encaminhando!
Sejam bem-vindos!
Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu lhe agradeço, Senador Suplicy.
Pergunto à Senadora Ana Amélia: V. Exª estava inscrita aqui…
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu queria que minha inscrição fosse transformada em inscrição pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já fiz isso.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já fiz isso. Se V. Exª quiser, poderá fazer
uso da palavra agora, e eu falo em seguida. Parece-me que V. Exª tem uma agenda a cumprir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – Em seguida, eu volto. Vou
cumprir um diálogo lá e venho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Enquanto a Senadora Ana Amélia fala,
V. Exª retorna.
Senadora Ana Amélia, para falar pela Liderança do PP, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente,
de fato, temos uma agenda a cumprir, porque, estando na Liderança do Partido, na Bancada, temos uma reunião com o Presidente Renan Calheiros, para definir a pauta de votações. Então, agradeço muito a inscrição
feita por V. Exª, que está presidindo a Mesa, nosso querido Vice-Presidente do Senado.
Caros Senadores, nossos colegas, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, é
inescapável, nesta semana, o assunto da violência.
Agradeço ao Senador Suplicy pela referência e pela lembrança. Além de um especialista, ele é um grande
comunicador, muito atento a tudo que está acontecendo. Ele acompanhou o primeiro discurso que fiz ontem,
no início da semana, abordando essa situação, especialmente o caso dramático da morte do Santiago Andrade, nosso colega. Fui jornalista, e, então, esse tema me é muito caro.
A violência, a barbárie e, sobretudo, a impunidade no nosso País têm ultrapassado os limites democráticos e da própria lei, alcançando níveis inaceitáveis. Isso é tão grave, que essa é a imagem que o País está passando lamentavelmente e que está sendo retratada pela mídia internacional.
Não há dúvida de que esse grave problema social nacional precisa urgentemente da intervenção do
Estado, não só do Poder Executivo, em conjunto com as outras competências do Poder Público: Legislativo,
Judiciário, Ministério Público, organizações policiais, civis e militares e a imprensa, por exemplo.
Não dá mais para ficarmos passivos, apenas olhando, com medo, para as elevadas e sempre crescentes
estatísticas da insegurança e da violência, sobretudo nos grandes centros urbanos.
Lamentavelmente, os jornais trazem, todos os dias, um retrato da realidade: a violência se expande em
qualquer lugar, a qualquer hora, contra qualquer pessoa, independentemente da profissão, do gênero ou da classe social. É um desafio que clama por esforço coletivo. A sociedade toda precisa estar atenta e ser protagonista
nesse processo. Como disse há pouco o Senador Valdir Raupp, o título de eleitor é uma arma muito poderosa.
Para que aconteçam as mudanças de que precisamos, para que ocorram transformações reais, é preciso
também prioridade orçamentária e melhor gestão dos recursos. O dinheiro público tem de ser capaz de solucionar ou, no mínimo, amenizar os problemas sociais causados por deficiências na segurança, como a falta de
presídios, por exemplo.
Por isso, apresentei um novo Projeto de Lei, o PLS nº 25, deste ano. A minha proposta impede que os
recursos para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) sejam contingenciados. Esses recursos devem, obrigatoriamente, segundo a proposta, ser repassados para as áreas de segurança, especialmente para a construção
de presídios e para a elaboração de projetos ou convênios entre Estados, Municípios e a União que ajudem a
conter a violência. A proposição legislativa sugere também que os Estados adimplentes, que estiverem quites
com suas obrigações, sem limitações para assinaturas de convênios ou contratos, devem, obrigatoriamente,
de forma “impositiva”, receber os recursos do Fundo Penitenciário Nacional aos quais têm direito.
É inaceitável que os recursos de um Fundo tão lucrativo quanto o Funpen, com mais da metade das receitas (63,68%) formadas por loterias, sorteios de números e apostas, não sejam disponibilizados para áreas
prioritárias, como a segurança pública. Quando o dinheiro entra, mas não sai, as chances de caos no sistema
penitenciário e fora dele aumentam enormemente.
É importante lembrar que o saldo contábil do Funpen é, atualmente, de R$1,8 bilhão. É, portanto, um
crime de responsabilidade em relação às autoridades que determinam ou são coniventes com esse “contingenciamento” em área tão crítica.
No Funpen, dinheiro não é problema. Como, por lei, 3% das loterias e 50% das custas processuais destinam-se ao Fundo, desde a sua criação já foram arrecadados cerca de R$6,7 bilhões, em valores atualizados.
No entanto, como esclarece relatório do próprio Ministério da Justiça, “os repasses do fundo são classificados
como transferências voluntárias”. Isso significa, na prática, que não decorrem de obrigação constitucional ou
legal, e, por isso, as dotações orçamentárias fazem parte da chamada base contingenciável que o Governo Federal dispõe para a obtenção do tão falado “superávit primário”.
Enquanto se fala em superávit primário, nós temos um déficit relevante – não secundário, mas, eu diria,
prioritário – com a segurança pública e com a construção de presídios. Eu preferia dizer, é claro, como diz sempre o Senador Cristovam Buarque, que é melhor construir mais escolas e menos presídios, mas a situação está
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exigindo as duas coisas. Hoje, diante da situação de gravidade das penitenciárias, a OEA teve de se manifestar sobre isso. No meu Estado, o Presídio Central de Porto Alegre, como o presídio no Maranhão, vive dilemas
muito graves.
Falta, por isso, melhor gestão dos recursos para que o dinheiro chegue, de fato, aos projetos de segurança pública de Estados e Municípios. Nos últimos 13 anos, dos R$4,5 bilhões autorizados no Orçamento da
União para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), apenas R$1,9 bilhão foi efetivamente desembolsado, ou
seja, 41%, segundo cálculos da organização não governamental Associação Contas Abertas, ditos pelo seu
Presidente, Gil Castello Branco. No ano seguinte, a execução do Funpen continuou pífia. Dos R$384,2 milhões
autorizados, apenas R$73,6 milhões (19%) foram pagos, ou seja, empenhados, incluindo os restos a pagar.
Senador Jorge Viana, V. Exª foi governador e sabe o quanto isso é importante para um gestor público.
Para seu irmão, Governador do Acre, que está fazendo um bom trabalho na pacificação do Estado, com tantas
demandas na área da imigração que estão acontecendo lá, essa questão é fundamental.
O fundo foi criado em janeiro, com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar programas de aprimoramento do sistema penitenciário brasileiro. Na véspera de o fundo completar 20 anos, entretanto, Ana Clara, uma menina de 6 anos, morreu queimada no Maranhão, em incêndio deflagrado por ordem
direta de presidiários do Complexo de Pedrinhas.
Para piorar a situação, dados recentes do Ministério da Justiça mostram que a população de presos do
País cresceu 6,5% nos últimos anos.
Eu queria até fazer um registro. Quando falo no Presídio Central de Porto Alegre ou falo do Maranhão
não é para dizer que a administração atual é responsável.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Toda a sociedade, todos os governos anteriores têm responsabilidade.
O número de detentos nos presídios brasileiros já passa de 584 mil. Ao mesmo tempo, o déficit de vagas
nas unidades prisionais é de mais de 230 mil vagas.
Para se ter uma ideia da gravidade dessas falhas na infraestrutura penitenciária nacional, entre os anos
1990 e os dias atuais, o número de presos no Brasil cresceu mais de quatro vezes. Dois terços dos presos brasileiros são de réus provisórios, aguardando decisão judicial.
Será que a Justiça não poderia dar uma contribuição para agilizar exatamente esse processo, liberando
as vagas desses réus primários que aguardam essa liberação?
Isso deixa as cadeias e penitenciárias superlotadas, além de sobrecarregar as celas das delegacias e aumentar os números da violência sem limite, como foi o caso do detento Cledeilson de Jesus Cunha, de 22 anos,
encontrado morto dentro de um balde de lixo na cela da Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês,
a 234 quilômetros da capital São Luís, no Maranhão, há pouco mais de 20 dias. É uma situação grave e semelhante à de países muito pobres e pouco desenvolvidos da África, como a República do Benin, localizada na
região ocidental do continente africano.
No nosso Estado, o Rio Grande do Sul, faltam muitas vagas nos presídios. Em uma década, o Estado caiu
no ranking de encarceramento nacional, apresentando menor volume de prisões em relação à média nacional, segundo pesquisas do próprio Depen. O Rio Grande do Sul é hoje, portanto, o Estado que menos coloca
presos em suas celas.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Isso não significa, porém, que as ruas gaúchas estão mais
seguras. Na verdade, falta cela para colocar todos aqueles que, de algum modo, descumprem a lei ou cometem atos criminosos contra a vida.
Estou terminando, Sr. Presidente, agradecendo a sua generosidade.
Recentemente, o Promotor de Justiça Luís Antônio Minotto Portela disse ao jornal Zero Hora, de Porto
Alegre, que a redução do número de presos gaúchos pode estar ligada a carências na geração de vagas nas
cadeias. Ele lamenta que autores de roubos sejam condenados a cumprir pena em albergues, conforme prevê
a legislação penal. Como as vagas são escassas, muitos acabam indo para casa.
Mesmo com o passar dos anos e as trocas de governos, o déficit se manteve acima das 4 mil vagas. Em
novembro, 4,3 mil apenados, dos regimes aberto e semiaberto, estavam fora das cadeias e fora das estatísticas oficiais. A maioria deles recebeu ordem judicial para cumprir a pena em prisão domiciliar, exatamente por
falta de espaço nesses albergues.
Assim é que esse é um problema de todos nós.
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Para terminar, o advogado e desembargador aposentado Aramis Nassif se diz decepcionado com o sistema penal. Ele critica o que chama de “sanha punitiva”, em especial com as prisões provisórias, e lembra que elas
geram uma lógica perversa, fomentando a crise prisional. Segundo ele, não se pode colocar um preso preventivo, que depois pode vir a ser solto, ocupando o lugar de uma pessoa condenada – e eu diria, muito perigosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que essa é a hora de demonstrarmos a nossa intenção, de tomarmos algumas medidas que possam ajudar a melhorar essa situação lamentável do nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento-a, Senadora Ana Amélia, pelo pronunciamento. V. Exª, de fato, ontem, abriu a sessão, trazendo esse tema.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu, depois, apresentei voto de pesar,
e já, já vou usar a tribuna, como outros colegas, nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, Requerimento nº 59,
de 2014, de autoria do Senador Suplicy, que já vai ocupar a Presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Em seguida, falará o Senador Anibal.
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
Ata do voto de pesar pelo falecimento do cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, ocorrido no dia 10 de fevereiro, vítima de agressão com material explosivo durante manifestação pública na cidade do Rio de
Janeiro, bem como a apresentação de condolências à sua mulher, Arlita, à sua filha e aos três enteados.
Eu havia apresentado ontem voto de pesar. O Senador Suplicy também o faz no dia de hoje.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
Requerimento No 59, DE 2014
Requeiro, nos termos do arts. 218 e 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
ata de voto de pesar pelo falecimento do cinegrafista Santiago Ilídio de Andrade, ocorrido ontem, dia 10 de
fevereiro, vítima de agressão com material explosivo durante manifestação pública na cidade do Rio de Janeiro,
bem como a apresentação de condolências a sua mulher, Arlita, a sua filha e aos três enteados.
Justificação
Santiago Ilídio de Andrade era carioca, tinha 49 anos de idade e 20 de profissão. Foi repórter cinematográfico do Grupo Bandeirantes, por 10 anos. Participou de grandes coberturas, como a das chuvas na região
serrana do Rio em 2011. A cobertura jornalística do tema – que motivou o início dos protestos no Rio em 2013,
após o anúncio do reajuste da tarifa de ônibus – lhe rendeu dois prêmios jornalísticos de Mobilidade Urbana,
em 2010 e 2012, ao lado do repórter Alexandre Tortoriello.
Desde 2013, ele registrou para a TV Bandeirantes diversas manifestações na cidade e estava escalado
para participar da cobertura jornalística da Copa do Mundo este ano.
Grandes coberturas, eventos esportivos e incontáveis reportagens sobre a “guerra” contra o tráfico de
drogas nos morros cariocas também faziam parte da sua rotina de trabalho. No final de 2013, participou do
curso para jornalistas em áreas de conflito, ministrado pelo Exército.
Conhecido pelos colegas como uma pessoa gentil, alegre e um profissional dedicado, sempre preocupado com a segurança de toda a equipe. Apesar disso, ele foi atingido na cabeça por um rojão, na última
quinta-feira, dia 6 de fevereiro, quando registrava o confronto entre manifestantes e policiais durante protesto
contra o aumento da passagem de ônibus, no Centro do Rio de Janeiro.
Carioca, criado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Santiago tinha outras duas paixões, além do jornalismo: o Flamengo, seu time de coração, e a música. Aficionado por discos, ele falava com orgulho da época
em que foi DJ.
Em entrevista no último domingo, a mulher do cinegrafista, Arlita Andrade, fez um desabafo e disse que
“falta amor” às pessoas responsáveis por ferir gravemente seu marido.
Colegas de profissão fizeram homenagens a Santiago Andrade. Em Brasília, eles deixaram os equipamentos no chão e cruzaram os braços na rampa do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, fotógrafos, cinegrafistas
e assistentes fizeram uma caminhada por uma das principais avenidas do centro. No local onde Santiago foi
atingido pelo rojão, este gesto se repetiu.
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Por meio de uma rede social, a presidente Dilma Rousseff anunciou que a Polícia Federal vai apoiar as
investigações para identificar os responsáveis pela morte de Santiago. Ela afirmou que os protestos não podem
ser “desvirtuados por quem não tem respeito por vidas humanas”.
A secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, informou que um grupo de trabalho vai recomendar medidas para a proteção dos jornalistas. “Manifestação não combina, na democracia, com atos violentos
de nenhum tipo: seja da polícia, seja dos manifestantes”.
Segundo o Conselho de Comunicação Social, que assessora o Congresso, mais de cem agressões contra
jornalistas foram registradas durante a onda de protestos, no ano passado. Este ano, já são três casos, entre
eles, o que resultou na morte de Santiago Andrade.
A Federação Nacional dos Jornalistas disse que é preciso garantir o exercício do jornalismo.“O trabalho
do jornalista é fundamental para o Estado de Direito, não pode ser ameaçado sob qualquer circunstância, sob
qualquer argumento. Ou seja, a sociedade precisa reagir a isso”, afirma Celso Schröder, presidente da FENAJ.
A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte de Santiago Andrade e fez
um alerta. “A identificação, apuração do caso e punição pelos responsáveis têm que ser exemplar para que possa
evitar que novos fatos como este ocorram, em especial no ano que ocorrera um grande evento internacional
em nosso país”, disse Daniel Slaviero, presidente da ABERT.
Acho importante voltar a frisar, como citei em agosto de 2013, que não acredito na solução de problemas por meios violentos, pois violência sempre gera violência. É fundamental seguirmos os exemplos de líderes mundiais como Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, dentre outros, que nunca precisaram de violência para
transformar a sociedade.
Que a tragédia que ocasionou a morte de Santiago Ilídio de Andrade se torne um alerta para todos
aqueles que, em manifestações, têm optado pela violência, destruição e danos de toda a ordem, em especial,
contra seres humanos. Que a tristeza de sua família e de toda a classe de profissionais da imprensa que hoje
externam o seu sentimento de solidariedade pelo que aconteceu possa se transformar numa extraordinária
energia para que episódios desta natureza não se repitam.
Nesse momento de dor, em nome do Senado Federal, apresento nossas condolências à família de Santiago Andrade, à Rede Bandeirantes de Televisão e a todos os profissionais que trabalham para a informação
da sociedade e sua proteção.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Leio expediente sobre a mesa.
O expediente trata de um pedido de licença de um Senador, e temos que ter 41 Srªs e Srs. Senadores
registrados no painel. Não temos quórum. Então, a aprovação será feita em seguida.
Peço ao Senador Suplicy que assuma a Presidência dos trabalhos. Eu vou fazer uso da tribuna como orador inscrito e, em seguida, estarão aqui o Senador Anibal e o Senador Cristovam.
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) – Tem a palavra, como orador inscrito, o Senador Jorge Viana, representante do Acre e ex-Governador daquele Estado, membro do Partido dos
Trabalhadores, Vice-Presidente do nosso Senado Federal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Suplicy, caros colegas Senadores, Senadoras, venho à tribuna do Senado reproduzir aquilo que também outros colegas já trouxeram, inclusive V. Exª.
Ontem, usei a tribuna para trazer meu voto de pesar à família do jornalista Santiago Andrade, a todos os
jornalistas que trabalham nesta Casa, neste País e também à Rede Bandeirantes de Televisão.
O Brasil inteiro está discutindo o fato. Hoje, eu passei o dia dando entrevista para várias rádios, para
emissoras de televisão. Foram muitos os que me procuraram. Foi bom. Eu agradeço as oportunidades até para
esclarecer algo. Nas redes sociais também há vários questionamentos, mas tanto eu como o Senador Cristovam, a Senadora Ana Amélia, o Senador Paim, o Senador Raupp, ainda há pouco, o Senador Suplicy e muitos
outros colegas trouxemos até aqui nossa preocupação com esse embrutecimento, com essa situação de absoluta insegurança com que nos deparamos diariamente. Liga-se a televisão e imediatamente a gente assiste
a episódios lamentáveis.
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Eu fiz algumas declarações. Tenho batido, desde que cheguei a esta Casa, na tecla da importância da reforma do Código Penal, de fazermos uma mudança radical na Lei de Execuções Penais.
O que não dá é para o Brasil continuar neste faz de conta: faz de conta que somos um País pacífico, faz
de conta que estamos em paz, e temos mais de 50 mil homicídios por ano; faz de conta que temos paz no
trânsito, e temos mais de 40 mil mortes no trânsito todos os anos. Quantas são as viúvas, os órfãos? Quantos
são aqueles que mal estavam tentando iniciar a vida e que tiveram a vida interrompida de maneira brutal?
O episódio de ontem, a morte do jornalista hoje ocupa grande espaço nos veículos de comunicação
do País, nas redes sociais. E acho isso importante. É importante ocupar o espaço aqui também, na tribuna do
Senado Federal. Não se trata de medidas ou de posicionamentos precipitados. O Senado mesmo, eu queria
esclarecer, tem duas propostas tramitando na Casa. Uma delas elaborada pelo Senador Pedro Taques, Relator
do novo Código Penal, que foi fruto de muitas audiências públicas e de debates que instituem um capítulo no
novo Código Penal, que é da década de 40.
O Senador Pedro Taques, Relator da proposta do novo Código Penal na Casa, incluiu o Capítulo IX, no
Código Penal brasileiro, Dos Crimes contra a Paz Pública. Então, não se está inventando uma lei contra o terrorismo. O que se está fazendo é um aperfeiçoamento da legislação brasileira. Sobre o crime de terrorismo, art.
249, da nova proposta do Código Penal, terrorismo:
Causar terror na população mediante as condutas descritas nos parágrafos deste artigo, quando [e aí
está aqui]:
I – tiverem por fim forçar autoridades públicas, nacionais ou estrangeiras, ou pessoas que ajam em nome
delas, a fazer o que a lei não exige (...);
II – tiverem por fim obter recursos para a manutenção de organizações políticas ou grupos armados, civis
ou militares, que atuem contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (...).
Essa é a proposta do Senador Pedro Taques, que, no fundo, está virando uma proposta que será debatida aqui, no plenário do Senado.
Há mais ainda, no §2º:
Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos,
conteúdos biológicos ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição ou ofensa massiva ou generalizada.
Num outro parágrafo, mais adiante, da mesma proposta do Senador Pedro Taques: “Incendiar, depredar,
saquear, explodir ou invadir qualquer bem público ou privado.”
Mais adiante ainda: “Pena de prisão de 8 a 15 anos, além das sanções correspondentes à violência grave,
ou ameaça, ou dano.”
Formação qualificada, se a conduta é praticada pela utilização de arma capaz de causar destruição ou
ofensa massiva, generalizada.
Pena: prisão de 12 a 20 anos, além das penas correspondentes à violência, grave ameaça ou dano.
Essa é uma proposta. O projeto de lei da Comissão que está trabalhando pela implementação de artigos
da própria Constituição está sendo apresentado, está na pauta do Congresso e é de autoria do Senador Romero
Jucá, que também tipifica o crime de terrorismo.
Mas eu queria aqui, com toda tranquilidade, deixar bem claro, Sr. Presidente, a V. Exª, ao nosso partido:
a primeira coisa que temos falado aqui é que queremos garantias, e nenhuma ameaça pode surgir em relação
ao direito das manifestações, àqueles que querem protestar, àqueles que querem criticar. Isso é uma conquista
do nosso País. O direito à livre manifestação é uma conquista do regime democrático.
Estamos em pleno exercício das instituições, vivendo uma vida, de fato, democrática neste País. É óbvio
que ainda lamentamos a exclusão de muitos; é óbvio que ainda lamentamos a falta de atenção aos direitos de
tantos, mas ninguém neste País pode dizer que estamos vivendo um regime de exceção.
Eu queria dizer, reafirmando aqui o nosso compromisso: nenhuma dessas mudanças na legislação pode
implicar, nem ameaçar o direito do cidadão. Essa é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Ninguém pode
mexer nela.
O art. 5º da Constituição Federal é, sem dúvida, o mais importante da nossa Constituição. Ali estão as
garantias do cidadão.
Faço a leitura do Título II da Constituição, dos Direitos e Garantias Fundamentais; Capítulo I Dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos.
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Art. 5º da Constituição, Senador Suplicy:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Aí vem o inciso IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
Aí há um ponto importante: está escrito na Constituição que é livre qualquer manifestação, mas é vedado, é
proibido o anonimato. E pessoas se escondem atrás de máscaras para matar. Isso é ferir a Constituição da República.
E o inciso XVI dispõe:
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
Isso é o que está escrito na Constituição. E é exatamente isto que está sendo violado: o anonimato. Em
pleno gozo da democracia no País, esconder-se atrás de máscaras é desrespeitar a Constituição, é colocar em
risco os manifestantes.
Por isso eu queria dizer claramente:...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... nós temos que garantir todo aquele que queira
se manifestar, sozinho ou coletivamente, mas não podemos aceitar que pessoas portem armas. É ferir a Constituição. E andar com rojão, com bomba, com explosivos é ferir a Constituição.
Sr. Presidente, eu não sei se passaram os dez minutos. Ou foram só cinco? Eu penso que foram só cinco.
Eu quero concluir dizendo que hoje li o artigo de um grande jornalista, Janio de Freitas. Tenho lido muitos jornalistas falarem da morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade. Sei que os sinais já estavam
dados. No ano passado – e chamo a atenção dos jornalistas presentes na Casa e daqueles que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado –, quando surgiram as manifestações, que são uma novidade no País, que
não podem ser repudiadas nem impedidas, ao contrário, de acordo com a Constituição, deve haver garantias
para quem queira se manifestar neste País, seja contra quem for, seja defendendo o que for, mas, naquele período, já identificamos grupos pequenos, indivíduos intolerantes, com intenções que não estão de acordo com
o regime democrático, muito menos com a nossa Constituição.
Quando eles proibiram a presença de jornalistas, agiram de maneira autoritária, ameaçando bater, atear
fogo em carros e impedir o trabalho dos jornalistas. Ali já estava a senha. Quem não quer a presença de jornalistas nas manifestações não quer os olhos da sociedade. O que faz um cameraman numa manifestação?
Ele, de fato, é os olhos da sociedade; aponta sua câmera para a Polícia para que não haja abuso; aponta para
os manifestantes para garantir e até divulgar aquilo contra o que eles querem protestar ou sobre o que eles
querem se manifestar.
Fiquei preocupado. O Brasil se calou diante disso. Alguns foram filmar de um helicóptero; outros, para
cima dos prédios. Ninguém disse nada. Ali houve um cerceamento do trabalho dos profissionais.
O Santiago era uma pessoa treinada – no que se pode treinar – para estar presente. A colega jornalista
dele: “Vamos embora!”. Ele disse: “Calma, eu vou fazer mais uma imagem”. E parou sozinho. Era um alvo isolado,
não foi obra do acaso. O jornalista Janio de Freitas é bem claro: “Não foi obra do acaso”.
Eu queria ler trecho do artigo de Janio de Freitas de hoje.
Ele diz: “Um fato, dois aspectos: a agressão homicida a uma pessoa e o ataque a um repórter por sua atividade. Misturar os dois aspectos é ruim para ambos e péssimo para a sociedade”.
Vejam bem o que ele diz, e aqui chamo a atenção porque é um jornalista experiente nos apontando um
caminho, nós, que somos legisladores. Jânio de Freitas diz: “A razão que levou Fábio Raposo Barbosa”, que está
preso, já havia sido preso duas vezes por vandalismo, por atos violentos nas manifestações, foi lá, registraram
um BO e foi embora. Prende e solta; prende e solta. Se matar, não; aí vamos condenar. E a ação preventiva? E
salvar vidas? Está lá escrito: “A razão que levou Fábio Raposo Barbosa a se apresentar à polícia, por conselho
de um advogado, é perceptível: está no seu braço”.
Olhem bem o que diz Janio de Freitas: “Ao usar manga comprida em sua apresentação à polícia, ele quis,
e conseguiu, que ninguém prestasse atenção ao seu braço, ali ou depois”. No braço dele! De fato, ele estava de
manga comprida, uma camisa quadriculada, e com ar de absoluta paz, serenidade e de educação. Já havia um
morto. Já havia um morto no hospital.
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E olha o que diz Janio de Freitas: “O braço já dizia tudo” – por isso ele escondeu – “a seu respeito. Sua
agressividade já se expõe no tipo de imagem escolhida para tatuar-se”. O que tem no braço que ele escondeu?
Olhe bem o que Janio de Freitas diz:
Arma, punhal e lâmina de ataque. Estavam à vista no dia da baderna, e terminariam por ser observados
para a busca de identificá-lo. Melhor apresentar-se com uma ficção e tatuagens à vista.
O disparo do rojão foi muito esclarecedor da índole criminosa que muitos ainda negam ao “black bloc”,
use ou não esse nome. As imagens móveis mostram que Fábio e seu comparsa caminham em direção
determinada, não ao acaso. O segundo avança para depositar o rojão em certo lugar no solo. E, é nítido,
ajeita-o para ficar precisamente assim: em direção a uma pessoa de pé, sozinha, tão desprevenida que
nem percebe o que se passa ali – está de costas, e é para suas costas que aponta o artefato conduzido
por Fábio Raposo e apontado por seu comparsa.
Gente, foi um assassinato! A pessoa pegar uma bomba, um artefato, um explosivo, apontar para uma pessoa que está de costas... E digo mais ainda: ninguém da imprensa está levantando. Se eles foram intolerantes
com a imprensa no ano passado, não aceitando ninguém com camisa representando qualquer organização,
não aceitaram jornalista nem perto, por que apontaram exatamente para um jornalista, que era fácil identificar,
estava com seu instrumento de trabalho no ombro, uma câmera? Não estava apenas com um crachá, estava
identificado, era um jornalista, estava de costas. “Aponta para ele. Se acertar, mata. Se acertar, cria um tumulto
grande.” A polícia precisa apurar isso.
Janio de Freitas conta em detalhes. Não é qualquer jornalista. Ele está dizendo, aqui, que foi um assassinato, dirigido contra um jornalista. Não foi obra do acaso.
A informação é de que esse outro comparsa do Raposo, que está preso, foi cinco vezes preso. Vai na polícia, fazem um BO, um Boletim de Ocorrência, chega um advogado e vai embora. Vai de novo, vai de novo e,
agora, mata.
Sinceramente, nós temos que fazer algo.
Ontem eu disse aqui, e a jornalista Tereza Cruvinel reproduziu essa frase na sua coluna de ontem: um
país cordial, o nosso País, está virando um país bestial.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Jorge Viana, pelas suas considerações sobre esse triste episódio, uma verdadeira tragédia.
É importante que nós, brasileiros, venhamos a refletir e, sobretudo, recomendar a todas as pessoas em
nosso País que não usem, de maneira alguma, da violência.
Tem a palavra, como orador para uma comunicação inadiável, o Senador Casildo Maldaner, de Santa
Catarina.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Meu caro Senador Eduardo Suplicy, que preside esta sessão, e caros colegas, venho comunicar
que hoje, em Florianópolis, está sendo instalado o 12º Congresso Catarinense de Municípios. O encontro reúne, em três dias de debates e palestras, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, dirigentes, assessores
e técnicos municipais, representantes dos governos federal e estadual, de organizações não-governamentais,
de instituições públicas, da iniciativa privada e fornecedores de produtos e serviços aos Municípios.
O tema central do encontro, na atual edição, será a gestão municipal e o desenvolvimento regional, abordando temas como planejamento, financiamento, consórcios públicos, arrecadação municipal e experiências
exitosas na Administração Pública.
Aproveito a oportunidade para parabenizar a Fecam (Federação Catarinense de Municípios), que desempenha um papel da maior relevância no fortalecimento e apoio à gestão de nossos Municípios.
Deixo, inclusive, os cumprimentos ao atual presidente da entidade, Prefeito Celso Zuchi, de Gaspar, e ao
presidente que hoje toma posse, Hugo Lembeck, de Taió, a quem desejo sucesso na caminhada.
Além do apoio aos gestores, entidades como a Fecam e a CNM (Confederação Nacional dos Municípios),
brilhantemente presidida pelo gaúcho Paulo Ziulkoski, cumprem um papel extremamente relevante de representação política da causa municipalista.
Buscam permanentemente a implantação de algo que defendemos vigorosamente: um novo Pacto Federativo, que reestruture a forma de arrecadação e distribuição dos tributos, dando autonomia e capacidade
de atuação aos Municípios brasileiros.
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Qualquer membro deste Congresso, seja Senador ou Deputado Federal, convive, quase que diariamente,
com a verdadeira romaria de prefeitos à Capital Federal, buscando saídas para investimentos e soluções sociais.
A realidade, contudo, os empurra para o outro lado: as despesas, seja com elevação do piso de diversas
categorias profissionais ou a responsabilidade por garantir o custeio de setores como saúde e educação fundamental, torna o equilíbrio fiscal uma meta difícil de ser alcançada. Note-se que a situação dos governadores
não é muito diferente.
Trago isso porque, nesse encontro que se inicia hoje, em Santa Catarina, o tema é o mesmo que acontece
em todos os Municípios do Brasil, e, da mesma forma, como digo, em relação aos governadores.
Os fundos constitucionais, criados em 1988 com o advento da Carta Magna, já não cumprem mais sua
função. O esvaziamento dos tributos compartilhados com Estados e Municípios ocorreu em paralelo com o
incremento daqueles destinados exclusivamente à União.
Então, quando foi implantado, na Constituição de 88, era possível o compartilhamento, mas, com o passar dos anos, o Governo começou a criar contribuições paralelas, mas essas taxas não têm sido compartilhadas, ficam somente para a União.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Isso tem esvaziado enormemente os Estados
e, sem dúvida alguma, os Municípios brasileiros.
Essa balança, que hoje pende contrariamente aos entes federativos em favor de um poder centralizado,
constitui-se num grande entrave ao desenvolvimento brasileiro.
Com o equilíbrio necessário, os Municípios teriam plenas condições de concretizarem sua função maior
de organizador e indutor do crescimento, gerindo, de forma mais próxima e, por isso, mais eficaz, os investimentos necessários, seja nas áreas de atuação social, na mobilidade urbana e na infraestrutura logística.
Caberia à União, no cenário de descentralização financeira e administrativa, um papel de formulador de
políticas nacionais, que se adapta muito melhor a sua condição original.
Não há sentido algum, nem possibilidade...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ...de sucesso, quando um mastodonte do
tamanho do Governo Federal assume a (fora do microfone) gestão da obra de uma escola ou de uma rua em
qualquer um dos nossos mais de cinco mil Municípios brasileiros. Essa equação está destinada ao fracasso.
Vou concluindo, Sr. Presidente.
Temos consciência de que, neste ano eleitoral, o tema deve avançar timidamente. Não podemos, entretanto, deixar de debatê-lo e buscar novos caminhos, sob pena de retrocedermos nessa pauta – que, aliás, na
verdade, já vem acontecendo, a partir da Constituinte de 1988 – de vital importância para nosso futuro como
nação.
Então, é preciso nós debatermos, para voltarmos a conseguir aquilo que a Constituição deu de compartilhamento aos Estados e aos Municípios, que, com o passar dos tempos, como eu disse antes, o Governo tem
criado as taxas, tem criado as participações, que não são distribuídas aos Estados e aos Municípios, ficando
tão somente com a União, e, com isso, há um pagamento a mais do povo brasileiro, que não é compartilhado
com os Estados e os Municípios.
Em todo o caso, este é o debate ao abrir, no dia de hoje, o Congresso Estadual dos Municípios em Santa
Catarina, Senador Eduardo Suplicy, e o debate é este: o que vale lá vale cá, como vale para o Brasil inteiro. A
dor, mais ou menos, é a mesma em todos os sentidos, e é por isso que quero fazer esse registro, porque é um
palpitar da Nação inteira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância com o tempo também.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Casildo Maldaner.
Agora, tem a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann. (Pausa.)
Ausente.
Por intercâmbio com o Senador Jorge Viana – V. Exª havia cedido para ele –, agora tem o tempo regimental de orador o Senador Anibal Diniz, do PT do Acre.
Tem a palavra V. Exª, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy, que preside esta sessão neste momento.
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Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, nesta terça-feira, a Polícia Civil do Rio
de Janeiro divulgou a foto do suspeito de acender o rojão que atingiu e provocou a morte do cinegrafista Santiago Andrade e iniciou a busca por sua captura. Trata-se de um jovem de 23 anos, que, de modo deliberado,
acendeu, em um espaço público, um artefato que poderia ferir e matar, o que, de fato, aconteceu.
Estamos todos estarrecidos. E ocupo a tribuna para me somar aos Senadores e à sociedade, que, em estado de choque, reafirma que não é possível tolerar a violência extrema apresentada durante as manifestações.
Não é possível também convivermos mais com as brechas legais que hoje permitem que pessoas possam ser
presas com artefatos letais e soltas em seguida, como foi o caso do jovem que passou o rojão para o suspeito.
É preciso que repensemos se liberdade nas manifestações inclui o direito de ir e vir de pessoas claramente mal-intencionadas e armadas com rojões, coquetéis molotov, foguetes e estilingues incendiários ou
escondidas pelo uso de máscaras.
Acreditamos que a morte trágica do cinegrafista Santiago Andrade precisa levar todos nós, Parlamentares, integrantes do Poder Executivo e do Judiciário e a sociedade de um modo geral, a fazermos uma reflexão
severa para conter uma escalada rumo à barbárie.
Concordamos com vários analistas que essa morte precisa ser entendida em toda a sua grave dimensão.
Não bastasse a violência praticada por uma minoria radical que se aproveita, de forma criminosa, de protestos
legítimos para depredar, saquear e incitar a violência, temos agora um homicídio.
Desde o início dos protestos realizados nas ruas, em junho do ano passado, não tínhamos uma tragédia tão concreta, mas, no entanto, já tínhamos, sim, os indicadores de que a violência tomava proporções que
ameaçam seriamente desvirtuar o caráter legítimo de protesto contra os serviços prestados de transporte,
saúde pública e educação.
Em artigo na Folha de S.Paulo desta terça-feira, o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, José Roberto de Toledo, lembra que, até a morte de Santiago Andrade, havia 117 casos de ataques em
manifestações, 108 envolvendo jornalistas. Santiago é a 109ª vítima, a primeira fatal, de uma onda de violência
contra jornalistas iniciada com as manifestações de protesto em junho de 2013. Ele faz um alerta verdadeiro:
“Nada indica que será o último”.
Acertam os articulistas ao lembrarem hoje que o uso de pedras, fogos de artifício e rojões já antecipava
o que viria a acontecer.
Acerta a Presidenta Dilma Rousseff ao destacar, em sua nota, que a liberdade de manifestação é um princípio fundamental da democracia e jamais pode ser usada para matar, ferir, agredir e ameaçar vidas humanas
nem depredar o patrimônio público ou privado e ao determinar que a Polícia Federal participe das investigações.
Acerta também o Senado Federal ao reivindicar a votação do projeto que tipifica esse tipo de agressão
e apresenta uma forma de punição mais severa para quem participa de atos públicos, de manifestações, com
o objetivo principalmente de ferir pessoas. É hora de dar um basta, é hora de aplicar punições legais severas
a todas essas pessoas e grupos que, escondidos atrás de máscaras covardes, armados para ameaçar e ferir a
população, se misturam aos verdadeiros manifestantes e disseminam a perda e a dor.
E aqui vale uma ressalva a esta questão: o direito de manifestação, a liberdade de expressão, é algo inquestionável. É um dos princípios basilares da democracia a liberdade de expressão, e nós somos plenamente
favoráveis à liberdade de expressão, mas essas pessoas que se escondem por detrás de uma máscara e portam
objetos que podem causar um homicídio – como foi o caso dessa bomba, desse foguete que causou a morte
do cinegrafista Santiago Andrade –, precisam realmente responder por suas atitudes de maneira muito firme.
E ao Estado brasileiro, aos Governos estaduais, às secretarias de segurança cabe uma tomada de posição no
sentido de que essas manifestações sejam realmente vigiadas com muito mais força.
É preciso mostrar força, mostrar a capacidade de contenção desses excessos exatamente para que eles
não aconteçam. Há um princípio básico da segurança que é o seguinte: é preciso mostrar força para não ter
que utilizar a força. Então, o Estado brasileiro precisa verdadeiramente tomar uma providência diante dessas
manifestações. É preciso estar com as polícias militares e a Polícia Federal sempre em estado de alerta para
coibir, impedir que haja qualquer tipo de excesso como esse que aconteceu.
E no que diz respeito ao criminoso que praticou ato de tamanha violência e de vilania ao tirar a vida de
um profissional em pleno exercício do seu labor, do seu trabalho, da sua missão de bem informar, realmente, o
culpado tem que ser severamente punido de acordo com a lei. E é preciso, sim, tentar encontrar um caminho
de tipificar de maneira explícita, correta, inequívoca o enquadramento que essa pessoa deve ter, qual o crime
exatamente pelo qual essas pessoas devem responder.
O fato é que não podemos admitir que jornalistas que estão atuando simplesmente para que a transparência pública aconteça, estão atuando para que a sociedade possa estar informada de todos os atos, não podemos
admitir que esses profissionais sejam vítimas de vândalos, de bandidos, de assassinos que se infiltram no meio
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dos movimentos para tomar atitudes de extrema radicalidade, são verdadeiros extremistas que estão aí para
criar a balbúrdia para inclusive deslegitimar movimentos que são legítimos, a partir desses atos de violência.
Então, Senador Suplicy, que preside esta sessão, encerro meu pronunciamento reafirmando total disposição de me somar aos nossos colegas do Senado, para refletirmos qual o caminho mais adequado para encontrarmos uma forma de tipificar esse tipo de crime que vem sendo praticado por falsos manifestantes que
se infiltram nas manifestações democráticas para praticarem atos de vandalismo, de violência e agora também
de assassinato.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Anibal Diniz,
por seu pronunciamento também de preocupação com a violência que causou a tragédia do jornalista Santiago Andrade.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, queria apenas registrar aqui a visita que fizemos ao Ministro da aviação, Moreira Franco,
na última sexta-feira, quando tivemos a satisfação de receber a homologação da pista de avião na cidade de
Porto Alegre do Norte.
É uma região muito importante, Senador Eduardo Suplicy, a do médio Araguaia, em nosso Estado. Fatalmente, será uma pista até de emergência para todos os aviões que circulam na região do médio norte, nos
Estados do Tocantins, Maranhão e Pará.
De forma que fiquei muito feliz de ver o tratamento do ex-Governador Moreira Franco, que nos atendeu
de forma carinhosa, amável, dando a garantia de que a pista de Porto Alegre do Norte, que foi pavimentada,
asfaltada, sinalizada com os recursos dos empresários daquela região, com os recursos da prefeitura, permitindo que hoje tenhamos ali condições de operar qualquer tipo de aviação, não só aviação de pequeno porte,
mas de médio e de grande porte. De maneira que são políticas públicas como essa que nos dão a certeza de
que poderemos melhorar nosso País, mas, particularmente, de forma especial, o nosso Estado de Mato Grosso.
Ali solicitamos a ele, Senador Eduardo Suplicy, investimento para outro aeroporto, em Confresa, uma
região também com bastante população, grande movimento, que se está transformando no novo eldorado
da produção agrícola do Brasil. Hoje, para se ter uma noção, temos certeza de que aquela região será a mais
próspera de todo território nacional, não só pela fertilidade de suas terras, mas, acima de tudo, pelo povo que
ali habita, brasileiros que saíram de outras regiões do Brasil e ali estão produzindo e, sobretudo, implantando
uma civilização moderna.
Em um Município que surgiu há, no máximo, 25 anos, já temos uma população de quase 45 mil habitantes. São trabalhadores rurais que estão produzindo com uma agricultura tecnificada, o que permite que
contribuamos para a balança comercial nas exportações.
Eu não poderia deixar de registrar aqui a nossa eterna gratidão ao Ministro Moreira Franco, grande homem público, por haver atendido o pleito dos moradores não só de Pouso Alegre, mas de toda a região do
Médio Norte do nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Jayme Campos, por esse registro de algo tão importante em Pouso Alegre, Mato Grosso, com a colaboração
do Ministro Moreira Franco.
Há alguns requerimentos que precisam ser votados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em votação o Requerimento nº
49, de 2014, do Senador Roberto Requião, que solicita licença dos trabalhos da Casa para participar, na qualidade de membro da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, de reunião da Mesa Diretiva do referido Parlamento em Montevidéu, Uruguai, nos dias 17 e 18 de fevereiro do corrente e comunica, nos termos
do art. 39, I, do Regimento Interno, a ausência do País de 16 a 18 de fevereiro de 2014.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 50, de 2014, do Senador Alvaro Dias e outros Senadores, em aditamento ao Requerimento nº
1.424, de 2013, solicitando que a Sessão Especial destinada a comemorar os 30 anos da realização do comício
inaugural da campanha pelas eleições diretas para a Presidência da República seja realizada no dia 24 de fevereiro.
Votação do requerimento.
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As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Há, sobre a mesa, o Requerimento
nº 55, de 2014, do Senador Antonio Russo, solicitando, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, que a
licença para tratamento de saúde da qual se encontra em gozo seja prorrogada pelo prazo de 180 dias, a contar do dia 10 de fevereiro de 2014.
Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O suplente permanecerá no exercício do mandato.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra a Senadora Gleisi
Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, representando o Estado do Paraná, que tão brilhantemente, até há
poucos dias, foi a nossa Ministra-Chefe da Casa Civil e colaborou de maneira tão brilhante com a querida Presidenta Dilma Rousseff.
Tem a palavra, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy.
Estimados Senadores, Senadoras, funcionários desta Casa, profissionais da imprensa, espectadores que
nos acompanham pela TV Senado e também aqui, no plenário, eu, antes de mais nada, quero enviar meus pêsames aos amigos, aos irmãos, aos pais, à mulher, aos filhos e à filha do cinegrafista Santiago Andrade. Lamento
profundamente a sua morte. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota.
Sr. Presidente, depois de dois anos e sete meses no comando da Casa Civil, trabalhando em regime de
dedicação exclusiva, estou de volta para exercer, com força, coragem, disposição e alegria, o mandato de Senadora da República, que os paranaenses generosamente me concederam.
Volto revigorada e muito entusiasmada, porque, afinal, ao longo dos seus quase 200 anos de existência,
o Senado da República tem sido um dos pilares da estabilidade institucional deste País.
Além da inquestionável importância política, do equilíbrio que promove na representatividade da Federação e do papel revisor que exerce no Legislativo, o Senado tem funções específicas de extrema relevância,
como a aprovação e fiscalização das operações de crédito de interesse da União, dos entes federados e dos
Municípios.
Perguntam-me se não vou sentir falta do trabalho no Governo Federal. É claro que vou. Como poderia não
sentir saudade da equipe, dos demais Ministros e do intenso ritmo de ação e de trabalho da Presidenta Dilma?
Sim, eu já carrego uma ponta de saudades, mas isso não impede que eu sinta uma grande alegria com a
missão que tenho pela frente: voltar a ter contato direto com o povo paranaense e voltar a me pronunciar da
tribuna desta Casa, participando do grande debate sobre os temas nacionais.
Um querido colega desta Casa comentou, de forma bem humorada, que, neste meu retorno, antes de
eu dizer bom dia aos Senadores e às Senadoras, eu tratei de rebater as críticas ao Governo da Presidenta Dilma. É verdade. Eu defendi o Governo, porque quem tem a certeza dos seus atos, quem faz as coisas pensando
no País, pensando no povo, não tem por que ter meias palavras. Fui e serei sempre respeitosa com todos, mas
sem deixar de manifestar meu pensamento com franqueza e objetividade. E serei uma defensora permanente
deste Governo pela certeza do projeto que desenvolvemos em favor do Brasil.
Nosso projeto social é vitorioso por várias razões, e uma delas é o apoio dos nossos aliados aqui no Legislativo e o diálogo com todos os setores da sociedade. Nós devemos manter a União construída com base nesse
diálogo, no espírito aberto e renovada por um objetivo fundamental: melhorar, cada vez mais, as condições de
vida do povo brasileiro para edificar um novo Brasil, um Brasil que encontra força nos valores democráticos e
que reconhece a importante contribuição da iniciativa privada para o seu desenvolvimento.
A verdade é que nós estamos mudando as coisas porque é preciso mudá-las. E todos os índices que indicam acesso à educação, à saúde e à assistência social são crescentes. Na Casa Civil, eu tive a oportunidade,
através de um sistema de monitoramento que criamos, de acompanhar esses avanços e conferir que a vida
das pessoas está melhorando cada vez mais.
Sim, a boa notícia é que o processo de ascensão social dos mais pobres, iniciado com o nosso querido
Presidente Lula, está acelerado, fazendo do Brasil uma nação dominantemente de classe média.
Alguns números ilustram essa realidade: os 36 milhões de homens e mulheres que foram tirados da extrema pobreza recentemente; os 42 milhões que ascenderam à classe média, que passou de 37% da popula-
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ção para 55% da população apenas entre os anos de 2003 até hoje. A renda per capita mediana das famílias
brasileiras cresceu 78% nesse mesmo período, Senador Suplicy. Cresceu 78%!.
Nos últimos três anos, geramos 4,5 milhões de novos empregos. Criamos um grande mercado interno
de consumo de massas e somos hoje um dos maiores mercados para automóveis, computadores, celulares,
refrigeradores, fármacos e cosméticos. Criamos um imenso contingente de cidadãos com melhores condições
de vida, maior acesso à informação e mais consciência de seus direitos.
Sr. Presidente, há momentos da história em que somos postos diante da grandeza dos desafios e das
oportunidades. Este é um desses momentos. E nós, aliados e responsáveis por um projeto social tão amplo –
agradeço aqui a todos os partidos da base aliada do Governo da Presidenta Dilma – e com resultados tão visíveis, devemos reagir quando as críticas são vazias. Não somos imunes a críticas, e é desejável que se debata e
que sejam apresentadas propostas alternativas viáveis.
Li, outro dia, que um dos Líderes da Oposição manifesta vontade de adotar o Bolsa Família, um dos principais programas do nosso projeto, agora reforçado pelo Brasil Sem Miséria, como plataforma de sua campanha. Isso nada mais é do que o reconhecimento do nosso acerto, porque a verdade é que a microajuda social
de governos anteriores tornou-se um programa real de transformação da vida das pessoas no nosso Governo,
Senador Benedito.
Eu gostaria de dizer ainda que no Programa Brasil Sem Miséria existe uma coisa que vê e existe uma coisa
que não se vê. O que se vê é a ajuda social, que, de fato, é indispensável, mas o que não se vê e que é importante em nosso governo é que os mais pobres estão certos de que o poder também lhes pertence. Esse é um
dos grandes legados que deixamos.
Geramos muitos empregos nesses 11 anos de governo e queremos gerar outros. Mais do que isso, queremos gerar mais e melhores empregos, empregos capazes não apenas de garantir a sobrevivência, mas de
garantir vida melhor.
O Governo da Presidenta Dilma aponta claramente nesse caminho. Isso se concretiza principalmente na
prioridade à educação. E isso não é apenas retórica. A destinação dos royalties do petróleo, aprovada por esta
Casa e pela Câmara dos Deputados, irá garantir R$270 bilhões adicionais para a educação nos próximos 30 anos.
A prioridade para a educação se concretiza também nas novas universidades e institutos federais, marcando uma interiorização do ensino superior público em todo o País. ela se concretiza no ProUni, no Pronatec,
no novo Fies, no Ciência Sem Fronteiras. E tem que ser assim. Só através da educação garantiremos a consolidação das mudanças e o avanço das pessoas. Viabilizamos empregos em quantidade; agora, o que nós queremos é a qualidade no emprego da população brasileira.
Quem quer governar um país como o Brasil não pode deixar de lado também outros temas complexos
e questões essenciais ao País, como a política para o agronegócio e os projetos de infraestrutura, entre outros
tantos, alguns dos quais quero citar.
Senadores e Senadoras, Presidente Suplicy, não pretendo fazer um balanço abrangente do período em
que estive no Executivo. Temos quase um ano ainda com muitas ações, inaugurações e cumprimento de metas firmadas com a população.
A experiência no Governo foi gratificante. A Casa Civil aponta as linhas de orientação estratégica e acompanha os programas que representam os grandes compromissos nacionais.
Além da prioridade dos programas para a inclusão dos mais pobres e para a melhoria da vida das pessoas, Senador Benedito de Lira, eu tive o prazer de, ao lado da Presidenta Dilma, fazer a condução do grande
plano de investimento em logística, abrangendo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –..., um plano relevante, feito para que o Brasil
tenha um futuro compatível com a sua grandeza. Hoje, posso me virar e olhar para trás, porque dá para ver um
bom pedaço do caminho que foi percorrido.
Estruturamos programas e projetos que vão garantir resultados à população. Foi o caso do Viver sem
Limite, voltado à pessoa com deficiência; do programa Crack, é possível vencer, que está estruturando uma
política integrada para o combate às drogas; do Sistema de Prevenção a Desastres Naturais; do Programa de
Enfrentamento à Seca, que impediu que a maior estiagem dos últimos 50 anos trouxesse novamente as cenas
dos retirantes ao cenário brasileiro. Também devo destacar o Ciência sem Fronteiras, que já colocou mais de
60 mil estudantes no exterior; o Microcrédito Orientado, que já extrapolou a meta de clientes atendidos, 3,3
milhões de pessoas; o Mais Médicos, que foi pensado e cuidado nos detalhes para trazer resultados a milhões
de pessoas que precisam de acesso à saúde.
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Quero lembrar ainda a organização dos grandes eventos, como a Rio+20 e o acompanhamento dos
preparativos para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, e o desafio de colocar de pé o Programa de Concessões Públicas de Infraestrutura, que, somente nos quatro modais de transporte, prevê investimentos de mais
de R$240 bilhões.
Numa grande iniciativa de parceria com o setor privado, já entregamos concessões de cinco trechos
rodoviários, mostrando que é possível equilibrar retorno de investimentos, modicidade tarifária e obras em
prazos mais curtos.
Concedemos cinco grandes aeroportos, três deles com obras de grande vulto e todas as concessões com
expressiva contribuição financeira para o Estado brasileiro.
Com o apoio do Congresso, aprovamos a nova Lei dos Portos, promovendo a abertura a novos investimentos e oportunizando a competitividade à produção brasileira, tanto assim que já foram mais de 80 consultas públicas realizadas para terminais de uso privado. Oito novos portos foram autorizados, Senador Anibal
Diniz, com investimentos de cerca de R$6 bilhões. Os arrendamentos de terminais nos portos de Santos e do
Pará, que terão modernização, avanço tecnológico e redução de custos para transporte de cargas, aguardam
manifestação do Tribunal de Contas da União para serem realizados. Nesta primeira etapa, 29 terminais serão
licitados, nos portos de Santos e do Pará. Não podemos esquecer que, nos últimos 11 anos, as companhias
portuárias licitaram apenas dez terminais.
Para ferrovias, construímos um novo modelo, com base no sistema dos Estados Unidos e países da Europa, com a finalidade de edificar um sistema ferroviário aberto que possa garantir o escoamento eficiente da
produção. O PIL, o nosso Programa de Investimento em Logística, é hoje uma realidade neste País.
Concedo um aparte ao Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Gleisi Hoffmann, em primeiro lugar, quero cumprimentá-la pela qualidade do pronunciamento de V. Exª. É o primeiro pronunciamento de vulto que V.
Exª faz após sua volta ao Senado Federal, depois de ter cumprido brilhantemente quase três anos de missão
como Ministra-Chefe da Casa Civil do governo da nossa Presidenta Dilma. O pronunciamento que V. Exª faz é
um alento para o povo brasileiro, no sentido de que traz uma prestação de contas muito consistente sobre o
que foi possível fazer no Brasil, tomando o legado do governo do Presidente Lula e, agora, as ações que foram
levadas adiante com muito mais consistência, com muito mais persistência e tenacidade pela nossa Presidenta
Dilma. Melhor para a nossa economia, melhor para os nossos programas sociais todos, que chegam a milhões
de brasileiros, e, principalmente, melhor para a nossa juventude, porque, além de tudo isso que foi relatado
por V. Exª, temos hoje os programas voltados para a juventude, que permitem a um número infinitamente
maior de jovens acessar a universidade e, hoje também, participar do programa Ciência sem Fronteira. No
ano passado, foram 22 mil estudantes para fora do Brasil, a fim de buscar um conhecimento que certamente
trará contribuições importantes para o próximo passo que o Brasil vai dar. Para o ano de 2014 – este ano que
estamos vivendo –, a previsão é de que a gente chegue a 60 mil jovens estudando no exterior. Isso tudo sem
falar dos 36 milhões que saíram da linha de extrema pobreza, dos 40 milhões que ascenderam à condição de
classe média e, como bem disse V. Exª, a percepção de que nós tivemos um crescimento da renda per capita
no Brasil, ao longo desses onze anos, que chega a 70%. Isso tudo faz com que a gente tenha muita segurança
de que o Brasil está no caminho certo, de que, muito embora haja oposição – e é natural que a oposição tente
diminuir os feitos do Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma –, a realidade concreta é a de que o Brasil está
no caminho certo e nós estamos confiantes de que, no decorrer deste ano de 2014, um ano eleitoral, o Brasil
vai estar em equilíbrio. A gente tem um comando com total espírito republicano e vamos conduzir o Brasil de
maneira correta, atravessando este ano de 2014, um ano eleitoral, como disse, com a garantia de que o Brasil
vai continuar crescendo e no caminho certo, distribuindo renda para o povo brasileiro. Parabéns a V. Exª pela
grandiosidade de seu pronunciamento!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Anibal. Agradeço o seu
aparte. Com certeza, tudo isso que V. Exª disse é, de fato, o que está se concretizando. Temos, hoje, um novo
país; um país construído por um governo comprometido com o desenvolvimento do seu povo e que contou
com o apoio deste Congresso e desta Casa para esses avanços.
No comando da Casa Civil, eu tive o apoio da Presidenta Dilma para estruturar e definir os programas,
buscando sempre o interesse público, procurando assegurar os benefícios da maioria e tentando reduzir os
desníveis entre regiões e os grupos sociais, Senador João Durval, que teve oportunidade de estar comigo várias vezes e acompanhar o nosso trabalho.
Como paranaense, um Estado agropecuário, produtor importante para a economia brasileira, não poderia deixar de evidenciar aqui o trabalho que desenvolvemos nos últimos três planos-safra, seja da agricultura
empresarial, seja da agricultura familiar, que deram a real dimensão do campo no desenvolvimento do País.
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Quem responde pelo lado positivo da nossa balança comercial teve reconhecimento à altura. Ampliamos a aplicação dos recursos para o crédito agrícola para R$158 bilhões – crédito este com os juros negativos.
Ampliamos o custeio e melhoramos o investimento.
O PSI, o nosso Programa de Sustentação do Investimento, com juros de 3,5% e, agora, de 4,5% – portanto, os juros negativos –, permitiu ao nosso agricultor se modernizar, adquirir maquinários, colheitadeiras,
tratores e caminhões. Aliás, hoje, a Presidenta Dilma Rousseff está em Lucas do Rio Verde para dar início à segunda safra da planta da soja – eu tive a oportunidade de estar lá, no ano passado e também no início da colheita no Paraná. Teremos uma safra recorde do grão no País. Com certeza, já seremos o primeiro produtor de
soja no âmbito mundial.
Lançamos um ousado plano de armazenagem, complementando o nosso Programa de Investimento em
Logística, dando à iniciativa privada condições para investir e suprir a falta de armazéns. Ampliamos o seguro
agrícola com o Proagro e também com o subsídio ao prêmio. Hoje, são mais de R$700 milhões que foram disponibilizados para o seguro, mais de 70% em relação ao que tínhamos na safra passada.
Ampliamos a área assegurada e a garantia de safra para os pequenos agricultores familiares. Criamos a
Anater, com o apoio do Congresso, que será logo estruturada, proporcionando maior assistência técnica aos
nossos agricultores.
Esse equilíbrio de atenção e investimentos na agricultura, assim como se faz em relação à indústria, resume a essência de nosso País e sua economia: plural e diversificada.
Sras Senadoras, Srs. Senadores, nosso governo buscou ouvir as vozes das ruas. Os manifestantes não pediram a volta do passado; certamente querem um futuro com mais participação e conquistas sociais. E este é
o novo Brasil que estamos construindo: com a inflação sob controle e com o equilíbrio das contas públicas –
requisitos essenciais para assegurar a estabilidade e o desenvolvimento com progresso social.
Vou me dirigir, agora, ao meu querido povo do Paraná. Antes, porem, concedo um aparte ao Senador
Benedito.
O Senador Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP-AL) – Peço permissão à V. Exª, ao mesmo tempo, para dizer-lhe que se dirija ao povo do Paraná depois que eu lhe fizer o aparte. (Risos.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Está ok.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha prezada Senadora Gleisi Hoffmann, eu posso dizer que estou muito feliz por seu retorno...
(Soa a campainha.)
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Naquela oportunidade em que a senhora foi convidada
para ser Ministra do Gabinete Civil, logicamente, o Senado perdeu uma grande Senadora, mas o Poder Executivo ganhou também uma extraordinária Ministra para cuidar das coisas deste País. A senhora – e me desculpem os Ministros que passaram por lá – democratizou o Gabinete Civil, porque nós todos sabemos da agenda
de um ministro-Chefe do Gabinete Civil, mas a senhora sempre arranjava um tempo para receber um Senador,
receber parlamentares. Eu, por exemplo, que já estou no Congresso Nacional há mais de 16 anos, lógico que
fiquei muito feliz no momento em que fui recebido por diversas oportunidades no seu gabinete de trabalho
para tratar dos mais diversos assuntos do Brasil e, particularmente, de Alagoas.
(Interrupção do som.)
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL) – Então, com o seu retorno, V. Exª não só engrandece
esta Casa, mas, ao mesmo tempo, faz a defesa de um governo que não (Fora do microfone.) é difícil defender
pelas ações que têm sido praticadas desde o governo do Presidente Lula, principalmente no que diz respeito ao corredor social deste País. Eu tenho dito muito, Ministra, por onde tenho andado e quando tenho tido
oportunidade, Presidente, que foi preciso que o brasileiro elegesse um operário, um trabalhador, para que o
pequeno, o pobre, o discriminado, o excluído pudesse ter alguma participação ou pudesse sentir que existe
poder e governo no País. Por isso, o que a Presidenta Dilma faz é dar continuidade ao governo do Presidente
Lula, não só no campo social, mas na estruturação deste País, e a senhora teve uma grande contribuição no
período que passou à frente do Gabinete Civil da Presidência da República. Por isso, eu quero cumprimentá-la
pelo trabalho que fez lá em defesa dos interesses do Brasil e, logicamente, dos interesses dos Estados brasileiros. Por isso, voltando a esta Casa, seja bem-vinda. Meus parabéns e que Deus continue a protegê-la!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Amém. Obrigada, Senador Benedito. Também agradeço o carinho e sempre a deferência que o Senador teve para comigo e agradeço também o seu
apoio a nosso governo, ao governo da Presidenta Dilma, que V. Exª sabe muito bem a diferença que fez para
todo o Brasil e, em particular, para o seu Estado, o Estado de Alagoas.
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Estava aqui, Senador Moka, falando da pujança da nossa agricultura e da importância que tem e que foi
dada pelo governo da Presidenta Dilma a esse setor que é responsável pelo saldo da nossa balança comercial.
Sei que V. Exª é um grande e atuante defensor da nossa agricultura e da nossa produção.
Concedo um aparte a V. Exª.
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senadora Gleisi, eu quero dizer da minha felicidade
em tê-la aqui de novo conosco no Senado. V. Exª ficou aqui por pouco tempo, mas o suficiente para gerar aqui
uma amizade entre os Senadores. E eu me incluo e tenho orgulho disso. Mas, também, ao mesmo tempo, quero parabenizá-la pelo magnífico trabalho. Eu me lembro de as pessoas dizerem que V. Exª não teria experiência
para fazer aquele trabalho na chefia da Casa Civil. Quero dizer a V. Exª que, passado esse tempo, eu tenho certeza absoluta de que aqueles que não acreditavam têm, hoje, certeza de que V. Exª contribuiu e muito para o
trabalho que a Presidente Dilma vem desenvolvendo. Os paranaenses, certamente, estão divididos, não sabem
se V. Exª seria mais útil na Casa Civil ou como Senadora. Mas eu conheço o projeto, não de V. Exª, mas o projeto
que o Paraná tem, e V. Exª está aqui cumprindo o seu mandato de Senadora, que, tenho certeza, nesse restante
desse mandato, até que venham as novas eleições, a população do seu Estado terá que decidir se quer que V.
Exª continue como Senadora ou se V. Exª vai ser a próxima governadora do Paraná. De qualquer forma, é uma
decisão democrática, que pertence à população do Paraná. Particularmente, eu quero dizer a V. Exª que eu sou
muito agradecido pelas inúmeras vezes em que fui muito bem atendido, com extrema gentileza, presteza e
eficiência. Eu quero lhe dar um grande abraço...
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... em nome da população do meu Estado, o Mato
Grosso do Sul, e tenho certeza que falo isso em nome da maioria da Bancada também do Estado. E, se me
permite, quero dizer que a vinda de V. Exª também deixa um ponto de tristeza. V. Exª colocou como suplente
um grande companheiro. Nós todos aqui temos um carinho muito grande pelo Senador Sérgio Souza. Então,
quero, parabenizando V. Exª, dizer que vejo com alegria a sua presença. Tenho certeza de que, para o governo
da Presidente Dilma, V. Exª fará a diferença no Plenário deste Senado. Seja bem-vinda e parabéns pelo grande
trabalho realizado frente à Casa Civil!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Moka.
Eu quero aproveitar já esta oportunidade para fazer um agradecimento ao Sérgio Souza, que me substituiu...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Peço mais um minuto, Sr. Presidente. (Fora
do microfone.)
Ele me substituiu aqui como Senador e fez um excelente trabalho. Fiquei muito orgulhosa de ter partilhado com ele a minha campanha no Senado e partilhado também o mandato nesta Casa. Então, quero dizer
ao Sérgio, a todos os colegas Senadores e ao povo do Paraná que o meu Estado não perdeu nada em representatividade, em trabalho, com a presença do Senador Sérgio Souza. Aquele compromisso que tivemos na
campanha, da representação da nossa população, foi mantido aqui com trabalho.
E quero dizer, Senador Moka, que aprendi com o povo do meu Estado, aliás, com o povo brasileiro, que
os grandes desafios e até as possíveis inexperiências a gente supre com trabalho, trabalho e trabalho. E foi isto
que procurei fazer à frente da Casa Civil – dedicar-me muito, trabalhar muito, para corresponder à expectativa
que a Presidenta Dilma tinha me colocado, mas também à expectativa do povo brasileiro, para que este País
seja um país cada vez mais desenvolvido.
Mas eu quero, para encerrar, Sr. Presidente, aqui me dirigir ao povo querido do Paraná, que me elegeu e
que me trouxe a este Senado, a esta tribuna.
Aqueles que decidem caminhar ao meu lado sabem de que lado eu estou, sabem que a honestidade,
a seriedade e o respeito pela palavra dada são princípios de toda a minha vida, compromissos de que nunca
me afastarei. Eu assumo minhas responsabilidades e continuarei dizendo a verdade, porque só a verdade é
geradora de confiança.
Os paranaenses sabem bem distinguir aqueles que falam a verdade e aqueles que semeiam ilusões, utopias. E sabem, sobretudo, identificar aqueles que faltam com o dever e que tentam empurrar para os outros as
responsabilidades pelos seus erros e falhas.
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A grande verdade é que o nosso Estado estaria, Senador Humberto Costa, em condições piores sem a
ação efetiva do Governo Federal na realização de programas como o Minha Casa, Minha Vida, o Bolsa Família,
o Mais Médicos, o PAC Equipamentos, as creches e os investimentos em infraestrutura, que já perfazem mais
de R$3,5 bilhões destinados ao Estado e que ajudam tantos outros Estados brasileiros, investimentos que geram emprego e renda no Paraná e em todos os Estados do Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Humberto Costa, Líder do meu Partido.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, Senadora Gleisi Hoffmann, para
nós é, de um lado, um motivo de tristeza a saída de um grande companheiro como o Senador Sérgio Souza,
mas, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande tê-la de volta a esta Casa, não somente pelo preparo de V.
Exª, competência, mas, além disso, a enorme experiência que adquiriu exercendo uma função tão importante
no nosso Governo, tão importante na nossa República, e que, certamente, vai servir como grande contribuição
para os grandes temas que serão objeto da nossa discussão ao longo deste ano principalmente, porque eu
aposto que V. Exª não estará aqui no ano que vem, pois, deverá estar governando o Estado do Paraná – não só
desejo como acredito que isso vai acontecer. Mas acho que é muito importante, principalmente...
(Soa a campainha.)
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Senador Suplicy, aqui já houve discursos de
mais de duas horas de Senadores nesta Casa, peço a V. Exª que tenha a mesma complacência com a Senadora
Gleisi Hoffmann como teve ou tiveram outros com o Senador Aécio Neves, com outros mais. Então, acho que
a Senadora deveria ter o tempo suficiente para ouvir todos os seus companheiros, Senadores e Senadoras,
com questões relevantes. Mas, como dizia, o mais importante, Senadora, é que V. Exª vem aqui munida dessa
experiência, munida do conhecimento que tem sobre o Governo, para reforçar a defesa que nós temos feito
aqui deste projeto, deste Governo, ressaltar as grandes realizações que o nosso Governo tem e, acima de tudo,
o confronto político tão salutar, tão importante, que deve ser feito não em termos de mistificação, como muitas vezes o faz a oposição, mas em cima de dados concretos, principalmente na questão econômica, em que
se tenta criar no Brasil um clima de insegurança, um clima de desconfiança em relação às atitudes e à firmeza
do Governo em continuar tocando um projeto que tem sido vitorioso até agora. E eu tenho certeza de que a
vinda de V. Exª será um reforço importantíssimo para esse debate que é fundamental para o nosso País e para
o Senado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agradeço, Senador Humberto Costa, nosso
Líder de Partido e que tem se destacado aqui nos debates e também na defesa da linha de nosso Governo. Eu
não tenho dúvidas da certeza do caminho correto que nós estamos imprimindo, a Presidenta Dilma com os
partidos da Base Aliada, na condução dos destinos deste País.
Como disse aqui no início do meu discurso, as críticas fazem parte da democracia. Temos de conviver
com elas, de aceitá-las e debatê-las, assim com as propostas alternativas. O que não se pode é fazer críticas
baseadas no vazio. O que não se pode é fazer críticas oportunistas. O que não se pode é criticar o passado que
beneficiou quem faz a crítica.
Então, sou muito determinada nesse sentido. Acho que o Brasil merece esse debate, essa discussão, e
merece, de nossa parte, uma defesa, sim, desse projeto, que está mudando a vida de milhares, milhões de brasileiros e brasileiras, e está servindo de referência e exemplo a outros países do mundo.
Concedo um aparte ao nosso Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi, eu estava em uma reunião aqui ao
lado, mas estava assistindo, pela TV Senado, o seu pronunciamento. Em seu retorno à Casa, eu não poderia
deixar de vir aqui e dar este pequeno depoimento. Não há como não dizer que, em parte, a Presidenta Dilma
perde, mas o Congresso ganha. E V. Exª aqui, como está demonstrando da tribuna, será uma defensora firme
desse belo projeto que se iniciou com o Presidente Lula. Tenho muito orgulho de poder dizer que, no período
em que V. Exª esteve como Ministra-Chefe da Casa Civil, foi a Ministra que mais me recebeu. Não houve uma
única vez que eu tenha feito uma solicitação, fosse com um empresário, fosse com trabalhadores, fosse com o
mais simples dirigente sindical ou social, o que para mim era importante, e que V. Exª não tenha dito: “Vamos
adequar aqui, Paim, enfim, e vamos recebê-los.” Quero mais agradecer. É uma alegria enorme vê-la retornar à Casa
e ao convívio de todos nós, mas sei que também, se a Presidenta Dilma, em parte, perdeu, o Congresso poderá
também perdê-la, porque V. Exª será governadora de seu Estado, para alegria de todos nós. Parabéns a V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Paim.
Também agradeço, sempre, a deferência com que fui tratada por V. Exª e o apoio que empresta às nossas ações e atividades.
Concedo um aparte à Senadora Vanessa.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora Gleisi. Também acabo de chegar ao plenário e não tive a possibilidade de ouvir o pronunciamento de V. Exª. Entretanto, sinto-me
à vontade para fazer este aparte, até porque entendo que devo fazer um registro aqui pelo período em que
V. Exª passou à frente da Casa Civil da Presidência da República. Falo não apenas por mim, mas por inúmeros
outros Parlamentares, pessoas, empresários, membros dos movimentos sociais que, sempre que procuraram
V. Exª para o diálogo, tiveram as portas abertas. Dizíamos que, exatamente, essa sua postura, essa sua disponibilidade, esse seu ímpeto de trabalho, de dedicação é que a levaram ao ponto em que esteve até o momento.
Sem dúvida nenhuma, como disse o Senador Paim, que o nosso convívio não seja tão longo aqui; não seja
tão longo, porque outros desafios – tenho certeza – a esperam, Ministra Gleisi. Falando agora nesse aparte,
lembro-me de quando estávamos aqui, acho que na primeira sessão de discussões, V. Exª – não sei se fazendo
aparte a mim ou eu a V. Exª – lembrava lá do movimento estudantil, quando tudo começou. V. Exª, muito mais
menina do que eu ainda, no movimento secundarista, lá no sul do País, e eu lá no norte. Veja como esse País
vem mudando. O que nos dá alegria, o que nos dá mais vontade de trabalhar é ver como as coisas estão mudando, porque lemos algumas matérias, alguns editoriais de importantes meios de comunicação, colocando
tudo como muito ruim, mas vê que a perspectiva de inflação diminui, que o número de empregos aumenta.
Não sei exatamente o que dizem e o que querem. E o mais importante não são os números frios, são os números quentes, aqueles que falam da vida das pessoas. E a vida das pessoas está melhorando cada vez mais, isso
que é muito importante. É difícil fazer Minha Casa, Minha Vida? Não tenha dúvida!
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas o que se colhe não é pouca coisa.
Daqui a alguns poucos dias, a Presidenta vai ao meu Estado para inaugurar, de uma única vez, mais de seis mil
habitações populares. Isso é fruto do trabalho de quem está lá, no centro do Poder, e com a nossa singela colaboração. Então, que V. Exª tenha sucesso aqui, daqui para frente, como teve até agora. Parabéns. Muito obrigada.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senadora Vanessa, contemporânea de movimento estudantil.
Quando pensávamos, naquela época, que o Brasil seria capaz de ter um programa que contratasse ou
tivesse à disposição do povo brasileiro três milhões e trezentas mil casas, com preços populares para que a
população pudesse adquirir a casa própria? Não pensávamos; achávamos que era impossível, porque este era
o recado que os governos de então nos davam: que era impossível gerar emprego; que era impossível fazer
casa; que era impossível colocar menino na universidade; que era impossível ter creche; que era impossível ter
Unidade Básica de Saúde sendo reformada. Tudo era muito difícil e impossível.
Talvez, porque não achássemos que era impossível, fomos lá e fizemos, sem saber que era difícil. Então,
acho que esse comprometimento, essa causa que temos, com certeza, nos levou a trazer esse resultado para
o povo brasileiro. E isso é fruto não só de um governante, mas de um conjunto de pessoas que, através desse
governante – como foi o nosso querido Presidente Lula, nossa querida Presidenta Dilma –, tem colocado em
prática neste País.
Tenho muito orgulho de ser brasileira e de ver que conseguimos vencer duros desafios. Então, é muito
bom ouvir V. Exª dizer que a Presidenta vai a seu Estado inaugurar seis mil casas populares. Isso faz uma diferença na vida das pessoas e na economia. Essa é a economia real, a economia que dá emprego, a economia
que dá renda, a economia que dá dignidade às pessoas.
Concedo um aparte à Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Senadora Gleisi Hoffmann, nossa Ministra...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – ...que hoje está aqui retomando seu mandato como Senadora da República, é uma alegria muito grande recebê-la novamente para compor a nossa Bancada e compor aqui todo esse colegiado de Senadores. E, a partir da experiência, do seu trabalho, da sua dedicação, junto
à equipe do Governo da Presidenta Dilma, nos sentimos ainda mais orgulhosos. Considerando que o nosso
Governo realmente tem feito mudanças significativas na vida do povo brasileiro, sabemos o quanto a vida das
pessoas tem mudado para melhor, principalmente as pessoas que vivem em situação de maior dificuldade no
nosso País, e a vida dessas pessoas realmente está mudando. Quero aqui parabenizá-la pelo trabalho frente
ao Ministério, à Casa Civil. Por diversas vezes, estivemos juntas, conversando, debatendo temas de interesse de
toda a sociedade brasileira, mas também temas ligados à realidade do nosso Estado do Espírito Santo. Quero
aqui publicamente agradecer o vosso empenho, no sentido de atender às demandas do nosso Estado. Sabemos
que ainda temos um caminho longo pela frente, que muita coisa ainda precisa ser feita, mas podemos afirmar,
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com toda garantia, com toda segurança, que o nosso Governo fez e faz um bom trabalho e, com certeza, continuará fazendo muito mais pelo nosso País, pelo nosso povo brasileiro, e por todas as mulheres, enfim, e que
muito nos orgulha. Parabéns pelo seu trabalho, toda nossa energia positiva para que nossa Bancada, para que
esse colegiado se fortaleça cada vez mais e que possa dar uma resposta cada vez mais efetiva...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – ...ao povo brasileiro. Muito obrigada pelo seu retorno e
parabéns pelo trabalho frente à Casa Civil do Governo da Presidente Dilma.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senadora Ana Rita. Agradeço o
seu aparte. V. Exª, que atua na área de direitos humanos, na área de assistência social, sabe como ninguém os
avanços desse Governo, a partir do momento em que se dá a dignidade de renda, que se retira milhões da miséria, que vai se buscar as pessoas que estão na miséria, porque uma das coisas importantes do Governo da
Presidente Dilma é que ela não se contentou apenas em prosseguir no programa do Presidente Lula, que já
foi revolucionário, trazendo milhões de família para dentro de uma renda mínima, que é uma proposta sempre tão defendida pelo Senador Suplicy. Ela implementou o Busca Ativa, pelo qual o Estado brasileiro vai atrás
das pessoas que não conseguem, pelo nível de miséria, sequer chegar às estruturas de Estado para poderem
satisfazer suas necessidades básicas. E também teve foco nas crianças. Hoje, nós temos uma renda maior para
a primeira infância, que era a base mais pobre da nossa pirâmide social.
Então, V. Exª, com esse trabalho, sabe bem o que significa. E quero agradecer muito o apoio que V. Exª
tem dado ao Governo, às discussões e aos encaminhamentos do nosso projeto.
Concedo, com grande alegria, um aparte ao nosso Líder de Governo, Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Senadora Gleisi, seja bem-vinda, mais uma vez, à
nossa Casa. Sentimos muita falta de V. Exª aqui, nos nossos debates. Quero registrar também a forma como a
senhora tratou para com este Líder, orientando, sugerindo e ajudando a construir consensos para que o Brasil
continuasse crescendo economicamente com inclusão social e distribuição de renda. Eu lembro muito bem
o grande debate que nós tivemos sobre a alfabetização na idade certa, em que V. Exª nos dizia que nós precisávamos criar uma estrutura para que todas as nossas crianças pudessem, aos seis anos de idade, saber ler,
escrever e fazer conta. Registrava que, em algumas regiões do Brasil, isso já acontecia, mas que, com relação
às Regiões Norte e Nordeste, havia uma distância muito grande. Naquele debate, na medida provisória, no seu
encaminhamento, V. Exª sempre sugeriu, ao lado do Ministro Aloizio Mercadante, que estava no Ministério da
Educação na época, todo um debate sobre isso. Também no programa Brasil Carinhoso, para que pudéssemos
ter uma rede de creches em que a criança de um dia até três anos de idade tivesse toda a acolhida por parte
do Pacto Federativo, dos Municípios, com o papel do Estado e principalmente da União, e, ao mesmo tempo,
que essas creches estivessem nos bairros, nos locais de moradia, para que as mães pudessem ali tratar dessa
questão. E eu lembrava à nossa Ministra o debate que nós fazíamos nos anos 80, nos anos 90, eu e o Ministro
Paulo Bernardo em especial, no movimento sindical bancário, sobre as creches próximas ao local de trabalho.
E V. Exª nos dizia:
Essa ideia hoje precisa ser diferente porque hoje o deslocamento do local de moradia para o local de
trabalho leva uma hora, uma hora e meia e, enquanto a gente não resolve essa questão da mobilidade
social, a melhor forma é construir as creches próximas ao local de moradia para que essas crianças sejam acolhidas.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Pimentel (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Registro também todo um debate sobre os marcos
regulatórios para destravar nossa economia, a exemplo dos portos. V. Exª fez um forte debate; veio a esta Casa
discutir esse tema no que diz respeito aos aeroportos, ao sistema rodoviário, ferroviário. Se, por um lado, V. Exª
fez falta aqui no Senado Federal, e fez muita, ao mesmo tempo, para com o Estado Nacional, V. Exª contribuiu
muito. Agora, no seu retorno, não temos dúvida de que irá contribuir ainda mais com o Congresso Nacional e
com o Estado Nacional. Parabéns pelo seu retorno.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Líder. É um prazer muito grande
retornar ao seu convívio. Quero agradecer muitíssimo a sua atuação, os encaminhamentos que deu às discussões travadas aqui no Senado da República, no Congresso Nacional, com a sua Liderança e sua dedicação em
temas tão importantes, como a educação, a que V. Exª se refere. Nenhum desenvolvimento é sustentado se
não tivermos pessoas preparadas para esse desenvolvimento.
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A educação tem sido uma obsessão da Presidenta Dilma, da primeira infância à universidade, à pós-graduação. Nosso programa de creches, de garantir o acesso, não só construindo infraestrutura, mas também
financiando o primeiro ano de custeio. O nosso Programa Brasil Carinhoso vai buscar as crianças mais pobres
para tenham assistência do Estado e possam se desenvolver em plenitude; o Pronatec, que dá condições aos
nossos jovens, aos nossos trabalhadores de se qualificarem.
O nosso desafio agora, além da quantidade de empregos que este País já tem, e que este Governo e o
governo do Presidente Lula foram essenciais para que nós alcançássemos, é dar qualidade a esses empregos.
Não tenho dúvida de que a construção desse projeto, de que os resultados que nós estamos tendo valem muito,
foram muito em razão do esforço de Governo, mas, sobretudo, desta Casa e dos encaminhamentos que V. Exª
e nossos Líderes de Governo e partidários da Base aliada têm dado no apoio ao Governo da Presidenta Dilma.
Concedo um aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senadora e Ministra Gleisi, é um prazer muito grande
também recebê-la nesta Casa, assim como saudar aqui, permita-me, o Senador Suplicy, o homem mais aplaudido
ontem, no evento do Partido dos Trabalhadores, claro, depois da Presidenta Dilma. Lá pude ver o carinho que o
povo de São Paulo tem por ele, como nós do Brasil inteiro; e também por V. Exª. Tenho muito orgulho de partilhar
com V. Exª já de algum tempo e ver esse carinho, essa dedicação, esse amor pelo Paraná e pelo Brasil.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Quero dizer que, para mim e para todos os que
a conhecem, V. Exª é, dessa nova geração de experiência política, uma grande revelação. É alguém que nos
orgulha muito, por todo esse trabalho, como foi lembrado aqui, nessa fase, com a responsabilidade, sob a coordenação da Presidenta Dilma, e muitas vezes aqui tendo que negociar com o Parlamento. Eu, como Líder,
como Vice-Líder, em vários momentos, tive a oportunidade de estar com V. Exª. Apesar de haver aqueles que
mantêm a tese do pessimismo, eu lamento muito. A gente vive, por parte de alguns, essa linha do pessimismo
ou da potencialização do medo. Veja a situação do apagão: houve 38 minutos de falta de energia para 3% da
população por um problema provavelmente natural, e se tenta colocar o medo. Ainda bem que, ontem, eu
lembrava da ideia do “sem medo de ser feliz” que nos motiva a todos dessa frente de partidos, não só do PT, na
direção desse acreditar. Diziam que a economia, com aquele resultado que tivemos em 2012, ia bicar, ia crescer
negativo em 2013. E, ali, com toda essa capacidade, V. Exª sendo parte da coordenação do Governo, a gente já
fechou o ano de 2013 numa linha de crescimento, gerando emprego. A Presidenta lembrava ontem lá em São
Paulo que, enquanto o mundo, durante esse período de crise, desde 2009, teve perdas de vagas de trabalho,
de postos de trabalho, no Brasil, mais de 4,5 milhões de empregos novos, com carteira assinada.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Junto com isso, esse marco regulatório que impulsiona, com certeza ainda, um longo período de crescimento na área de portos, na área de hidrovias, de ferrovias, de rodovias, de energias eólica e solar, de hidroelétricas, enfim. Então, eu quero aqui também destacar
esse trabalho social. V. Exª falava no Brasil Carinhoso, e eu quero aqui parabenizar por isso, porque, além da
transferência de renda, além da creche, há preocupação ali também – essa obsessão por educação que V. Exª
lembra da Presidenta – com o ensino, com a educação, ou seja, com esse novo conceito da primeira infância.
Aliás, estamos trabalhando aqui um projeto para a gente melhorar, inclusive, o marco regulatório da primeira
infância, da gestação, preparando inclusive os pais, indo em direção a todas as fases da vida, especialmente
essa que é quando o ser humano...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... tem a base da sua formação. Eu concluo dizendo que isso é o que há de mais moderno hoje. Ou seja, apenas os filhos da classe média alta podiam estudar
aos três, quatro anos de idade. Agora, já há a condição de um aprendizado, de uma estimulação ainda bebê,
em condições de poder estudar na rede pública já o ensino infantil, a partir de três, quatro anos, chegando
aos seis, sete anos já alfabetizado, sem esse distanciamento que diferenciava as classes sociais. Então, quero
parabenizar V. Exª. Permita-me dizer, nessa fase aqui da sua ausência, que foi tão bem aqui representada aqui
pelo Senador Sérgio Souza, que nos orgulha muito pelo seu trabalho, pela forma como contribuiu aqui nesse
período em que V. Exª estava no Ministério. Parabéns. Que Deus a abençoe, com certeza, numa missão importantíssima para o Brasil e para o Paraná.
(Soa a campainha.)
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Wellington. Agradeço as
suas palavras, também seu empenho, seu apoio. Lembro-me de quando o visitei, como Governador do Estado do
Piauí. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que fez naquele Estado, pela experiência que V. Exª trouxe a este Senado
da República, uma experiência fundamental para dar sustentação aos nossos programas, aos nossos projetos.
Quero agradecer-lhe em particular a sua ajuda, o seu auxílio em programas tão importantes do Governo,
como o Viver sem Limite, voltado à pessoa com deficiência, para que realmente o Estado brasileiro tivesse um
programa estruturado em todas as áreas, que pudesse perpassar o direito da pessoa com deficiência, e que isso
também pudesse ser articulado com Estados e Municípios. V. Exª, com a sua experiência, com a sua dedicação,
nos ajudou muito nesse programa, assim como no programa Crack, é Preciso Vencer. É um desafio estruturar
um política pública de enfrentamento às drogas, e nós estamos estruturando, estamos estruturando uma política que envolve diversos órgãos do Governo Federal e que envolve Estados e Municípios, os entes federados
e a sociedade civil, para que todos possam, juntos, poder enfrentar.
Então, quero agradecer muito e queria lhe dizer, em relação ao medo, que quem tem o medo como plataforma não é digno de fazer um debate, uma discussão sobre os destinos, os rumos e o presente deste País.
A esperança já venceu o medo. Hoje a confiança o derrota. É a confiança do povo brasileiro num projeto que
está dando certo e que está melhorando a sua vida.
Agradeço muitíssimo o seu aparte.
Quero, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, agradecer o carinho, agradecer essa acolhida e dizer que, aqui no
espaço do Congresso, eu desejo sugerir formas ativas de desenvolvimento para o nosso País, para o nosso Estado. Eu defendo um Paraná mais solidário. Tenho uma crença inabalável na capacidade do povo paranaense
de superar as adversidades para abrir novamente um horizonte de esperança para o Paraná.
E quero aproveitar aqui – já fiz referência – para cumprimentar o Senador Sérgio Souza, que está aqui
no plenário, agradecendo o trabalho que ele fez pelo povo paranaense na representação do nosso mandato.
Sérgio, eu já havia me referido a você, ao seu excelente trabalho e à forma como se relacionou com os colegas
nesta Casa. Muito obrigada pela representação da nossa população de forma tão digna, tão dedicada. Realmente, foi um orgulho para mim ter V. Exª como companheiro nesse mandato.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Cara Senadora Gleisi Hoffmann, eu quero renovar, como já fiz
quando V. Exª retornou a esta Casa, depois de uma missão muito bem sucedida no comando do Gabinete Civil
da Presidência da República. Como mulher, particularmente, também é um aditivo que me traz a dizer que V.
Exª honra a todas nós mulheres pela seriedade, pelo comprometimento com as causas de interesse nacional.
A senhora não defende apenas o Paraná, porque, cada vez que o faz, a senhora está defendendo também o
Rio Grande, Santa Catarina, Goiás, Piauí, Pernambuco, todos os Estados brasileiros, as causas são comuns. V. Exª
fez uma referência ao problema da agricultura. Nós vamos colher uma safra possivelmente de 200 milhões de
toneladas, o seu Estado é um celeiro nacional. Fiquei muito feliz particularmente, porque a gente tem preocupação com as questões de eficiência, e V. Exª, numa entrevista que eu li, dada a um jornal do centro do País,
declarou que gostaria de ter feito mais, mas que é difícil vencer barreiras...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ... de uma cultura que nós temos na burocracia do Estado,
do setor público, uma máquina difícil de andar. Então, eu queria compartilhar com V. Exª essas angústias que
aqui também nós enfrentamos no processo legislativo. Quero cumprimentá-la pelo retorno, desejando muitas
felicidades à senhora; dizer que foi muito bem representada aqui pelo seu suplente, o Senador Sérgio Souza,
com quem eu convivi muito na Comissão de Agricultura e em outros desafios. Disse a ele que ele foi uma grata
surpresa, porque chegou um suplente muito tímido, muito discreto, mas teve luz própria, foi muito combativo
e representou a senhora com grande dignidade, foi um grande suplente. Queria lhe dizer que aqui todos nós a
acolhemos com o mesmo carinho que a acolhemos em 2011, quando aqui chegamos, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senadora Ana Amélia. Agradeço
muito suas palavras e agradeço, sobretudo, o seu apoio em momentos importantes em que nós precisamos
para encaminhar matérias de interesse nacional e em que V. Exª esteve ao lado. Agradeço mesmo e sei do compromisso de V. Exª com este País, sei do compromisso de V. Exª com a nossa agricultura e tenho certeza de que
nós vamos estar nesta Casa fazendo muitos debates juntas e lutando pelo desenvolvimento do nosso Brasil.
Queria conceder um aparte ao nosso Líder do Governo, Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Senadora Gleisi Hoffmann, primeiro quero cumprimentá-la e saudá-la pelo retorno à nossa Casa, ao Senado da República, V. Exª que aqui chegou pela vontade
soberana do povo do Paraná e que daqui foi convocada pela Presidenta Dilma para uma grande missão, a de
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servir ao País em outro patamar, dessa feita, na Casa Civil da Presidência da República. Nesses anos em que V.
Exª lá esteve, tivemos grandes enfrentamentos pelo bem e para o futuro do País. Podemos destacar, inclusive, a
medida provisória que tratou da modernização dos portos brasileiros. Portanto, quero aqui endossar e parabenizar a nossa Senadora Ana Amélia pelas palavras elogiosas ao desempenho de V. Exª na Casa Civil e dizer que
V. Exª abrilhantou o Senado da República na Casa Civil da Presidência da República. Agora, V. Exª volta a esta
Casa, já de forma combativa desde seu primeiro dia, colocando-se de forma proeminente no debate nacional,
nas questões políticas e nas questões econômicas, obviamente, porque a economia é, sem dúvida nenhuma,
um dos principais pilares do debate da nossa sociedade. Seja muito bem-vinda. Para nós é uma satisfação poder
recebê-la de volta à sua casa, à Casa para a qual o povo do Paraná sabiamente a elegeu. Parabéns, Senadora!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Obrigada. Obrigada, Senador Eduardo Braga, nosso Líder do
Governo aqui, nesta Casa, companheiro de várias discussões, de encaminhamento de várias matérias, mas que,
sem dúvida nenhuma, me honrou, ao discutir e encaminhar aqui matéria da qual estive muito próxima, o marco
regulatório dos portos. O novo marco regulatório dos portos está permitindo e vai permitir ao País ampliar, cada
vez mais, os investimentos num setor tão estratégico para a nossa produção e para o desenvolvimento brasileiro.
Concedo um aparte ao nosso Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora, é difícil dizer qualquer coisa mais...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. Senadora Gleisi, depois
de tudo que foi dito a seu respeito aqui, fica difícil agregar qualquer coisa. De qualquer maneira, como eu disse
no dia em que a senhora chegou, quando eu estava presidindo, é uma grande alegria tê-la aqui. Mesmo, como
todos nós sabemos, que a senhora tenha sido muito bem substituída nesse período pelo Senador Sérgio, a sua
vinda aqui, com a experiência adquirida nesses anos numa posição tão importante como é a de Ministra-Chefe
da Casa Civil, vai agregar muito, imagino, para o Senado. A senhora vem, eu imagino, da mesma maneira do
ponto de vista do caráter, mas de uma maneira superior do ponto de vista da sua preparação política. Então,
nós vamos ter de aprender com a senhora na medida em que falará com a experiência que poucos têm aqui
ou nenhum tem, salvo os ex-Presidentes que há aqui. Bem-vinda. Eu concluo dizendo que fiquei satisfeito nas
oportunidades que tive de conversar com a senhora durante o tempo em que esteve na Casa Civil, sempre que
foi preciso. Bem-vinda mais uma vez.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador Cristovam, mas devo lhe dizer que aprendo muito com V. Exª, um professor de grande referência no nosso País, um lutador pela educação, que tem
colaborado muito com o desenvolvimento deste País. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – Senadora Gleisi, dentro da mesma tela e das mesmas colocações
feitas pelos demais colegas, é um prazer ter a senhora de volta. É claro que, na Casa Civil, todo mundo aprendeu
a respeitá-la na condução de todo aquele serviço gigantesco. Todas as vezes que íamos lá, V. Exª chegava cedo e
saía perto de meia-noite. Uma luta durante anos. A senhora foi realmente, como muito bem colocou o Professor,
o Senador Cristovam Buarque, mais lapidada ainda, um diamante que foi lapidado na política nacional.
(Soa a campainha.)
O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – E vem aqui para continuarmos nesse convívio, aprendendo, agora, sim, ainda mais, no dia a dia, com esse cabedal de conhecimentos que a senhora adquiriu lá, onde
passou muito bem. Agora, a sua volta aqui vai abrilhantar muito mais o nosso Plenário e as nossas comissões,
Senadora. Seja muito bem-vinda.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador Gim Argello, pelas palavras e também
pelo companheirismo que tive de V. Exª no exercício do mandato na Casa Civil. Muito obrigada.
Quero, Sr. Presidente, encerrar aqui o meu discurso, agradecendo muitíssimo as manifestações dos colegas Senadores e Senadoras e a paciência de V. Exª em nos conceder tempo, avançando no momento do início
da sessão deliberativa desta Casa. Para mim, foi uma satisfação e uma honra muito grande poder receber dos
colegas essas manifestações e essas saudações, sendo bem-vinda a esta Casa de novo.
Quero dizer, Senador Suplicy, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que a mesma dedicação, o mesmo trabalho, a mesma vontade que eu tive, na Casa Civil, de fazer as coisas por este País e pelo meu Estado do Paraná
trago comigo para o Senado da República. Estarei sempre aqui, a serviço do povo brasileiro e, com especial
dedicação, a serviço do povo paranaense.
Muito obrigada.

72

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Parabéns, Senadora Gleisi Hoffmann. Eu gostaria de cumprimentar V. Exª, primeiro, pelo extraordinário trabalho que fez como Ministra
da Casa Civil, uma pessoa que se constituiu num elemento chave para o sucesso do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff.
Neste pronunciamento, V. Exª fez um balanço de todas as atividades dos melhores e mais importantes
programas: Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Escola, Sem Limites, Brasil Carinhoso, enfim, de todos os programas,
inclusive, na área da agricultura, dos assentamentos, da expansão do microcrédito. V. Exª fez um formidável balanço sobre os diversos projetos de concessões na infraestrutura. V. Exª, ali no Governo, conseguiu coordenar
esforços tão positivos para as boas coisas poderem ocorrer em benefício do povo brasileiro.
Agradeço a menção que fez ao referir-se ao Bolsa Família, aos programas de garantia de renda mínima.
Sabe V. Exª que se completaram, no dia 8 de janeiro, dez anos da sanção da Renda Básica de Cidadania, que
pode ser o passo seguinte.
Eu transmiti a V. Exª que sugeri à Presidenta Dilma – estou ao aguardo da resposta – que ela possa até
constituir um grupo de trabalho com os maiores especialistas e estudiosos, e eu até citei 70 nomes na carta
à Presidenta, para que ela possa dizer a este grupo: estudem quais serão as etapas para, um dia, chegarmos
à renda básica de cidadania incondicional para todos os habitantes do Brasil, inclusive para os estrangeiros
aqui residentes há cinco anos ou mais, não importando a origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica, como um direito à cidadania igual para todos. Há enormes vantagens, se chegarmos um dia a isso.
Tenho a certeza de que, do ponto de vista do principal objetivo da Presidenta Dilma, por ela tantas vezes
reiterado, de erradicar a pobreza absoluta, extrema, ela será ainda, ao lado dos investimentos na educação, no
atendimento à saúde, um instrumento fundamental.
Meus parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Sérgio Souza, que tão bem esteve cumprindo o mandato no Senado, também em cooperação com V. Exª. Parabéns ao Paraná por ter V. Exª como Senadora e, agora,
candidata ao Governo. Felicidades.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 60, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para desempenhar missão no exterior, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2014, como membro
de Delegação do Senado Federal para participar de visita oficial ao Parlamento e Autoridades do Irã.
Assim, em cumprimento ao disposto do Artigo 39, inciso I, do Regimento Interno, comunico a Vossa
Excelência que me ausentarei do País no período de 14 a 19 de fevereiro de 2014, para o desempenho desta missão.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 61, DE 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro autorização para
atender o convite da Embaixada da República Islâmica do Irã. Eu, como membro do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Irã, irei participar da visita oficial a República Islâmica do Irã, que será realizada em Teerã, no Irã,
no período de 13 a 17 de fevereiro de 2014.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que irei me ausentar
do país no período informado acima.
Sala das Sessões, de 2014.
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REQUERIMENTO Nº 62, DE 2014

Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, com
a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995, que seja considerada como desempenho de missão no exterior,
por designação do Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, minha viagem para a República da Croácia,
no período de 01 a 05 de março de 2014, conforme ofício anexo, atendendo convite do Parlamento Croata.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que estarei ausente do País no período de 01 a 06 de março de 2014.
Sala das Sessões,

OFÍCIO Nº 240/2014 – GSAAME
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que recebi convite do Parlamento da Croácia, na condição de Presidente do Grupo da Amizade Interparlamentar, Brasil-Croácia, para participar de visita
oficial àquele país no período de 1º a 5 de março do corrente.
Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência, por gentileza, que proceda a indicação do meu nome, bem
como dos Senadores Ricardo Ferraço (PMDB-ES), Flexa Ribeiro (PSDB-PA) e Luiz Henrique (PMDB-SC), membros do referido Grupo, para que representemos o Senado no desempenho desta missão que tem o objetivo
de estreitar a cooperação parlamentar entre os dois países.
Certa da sua atenção para o assunto, agradeço antecipadamente pelas providências tomadas.
Cordialmente,

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nos termos do que dispõe o art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico os Excelentíssimos Senhores Senadores RICARDO FERRAÇO, ANA AMÉLIA, LUIZ HENRIQUE e FLEXA RIBEIRO, para fazerem
parte da delegação do Grupo de Amizade Brasil-Croácia, no período de lº a 05 de março de 2014, na Croácia,
autorizando a emissão de bilhetes de passagens aéreas, bem como o pagamento de diárias correspondentes
à data do referido evento.

REQUERIMENTO Nº 63, DE 2014
Tendo sido indicado para participar de visita oficial à Croácia (documentação em anexo), requeiro nos termos do
artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me do País, e consequentemente dos trabalhos desta Casa, no período de 01 a 05 de março de 2014.
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OFÍCIO Nº240/2014 – GSAAME
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que recebi convite do Parlamento da Croácia, na condição de Presidente do Grupo da Amizade Interparlamentar, Brasil-Croácia, para participar de visita
oficial àquele país no período de 1º a 5 de março do corrente.
Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência, por gentileza, que proceda a indicação do meu nome, bem
corno dos Senadores Ricardo Ferraço (PMDB-ES), Flexa Ribeiro (PSDB-PA) e Luiz Henrique (PMDB-SC), membros do referido Grupo, para que representemos o Senado no desempenho desta missão que tem o objetivo
de estreitar a cooperação parlamentar entre os dois países.
Certa da sua atenção para o assunto, agradeço antecipadamente pelas providências tomadas.
Cordialmente,

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Nos termos do que dispõe o art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico os Excelentíssimos Senhores Senadores RICARDO FERRAÇO, ANA AMÉLIA, LUIZ HENRIQUE e FLEXA RIBEIRO, para fazerem parte da delegação do
Grupo de Amizade Brasil-Croácia, no período de 1º a 05 de março de 2014, na Croácia, autorizando a emissão de bilhetes
de passagens aéreas, bem como o pagamento de diárias correspondentes à data do referido evento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão votados oportunamente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª a votação do Requerimento nº 50, em aditamento ao Requerimento 1.424, de 2013, que trata da
realização, no mês de fevereiro, da sessão especial do Plenário do Senado Federal comemorativa dos 30 anos
da realização do comício inaugural da campanha pelas eleições diretas, a histórica campanha Diretas Já, evento ocorrido na cidade de Curitiba no dia 12 de janeiro de 1984.
Requeiro à Mesa que essa sessão solene seja realizada no próximo dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã.
É o pedido que faço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Caro Senador Alvaro Dias, eu estive presente nesse comício pelas Diretas Já em Curitiba e quero informar a V. Exª que, há cerca de uma hora, o
requerimento que V. Exª faz foi apreciado, votado e aprovado, por consenso do Plenário, nesta tarde.
Então, já está atendida a solicitação de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Aloysio, meu querido Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, há uma hora, foi votado o
requerimento mencionado pelo Senador Alvaro Dias. Agora, já são 17 horas e 10 minutos. Então, está na hora
de votarmos as outras coisas que estão na Ordem do Dia, senão não é possível.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Aloysio Nunes Ferreira,
nós vamos convidar um membro da Mesa, se possível o Presidente Renan Calheiros ou o Vice-Presidente Jorge
Viana, ou eu me sentirei na responsabilidade de iniciar a Ordem do Dia.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto V. Exª
aguarda, eu peço mais um espaço para que eu possa registrar aqui uma greve que não pode ser ignorada pelo
Governo Federal: a paralisação da Polícia Federal.
São agentes, escrivães, papiloscopistas, que resolveram paralisar as suas atividades nesta terça-feira em protesto por melhores salários e condições de trabalho e contra o que qualificam de sucateamento da Polícia Federal.
Segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais, os salários de agentes, escrivães e papiloscopistas não são
reajustadas há sete anos consecutivos. A entidade afirma que a defasagem acumulada no período chega a 45%.
É inexplicável, Sr. Presidente, que uma instituição tão importante para o País, numa fase em que os escândalos de corrupção sacodem o Brasil e atormentam o povo brasileiro, não mereça respeito do Governo
da União. Além da recomposição salarial, a categoria exige que o Governo Federal regulamente as funções e
as atividades dos agentes, crie um plano de carreira para os servidores e melhore a gestão da Polícia Federal.
É importante ressaltar que, ao longo do dia de paralisação nacional, os serviços essenciais como passaporte, aeroportos e plantões não sofrerão interrupção. A valorização da Polícia Federal é um imperativo em razão
de sua relevância. A maioria dos brasileiros aplaude a Polícia Federal. Esperamos que o Governo seja sensível
às legítimas reivindicações dos policiais federais.
O sucateamento da Polícia Federal é um desserviço à sociedade brasileira, é um prêmio à corrupção; é, sobretudo, a celebração da impunidade. O Governo da União é responsável pelo sucateamento da Polícia Federal
porque, certamente, não deseja esse combate, esse enfrentamento. Não deseja que a Polícia Federal combata de
forma virulenta, como quer fazer, a corrupção no Brasil, sobretudo a corrupção na Administração Pública do País.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É importante o alerta de V. Exª,
Senador Alvaro Dias.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira tem a palavra, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Estão
na pauta de hoje vários requerimentos de minha autoria, Requerimentos nºs 14 a 51. Aliás, 14, 21, e, depois, o
Requerimento nº 51; 14 a 21, sequencialmente; depois, 51.
Meu objetivo é pedir a V. Exª que esses requerimentos sejam submetidos à votação, uma vez que essa
votação pode ocorrer no período do Expediente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio ao Governo/PT – SP) – Se não houver objeção do Plenário, poderemos colocar, logo antes da Ordem do Dia, para apreciação, esses requerimentos.
O Presidente Renan Calheiros acaba de adentrar no plenário.
O Senador Mário Couto tem a palavra pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy,
entendo que V. Exª teria dado um tempo maior à Senadora e ex-Ministra, para que ela fosse saudada pelos colegas de Governo pela sua volta. O que não pode, Senador, é que estejamos às 17h15min e ainda não tenhamos
começado a Ordem do Dia, Senador. Precisamos acabar com isso aqui no Senado de uma vez por todas. Que a
Ministra venha aqui e que os colegas deem a ela as boas-vindas, enaltecendo-a, tudo bem. Nós, da Oposição,
já fizemos isso também. Acho que isso é normal. Agora, são 17h15min e não começamos a Ordem do Dia!
Quero deixar registrado, mais uma vez, nas notas taquigráficas, porque o que ficou combinado é que às
16h, pontualmente, nós começaríamos a Ordem do Dia. Então, toda vez os Senadores vêm com essa reclamação, e é justa, uma reclamação justa, porque cada Senador tem a sua programação de trabalho.
Quero deixar o fato registrado mais uma vez. Não faço nenhuma crítica a V. Exª por ter deixado correr
mais o tempo, mas quero, mais uma vez alertar – e também ao Presidente Renan, que está chegando – porque
o que ficou combinado com as Lideranças era que a Ordem do Dia começaria às 16h. Cada Senador se programa para isso, cada Senador tem o seu trabalho, sua atividade.
Espero que, daqui para a frente, a gente possa perceber isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A observação de V. Exª está sendo
imediatamente atendida, graças à chegada do Presidente Renan Calheiros à Mesa da Presidência.
Passo a palavra ao Senador Renan Calheiros, para o início da Ordem do Dia, atendendo às observações
de V. Exª.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
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ORDEM DO DIA
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu não participei da reunião de Líderes há pouco – até porque o Líder do PMDB é o Senador Eunício Oliveira
–, mas eu gostaria de registrar que tenho conversado com diversos Líderes no sentido de que nós possamos
encaminhar o debate sobre a nova proposta que tipifica e pune com rigor o crime de terrorismo no Brasil.
A Comissão Mista da Câmara e do Senado designada por V. Exª e pelo Presidente Henrique Eduardo Alves
apresentou uma proposta, que está sobre a mesa, exatamente tipificando de uma forma melhor do que o Código
Penal o crime de terrorismo, definindo penalizações, definindo, inclusive, o crime de financiamento ao terrorismo
e a participação de quadrilha em grupo terrorista ou bando e uma série de ações no sentido de tratar com rigor
a punição contra o crime de terrorismo. Por exemplo, o crime de terrorismo pela nossa proposta será inafiançável; o crime de terrorismo só terá a progressão com o cumprimento de quatro quintos da pena. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante que o Brasil crie esse dispositivo no sentido de preservar a própria sociedade.
Quero registrar que nada tem a ver essa proposta que já vem tramitando há algum tempo com o fato
lamentável do assassinato do cinegrafista da TV Bandeirantes. Esse fato apenas levanta a possibilidade de nós
termos que ter também... E acabei de ser informado que o Senador Armando Monteiro apresentou um projeto que pune o crime de vandalismo, que é outra ação que não pode ser conflitada nem pode ser configurada
como crime de terrorismo.
Então, eu gostaria de registrar à Mesa e a V. Exª a importância de conduzir esse debate no sentido de que
possamos, num futuro breve, votar essa matéria, já que ela foi aprovada lá na Comissão Mista do Congresso,
por unanimidade, com voto de todos os membros, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, sobre o mesmo tema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques e, em seguida,
o Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para dar conta e me associar à fala do Senador Romero Jucá.
Este é um projeto relevante para o atual momento histórico que vive a República, tendo em conta esses acontecimentos, esses eventos internacionais que se avizinham, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Nós sabemos que, desde a Lei de Segurança Nacional, da década de 80, essa Lei não foi recepcionada
pela Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal decidiu que nós não temos um crime de terrorismo, e
a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XLIII, traz o mandado expresso de criminalização. O que é isso? Uma
ordem ao legislador constituído, ao Congresso Nacional, para que a Constituição aqui seja regulamentada.
Esse projeto vem em boa hora. O texto é um pouco diferente do texto que se encontra lá na reforma do
Código Penal, que eu tive a honra de relatar, entregue na semana passada. Ainda existem alguns pontos que
merecem, sim, debate aqui, neste colegiado maior da Casa da Federação. No entanto, nós precisamos, sim,
até em razão de tratados internacionais, aprovar um tipo penal para terrorismo. O ponto que merecerá maior
debate, maior dissídio, penso, Sr. Presidente, que seja a questão da exclusão de movimentos sociais ou não,
o que viria a ser movimento social. Esse ponto merecerá debate aqui, e eu tenho certeza de que o Senador
Aloysio tem uma grande contribuição neste ponto. Nós precisamos de um tipo penal a respeito de terrorismo.
Quero cumprimentar o Senador Romero Jucá, como Relator lá na Comissão Especial.
Algumas contribuições ainda precisam ser trazidas a esse projeto aqui, no Plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, justamente sobre o tema, apresentei requerimento para que o Projeto de Lei do Senado nº 499, que define o
crime de terrorismo, seja remetido para exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que lá
justamente possa ser analisado juntamente com o PLS nº 508, de 2003, de autoria do Senador Armando Monteiro – citado também pelos que me antecederam –, o PLS nº 404, do Senador Lobão Filho, e também todo o
trabalho da Comissão de Juristas e, depois, da Comissão sobre a reforma do Código Penal, que teve como Relator o eminente Senador Pedro Taques. Daí por que a importância de lá examinarmos todas as contribuições.
Muito obrigado.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Em seguida, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre a matéria.
No primeiro momento, informou-se que o objetivo dessa proposta seria coibir manifestações públicas
durante o período de realização dos jogos da Copa do Mundo. Por essa razão, imediatamente me coloquei
contrário. Seria inadmissível cercear a liberdade de manifestação. Um povo que entende ser assaltado por corruptos da República tem o direito de ir às ruas em manifestação pacífica e democrática. Se há incompetência
do Governo, se há falcatruas, se há fracassos em, praticamente, todas as áreas da administração pública, é legítimo que a população se manifeste nas ruas.
Mas verifico agora que não é esse o objetivo da proposta. Trata-se de uma legislação para ser definitiva,
e não provisória. Não é uma proposta consequência do cenário atual. Pretende-se elaborar uma legislação a
respeito do terrorismo no País que perdure. Ela também não é consequência de uma tragédia, que lamentamos,
ocorrida nesses dias. Essa proposta é resultante de um trabalho que vem há mais tempo. Evidentemente, nós
temos de ter todo o cuidado em relação a eventuais equívocos no que diga respeito a manifestações populares. É preciso distinguir bem o que se trata de manifestação popular pacífica, democrática, reação legítima de
indignação popular, distingui-la de terrorismo. Essa é uma confusão que certamente não ocorrerá.
Afinal, Sr. Presidente, dizer que, em função, sobretudo, da indignação que campeia solta no País, não
há como gerar falsa expectativa quando se aprova um projeto de lei no Congresso Nacional – nesse cenário,
sobretudo. Não há como gerar falsa expectativa, porque nós temos legislação suficiente no Brasil. Podemos
aprimorá-la, podemos torná-la mais rigorosa. Mas, certamente, não é a ausência de legislação que vem plantando a impunidade. Não basta legislação. Não basta fazer com que novas leis sejam aprovadas e se acumulem
e se somem às já existentes, se elas não forem exemplarmente executadas, respeitadas. O que falta no Brasil
de hoje é autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade sobra; quando a autoridade não se
impõe, a violência grassa, a impunidade prevalece.
Por isso, Sr. Presidente, sem gerar falsa expectativa, vamos, sim, contribuir também com o nosso voto –
que seria até dispensável. Vamos contribuir com o nosso voto, mas para a aprovação de uma matéria que tem
esse objetivo, que é aprimorar a legislação, é torná-la mais rigorosa. Mas, mais uma vez registrando que não
basta isso, que é preciso que a autoridade se torne mais competente e, sobretudo, mais ousada no enfrentamento da violência que campeia solta no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque. Em seguida, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Senador Renan
Calheiros, Senador Alvaro, eu tenho a impressão que, de acordo com o Projeto de Lei que estava em minhas
mãos, de fato, é contra as manifestações. Da maneira que eu li, quando a gente vê o que é chamado de Crime
de terrorismo, só falta dizer que são as manifestações. É chegar perto, ou atacar, ou que seja isso, isso e isso,
onde estão as manifestações. Pelo Projeto de Lei que eu vi, se uma pessoa assassina uma criança, é assassino;
mas, se quebra uma vidraça durante uma manifestação, é terrorista. Está errada uma coisa dessa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não. (Fora do microfone.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Então, chegou até a mim outro Projeto de Lei, diferente do de vocês.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Trata-se de outro Projeto, Senador. Desculpe.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Porque, quando se vê o que é que
causa “a coisa” – tem até o título, as pessoas. Depois, tem um artigo que é: a coisa, contra as coisas... Eu acho
extremamente temerário esse projeto. Por isso, achei de muita sabedoria sua decisão junto com os líderes de
suspender a discussão desse projeto. Ele exige uma consideração muito mais cuidadosa. Claro que há uma
coisa chamada terrorismo que precisa ser enfrentado. Agora não se pode usar essas manifestações, esses movimentos para providenciar um projeto de lei que vai criminalizar como terrorismo coisas muito menos graves
do que terrorismo. Um bandido quebra uma vidraça, um bandido assassina alguém durante a manifestação,
ele é assassino; ele não é terrorista.
Então, eu gostaria de ver mais cuidado na discussão desse Projeto de Lei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com
a palavra V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Brasil é signatário de vários acordos internacionais, convenções internacionais, mediante os quais ele se compromete a combater o terrorismo.
O repúdio ao terrorismo é um dos princípios basilares da Constituição brasileira; art. 4º da Constituição
brasileira, repúdio ao terrorismo como um dos princípios básicos do relacionamento do Brasil na ordem internacional. O terrorismo é considerado crime hediondo pela nossa Constituição, insuscetível de graça, de anistia.
Há uma lei de crime hediondo, que tipifica crimes hediondos, que fala em terrorismo. Agora, se nós perguntarmos a qualquer cidadão o que é o terrorismo segundo o Direito brasileiro, ele não saberá dizer o que
é. Ou melhor, ele poderá recorrer ao art. 20 da Lei de Segurança Nacional, que está em vigor e que remete à
violência provocada por inconformismo político. É a Lei de Segurança Nacional que está em vigor, que este
projeto, aliás, propõe revogar.
O tipo terrorista, o terrorismo é provocar ou infundir terror ou pânico generalizado. Este é o núcleo.
Evidentemente, esse senhor, esse rapaz que provocou a morte, que matou o cinegrafista, é um homicida,
não é um terrorista. Ele é um homicida, tem que ser condenado como alguém que praticou homicídio qualificado.
Black bloc é vandalismo, evidentemente. O núcleo da ideia de terrorismo é a provocação do pânico generalizado mediante atos como explosivo, arma de fogo, arma química, biológica em meio de transporte coletivo, sempre com o objetivo de promover pânico generalizado, infundir terror na população. É isto.
Manifestação, evidentemente, não pode ser enquadrada como terrorismo. É óbvio isto, Senador. Não
há a menor hipótese de a aplicação dessa lei considerar enquadrar manifestação popular como terrorismo.
Agora, o que acontece é o seguinte: não há terrorismo do bem. Não existe. Todo ato terrorista sempre
procura se revestir de uma aura altruísta: é a libertação de um povo; é a luta em favor de uma religião discriminada, de uma etnia oprimida. Sempre ele se veste de uma roupagem. Só que provoca pânico mediante atos
descritos aqui no projeto de lei. Não é o caso de manifestações, evidentemente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, posso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não é contra uma manifestação, mas
durante uma manifestação. Basta alguém dar um grito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, não, não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É claro. O que é quer dizer “infundir
terror ou pânico”? Infundir terror tem muita coisa. Essas últimas manifestações que levaram a quebra-quebra
de metrô, que é um crime que tem que ser punido, aquilo não foi terrorismo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não é terrorismo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas infundiu terror e pânico. Claro que
infundiu terror e pânico.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas quem quebrou o metrô não teve
como objetivo provocar terror ou pânico. O chamado elemento subjetivo não está presente, portanto não
pode ser enquadrado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Esse elemento subjetivo é que é muito
complicado de aparecer.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Em todo crime, tem que ser avaliado o
elemento subjetivo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Permita-me, Sr. Presidente, para colaborar
depois?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu quero parabenizar a decisão de suspender. Isso merece um debate muito cuidadoso. Quando a gente analisa até quais são os serviços essenciais,
considera-se bem ou serviço essencial, lá está estádio desportivo. Dá a impressão de que é dirigido para isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Contra provocar pânico?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não, não, não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Terror em estádio desportivo, como fizeram os terroristas que sequestraram a delegação de Israel nas Olimpíadas de Munique!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, considera-se bem ou serviço
essencial. Aí vem uma lista: estação de metrô. Qualquer coisa que aconteça. Aquele...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, não é qualquer coisa. É provocar
terror, é provocar pânico.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O que é provocar pânico?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Permita-me, você não pode ler o projeto
sem ler o artigo que define o que é ...
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O que provocar pânico? O que é infundir pânico? O que é?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É provocar medo nas pessoas mediante
esses atos que estão descritos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Desculpe.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Bomba, arma química...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É uma lei muito temerária que, nas
mãos de quem quiser tomar decisões que impeçam manifestações, vai conseguir.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, veja bem, o Senador Renan ...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Presidente, me permite?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ...quer dar um tempo. Daqui a 15 minutos então, V. Exª apresenta o que lhe parecer razoável.
Eu acho que temor de V. Exª aqui não tem o menor fundamento diante do texto, dos diferentes textos
que estão tramitando. Mas, evidentemente, temos tempo para analisar as questões de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, em seguida,
o Senador José Agripino.
Eu queria só comunicar à Casa, antes de qualquer coisa, que nós acabamos de realizar uma reunião com
os Líderes partidários e Líderes de blocos também. E ficou estabelecido que hoje nós apreciaríamos a medida provisória que está na pauta, trancando a pauta. Em seguida, nós apreciaríamos a proposta de emenda à
Constituição que tem como primeiro signatário o Senador José Agripino; em seguida, nós começaríamos a
discutir o projeto da Comissão de Regulamentação da Constituição Federal, que tem como Relator o Senador
Romero Jucá; em seguida, nós designaríamos um relator de plenário e marcaríamos uma data para a votação
desta matéria.
É evidente que nós não devemos confundir – isso aqui já foi dito – o que aconteceu no Rio de Janeiro,
o rapaz que soltou um rojão, com crime de terrorismo, mas é fundamental que nós preenchamos o vazio da
legislação brasileira com relação à tipificação do terrorismo.
Então, nós começaremos a discutir hoje, não deliberaremos e marcaremos a votação dessa matéria de
acordo com o Plenário do Senado Federal.
Senador Pedro Taques.
Em seguida, ouviremos o Senador José Agripino e o Senador Romero Jucá.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar novamente apenas para tranquilizar o Senador Cristovam Buarque de que o art. 1º do
projeto fala sobre o chamado elemento subjetivo do tipo. O que é o elemento subjetivo do tipo? É a vontade
de causar terror.
Aliás, existem resoluções internacionais. Há uma resolução da ONU em que esse projeto, em parte, foi se
abeberar, foi buscar subsídios. O projeto precisa, sim, de algumas acomodações, alguns pontos em que precisamos contribuir no momento dos debates, mas não tem nada a ver com as manifestações que estão a ocorrer
hoje, no Brasil, desde os meses de junho e julho.
As manifestações são legítimas. É direito constitucional do cidadão expressar-se. Agora, a baderna, o
vandalismo, aquele que depreda o patrimônio público, o patrimônio particular e o que ofende a integridade
física das pessoas, esses devem ser responsabilizados nas penas da lei, porque o Estado tem o dever fundamental de proteger aqueles que querem se manifestar. Não têm absolutamente nada a ver com terrorismo
essas manifestações.
Então, nós temos de pensar o seguinte: esse projeto precisa de, ao menos ao meu juízo... Já fiz uma contribuição lá, e o Senador Romero Jucá acatou, há outros debates aqui, mas nós precisamos de um tipo penal
de terrorismo, até porque temos acordos internacionais que nos obrigam a isso. Temos acordos!
Senador Cristovam, não tem absolutamente nada a ver com as manifestações. Aquele que exorbita do
seu direito fundamental de se manifestar contra quem quer que seja, esse merece as penas da lei ao ofender a
integridade física, como foi esse caso, porque o Estado tem o dever, como eu disse, fundamental de proteger
o cidadão até nas manifestações. Nós não podemos confundir crimes multidudinários, crimes que ocorrem
em multidões, em movimentos sociais, com terrorismo, porque falta um elemento específico, que é expandir
o terror, o medo, o pânico, o que não é o caso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente,
quero fazer uma consideração a V. Exª.
Nós temos 62 Senadores no painel. Há uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria, anunciada por V. Exª, na pauta, com perspectiva de votação.
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Conversei com alguns Líderes – Líder do PT, Líder do PMDB, Líder do PSDB – e, com esse quórum, acho
temerário uma matéria com a importância que eu pelo menos dou a uma proposta de emenda à Constituição
que objetiva, fundamentalmente, conter crescimento de gasto público, pela limitação que a PEC impõe para
a criação de ministérios ou órgãos públicos novos através de lei complementar, eu acho que se pode desperdiçar uma boa intenção com um quórum baixo.
Então, quero fazer a proposta a V. Exª de retirar de pauta ou passar ao item seguinte e aguardarmos, na
sessão de amanhã, um quórum mais numeroso, quando teremos, evidentemente, uma oportunidade melhor,
uma perspectiva mais segura de votação, com chance de aprovação, de uma contribuição que eu quero dar
ao equilíbrio das contas públicas do Brasil.
Com relação à discussão do PLS que trata do terrorismo, eu queria que V. Exª me inscrevesse para que
eu pudesse manifestar a minha opinião sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José
Agripino.
Não havendo objeção da Casa, nós vamos retirar a matéria da Ordem do Dia e apreciar o primeiro item
da pauta. Em seguida, quando nós começarmos a discutir a matéria, eu o inscreverei com muita satisfação.
Eu quero só comunicar à Casa que nós estamos anunciando o lançamento de mais uma edição da revista
Em Discussão!, publicada pela coordenação do Jornal do Senado, que é um órgão da Secretaria de Comunicação do Senado. Essa revista, que está em sua 19ª edição, trata, neste número, do financiamento da saúde, tema
fundamental para o cidadão brasileiro.
Eu quero comunicar também ao Plenário que hoje nós promulgamos aqui, numa sessão do Congresso
Nacional, a PEC que permitirá aos militares médicos a possibilidade de acumular a sua atividade de militar com
a atividade específica de médico, de profissional da saúde.
Essa emenda à Constituição é muito importante para que nós possamos aprimorar o atendimento médico da população brasileira.
Item 1 da pauta...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu apresentei uma solicitação ao Senador Suplicy, que estava presidindo a sessão antes da chegada de V. Exª, no sentido de deliberar
sobre vários requerimentos de minha autoria que estão na pauta.
Eu reitero essa questão de ordem a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, aproveitando a intervenção do Senador Aloysio, propor o seguinte encaminhamento: essa matéria encontra-se hoje na Ordem do Dia,
aliás, no período do Expediente para apreciação.
Nós fizemos uma reunião de Líderes, e não tratamos dessa matéria. Eu quero me comprometer que nós
trataremos disso na próxima terça-feira, em seguida deliberaremos sobre esses requerimentos durante a semana.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente, era exatamente essa sugestão que
faria a V. Exª e ao Líder Aloysio Nunes Ferreira, tendo em vista que na reunião de Líderes nós não abordamos
esse tema.
Indagaria a V. Exª se efetivamente iríamos levar a cabo, porque imaginamos que a medida provisória,
tendo em vista que ela tem prazo ainda bastante dilatado, se faríamos essa votação hoje ou se deixaríamos
para uma reunião com os Líderes e V. Exª, para podermos deliberar também sobre o tema.
Na reunião de Líderes, tínhamos imaginado que hoje trataríamos da PEC, mas com quórum tão baixo
chegamos à conclusão de que talvez fosse melhor não fazê-lo. Portanto, gostaria de consultar aos Líderes e a
todos, porque na reunião de Lideres havia entendimento nessa outra direção. Apenas para confirmar com os
Líderes se está tudo bem para votar de acordo com a orientação de V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pelo que eu entendi, a questão de requerimento vai ficar para a próxima sessão.
Eu aguardo também a inclusão na Ordem do Dia de um requerimento, que é o nº 1.472, de 17 de dezembro, de autoria do Senador Acir Gurgacz, que trata sobre os aposentados, um projeto nosso, apresentado
em 2011, que se encontra em condições de ir à Ordem do Dia, mas pelo que vejo, os requerimentos entrarão
num próximo momento.
Quero deixar registrado – o Senador Aloysio Nunes Ferreira levantou também a questão do requerimento
– que estou apresentando esse, de nº 1.472, de 2013, apresentado pelo Senador Acir Gurgacz, que se encontra
em condições de ir à Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que,
por favor, disponibilize as informações com relação ao Requerimento nº 1.472, para que nós possamos, como
consequência, informar ao Plenário e ao Senador Casildo Maldaner sobre a sua tramitação.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que
a observação feita pelo Líder Eduardo Braga está procedente, porque foi entregue pelos partidos a V. Exª a relação das prioridades partidárias para se formar a agenda de votação ao longo de todo o primeiro semestre,
no período antes do carnaval, depois do carnaval, tendo em vista a perspectiva de realização de convenções,
que é um período de comprometimento.
Se não votarmos essa MP, a pauta fica trancada, e é possível ordenarmos isso, no tempo, perfeitamente,
sem nenhum barulho, sem nenhum ruído, e com tranquilidade.
Se o Governo está propondo que não se vote essa MP para manter a pauta trancada, exceto para matérias de lei complementar e PECs, o meu partido está inteiramente de acordo até para que possamos fazer o
ordenamento correto da pauta de votações ao longo do primeiro semestre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, nós deixaremos a apreciação
da medida provisória,...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... só que seria prudente informar que
esse item 3 do terrorismo também, consequentemente, fica trancado pela medida provisória. E, aí, como prejuízo, nós não poderíamos começar a discussão como o combinado com os Líderes partidários.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Como a matéria não pode
prosperar na Ordem do Dia, é mais interessante que deixemos para discutir a matéria num momento em que
possamos dar continuidade efetivamente, até encaminhar para o entendimento e votar ou fazer o requerimento, apensar, qualquer outra coisa.
Então, eu sugiro a V. Exª que não se discuta hoje a matéria e que nós discutamos a matéria na próxima
semana, logo após votarmos a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se essa for a intenção da Casa e não
houver objeção, nós faremos como recomendado. Ou seja, nós não começaremos hoje a discutir o item 3 da
pauta, que é o Projeto de Lei do Senado nº 499, que trata do terrorismo, do crime de terrorismo, que tipifica o
terrorismo. A pauta continuará trancada pela não apreciação da Medida Provisória nº 626. Nós já convocamos
uma reunião com os Líderes para a próxima terça-feira. Nessa reunião de terça-feira, nós vamos recolher de
cada Líder as suas prioridades para que possamos votar um calendário com as prioridades e com um esforço
para votação de modo a compatibilizar o calendário eleitoral com o funcionamento do Senado Federal.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho divergência desse projeto da sua gênese e espero até o seu sepultamento, que é o pretendo e vou
me esforçar aqui no Plenário.
Portanto, acordo com o encaminhamento aqui apresentado de não iniciarmos a sua discussão e saúdo
o Colégio de Líderes e a Mesa pelo encaminhamento de retirá-lo da pauta no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Quero comunicar à Casa, também, que o projeto de reforma da Lei de Arbitragem, que foi conduzido por
uma comissão de especialistas presidida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, foi
remetido para tramitação na Câmara dos Deputados.
Está encerrada 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.
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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.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 499, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 499, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista de Consolidação da
Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, Relator: Senador Romero Jucá), que define crimes de terrorismo e dá outras providências.
– Pendente de deliberação do Requerimento nº 44, de 2014, do Senador Paulo Paim, de audiência
da CDH.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, propostas de emenda
à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2014
Eleva para 15% a participação dos Municípios na partilha da arrecadação da contribuição de
intervenção no domínio econômico prevista no § 4º do art. 177 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O inciso III do art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 159. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no
art. 177, § 4º, 21,75% (vinte e um inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) para os Estados e
o Distrito Federal e 15% (quinze por cento) para os Municípios, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.
.....................................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Fica revogado o § 4º do art.159 da Constituição Federal.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A presente proposta visa elevar para 15% a participação dos Municípios na partilha da arrecadação da
Cide-Combustíveis. Atualmente, o percentual de partilha é de 7,25%. Os Estados e o Distrito Federal não serão
afetados, pois a sua participação permanecerá em 21,75%, exatamente como no atual texto constitucional.
A União, sim, será afetada, pois terá que partilhar 36,75% da receita da Cide-Combustíveis e não 29% como
ocorre atualmente.
Os recursos da Cide-Combustíveis transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios devem ser utilizados no financiamento de programas de infraestrutura de transportes, por força da alínea “c” do inciso II do
§ 4º do art. 177 da Constituição Federal.
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A presente proposta visa elevar os recursos disponíveis aos governos locais para que eles possam oferecer serviço público de transporte municipal de melhor qualidade e menor preço, uma das principais demandas
das inúmeras manifestações populares que ocorreram no Brasil recentemente.
Sala das Sessões,
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
I – ...............................................................................................................................................................................................
a) ...............................................................................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................................................................
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c) ................................................................................................................................................................................................
d) ...............................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
III – do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no
art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004)
§ 1º ...........................................................................................................................................................................................
§ 2º ...........................................................................................................................................................................................
§ 3º ...........................................................................................................................................................................................
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento
serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – ...............................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................................................
IV – ............................................................................................................................................................................................
V – .............................................................................................................................................................................................
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
§ 2º.............................................................................................................................................................................................
I – ..............................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................................................
§ 3º ............................................................................................................................................................................................
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível
deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
I – a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art.
150,III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
II – os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2014
Altera a redação dos incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142, da Constituição Federal, para estender aos profissionais do magistério das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de
cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea ‘a’.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
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Art. 1º. O inciso VIII do § 3º do art. 142, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 142. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada
a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alíneas a e c, será transferido para a reserva, nos termos da lei;
....................................................................................................................................................................................................
III – O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública
civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no
art. 37, inciso XVI, alíneas a e c, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto
permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço
apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;
....................................................................................................................................................................................................
VIII – aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37,
incisos XI, XIII, XIV, XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, o inciso
XVI, alíneas a e c;
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................” (NR)
Justificação
A atual Constituição Federal, em seu texto original, não vedava a acumulação de cargos públicos, exceto
na hipótese de incompatibilidade de horários.
O legislador revisional, entretanto, optou por proibir a cumulação de cargos públicos ressalvando algumas situações, conforme estabelece o inciso XVI do art. 37, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº. 19, de 1998.
As exceções toleradas pelo atual texto constitucional, desde que haja compatibilidade de horários, são:
a) a acumulação de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; e
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde
que tais acumulações não resultem em remuneração que exceda o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal.
É presumível que as exceções visam a atender o interesse público, seja pela atratividade que tal acumulação possa propiciar, seja por permitir melhor nível de especialização, em virtude das tipicidades das profissões.
Dentro desta ótica, temos na esfera militar questão que merece o mesmo tratamento, trata-se dos profissionais da carreira do magistério, que por restrição constitucional são impedidos de cumular dois cargos de
professor, imposta pela omissão de ressalva no inciso VIII do art. 142.
Ora, tal omissão é incompatível com outros comandos constitucionais, tal como o que encerra a exigência de estabelecimento do Plano Nacional de Educação – PNE, objeto da Emenda Constitucional nº. 59,
de 2009, que tem por objetivo o articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento
do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam à:
a. erradicação do analfabetismo;
b. universalização do atendimento escolar;
c. melhoria da qualidade do ensino;
d. formação para o trabalho;
e. promoção humanística, científica e tecnológica do País; e
f. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto.
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Por outra quadra, a proposta que apresentamos guarda consonância com a contida no Projeto de Lei da
Câmara nº 103, de 2012, que trata do PNE para o decênio que sobrevier a sua aprovação.
Com o efeito, a Meta 3 do PNE consiste em universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos, com elevação da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.
Hoje, com mais de oito milhões de alunos matriculados e um público alvo superior a dez milhões de
jovens, o ensino médio atende muitos adultos que retornaram à escola e jovens que concluem tardiamente
o ensino fundamental, de modo que, apesar de a taxa bruta de matrícula na etapa se aproximar de 84%, a líquida não chega a 52%.
A universalização da etapa até depende da melhoria do fluxo escolar no ensino fundamental e da oferta
adicional de vagas para um grande número de jovens que hoje não frequentam a escola. Por isso mesmo, ela
encerra desafio de magnitude considerável para muitos estados.
Adicionalmente, o ensino médio tem sido apontado como um dos maiores gargalos educacionais do
País, por sua estrutura curricular enciclopédica e descolada dos interesses dos jovens e necessidades da vida
cotidiana. Por muito tempo voltado para a preparação para o vestibular – da qual apenas uma pequena parcela dos adolescentes se beneficiava – o modelo do ensino médio atual precisa se reinventar para que a meta
seja efetivamente alcançada.
Cremos que permitir aos militares do quadro do magistério a cumulação de um segundo cargo poderá
contribuir grandemente para a consecução do PNE, inclusive nas áreas em que se apresentam mais deficiente
pela baixa oferta de mão de obra qualificada.
Por fim e por dever de justiça, impo-se consignar que a proposta em comento se originou de sugestão
do Presidente do Senado, Senador RENANCALHEIROS, exposta durante a promulgação da EC nº. 77, de 2014,
que permitiu igual cumulação aos profissionais de saúde das Forças Armadas.
Por todos estes motivos conto com o apoio de meus pares para que se possa promover essa importante
alteração em nossa Carta Magna.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2014.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e
no emprego das Forças Armadas.
§ 2º Não caberá “habeas-corpus” em relação a punições disciplinares militares.

90

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem
a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
I – as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente
da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes
privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes
das Forças Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
II – o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será
transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
III – O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo
quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva,
sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos
da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
IV – ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)
V – o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VIII – aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
IX – Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras
condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular
o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias
de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que
conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As propostas de emenda à Constituição
que acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 27, DE 2014
Altera o art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para ampliar o valor
mínimo de referência determinante da indispensabilidade de escritura pública nos negócios
jurídicos relacionados a direitos reais sobre imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para ampliar
o valor mínimo de referência determinante da indispensabilidade de escritura pública nos negócios jurídicos
relacionados a direitos reais sobre imóveis.
Art. 2º O art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a 60 (sessenta) vezes o maior salário mínimo vigente no
País. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A iniciativa inicial da proposição deve-se ao ilustre Senador Álvaro Dias e merece prosperar, a partir de
seus argumentos, a saber:
“O artigo 108 do Código Civil brasileiro instituiu regra geral, formal e essencial à validade dos negócios
jurídicos que versem sobre direitos reais imobiliários, estipulando um valor mínimo, quantificado em 30 (trinta)
salários mínimos, a partir do qual se torna obrigatória a escrituração de imóveis em Cartórios de valor superior
àquele patamar, para que o negócio jurídico – seja ele de constituição, transferência, modificação ou renúncia
de direitos reais – produza seus efeitos, sob pena de ser tido como não realizado.
Trata-se, no caso, de autorização legislativa expressa para preenchimento do requisito de que trata a Lei
º 6.015/73, a qual, em seu artigo 221, inciso II, estabelece que somente podem ser registrados “escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas”.
Dessa forma, sendo o imóvel transacionado de valor inferior ao limite estabelecido no Código Civil, fica
o registrador notarial autorizado à instrumentação do negócio por documento particular. O legislador civilista,
portanto, houve por bem flexibilizar a indispensabilidade da escritura pública para negócios jurídicos levando
em conta o valor do imóvel.
Sucede que, especialmente nos dias atuais, esse benefício é praticamente inócuo.
Com efeito, considerando-se o valor atualizado do salário mínimo (R$ 724,00), está-se falando, para efeito
do disposto no art. 108 do CC, em imóveis de R$ 22.320,00. Ora, não é difícil concluir que, hoje, no Brasil, raros
são os imóveis de valor tão baixo, de forma que a norma passou a perder sua eficácia social ao não acompanhar a evolução do mercado econômico nacional.
Portanto, a alteração que ora propomos visa, no limite, diminuir os custos para as partes, gerando novas
fontes de oportunidades de negócios para corretores de imóveis e advogados que poderão negociar e prestar os respectivos serviços a um custo bem mais baixo, reduzindo, assim, os altíssimos custos decorrentes dos
registros notariais”.
Sala das Sessões, de de 2014. – Senador João Vicente Claudino, PTB/PI.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
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LIVRO III
Dos Fatos Jurídicos
TÍTULO I
Do Negócio Jurídico
CAPÍTULO I
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor
superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 64, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial, no dia 21-3-2014, a fim de celebrar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, instituído pela
Organização das Nações Unidas – ONU, e os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do
Artista Negro – CIDAN.
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2014.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 65, DE 2014
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tendo sido convidada pela Globe International Secretariat para participar da 2nd Globe Climate Legislation Summit, importante evento internacional de discussão de temas legislativos voltados à discussão climática,
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nas dependências do Senado dos Estados Unidos da América do Norte, em Washington, Requeiro, nos termos
do artigo 40, observado o disposto no art. 13, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para desempenhar a referida missão, com ônus parcial para o Senado Federal, no período de 25 de fevereiro
a 04 de março do corrente ano.
Comunico, ainda, na forma do art. 39 do RISF, a ausência do País no período mencionado.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 66, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, bem como seja encaminhado o referido voto
à Senhora Arlita Andrade, viúva, no seguinte endereço: Band Rio de Janeiro, Rua Álvaro Ramos, 492, Botafogo,
CEP: 22280110, Rio de Janeiro/RJ.
Justificação
O cinegrafista Santiago Andrade foi ferido no protesto no dia 6 de Fevereiro na cidade do Rio de Janeiro,
ficou em coma no CTI do hospital Municipal Souza Aguiar, a situação era bastante grave. Andrade foi atingido
na cabeça por um rojão quando registrava o confronto entre manifestantes, Andrade sofreu afundamento do
crânio e, infelizmente, teve a confirmação de sua morte cerebral.
Espirituoso, homem de riso fácil e dedicado à profissão, experiente, Santiago trabalhava havia 10 anos
na Band, onde participou de diversas reportagens sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários de transporte público na cidade. A cobertura jornalística do tema – que motivou o início dos protestos no Rio em 2013,
após o anúncio do reajuste da tarifa de ônibus – lhe rendeu dois prêmios jornalísticos de Mobilidade Urbana,
em 2010 e 2012.
Além disso, Santiago Andrade participou de grandes coberturas, eventos esportivos e incontáveis reportagens sobre a “guerra” contra o tráfico de drogas nos morros cariocas. No final de 2013, o cinegrafista participou do curso para jornalistas em áreas de conflito, ministrado pelo Exército.
O cinegrafista também atuou na área de cultura. Em 2012 e 2013, foi convidado para fazer reportagens,
ao lado da repórter Camila Grecco, sobre o carnaval de San Luiz, na Argentina.
Carioca, criado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Santiago tinha outras duas paixões, além do jornalismo: o Flamengo, seu time de coração, e a música. Aficionado por discos, ele falava com orgulho da época
em que foi DJ.
Casado, Santiago deixa sua mulher, uma filha e três enteados. Quero expressar meus sentimentos de pesar aos familiares e aos companheiros de trabalho, o trágico episódio reforça em toda a sociedade o sentimento
de gratidão e de solidariedade a todos os profissionais de todas as categorias que, como Santiago, arriscam-se
em suas tarefas diárias em prol dos brasileiros. A violência afeta a liberdade de imprensa e de expressão, Santiago faleceu trabalhando para informar a sociedade.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 67, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do Técnico da Eletrobrás Aldeney Ribeiro Salvador, bem como seja encaminhado o
referido voto aos seus familiares, por meio de seu Pai, o Sr. Avelyno Salvador, no seguinte endereço: Prefeitura
de Manicoré, Av. Getúlio Vargas, 574 – Centro - CEP: 69.280-000 - Manicoré/AM.
Justificação
No dia 16 de dezembro de 2013, três homens desapareceram na Terra Indígena Tenharim, em Humaitá (AM),
quando seguiam de carro pela Transamazônica e passavam pela reserva, a partir dai começou uma força tarefa
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de varredura na selva em busca dos desaparecidos. A população passou a suspeitar que os três homens foram
assassinados em represália a morte do cacique Ivan Tenharim, encontrado morto na estrada dentro da reserva.
Finalmente no dia 1 de fevereiro, após quarenta dias a Polícia Federal encontrou os corpos dos três homens desaparecidos na região de Humaitá, os corpos foram levados ao IML para ser feito autópsia e finalmente
os familiares poderão enterrar seus entes.
Sentimento de tristeza e revolta dos familiares com o fim desse mistério. Esse voto de pesar é uma singela, mas justa homenagem, a este grande homem. As minhas sentidas condolências à família.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 68, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do Representante Comercial Luciano Freire, bem como seja encaminhado o referido
voto à sua avó, a Sra. Otília, no seguinte endereço: Prefeitura de Humaitá, Rua 13 de Maio, 177 – Centro - CEP:
69.800-000, Humaitá/AM.
Justificação
No dia 16 de dezembro de 2013, três homens desapareceram na Terra Indígena Tenharim, em Humaitá
(AM), quando seguiam de carro pela Transamazônica e passavam pela reserva, a partir dai começou uma força
tarefa de varredura na selva em busca dos desaparecidos. A população passou a suspeitar que os três homens
foram assassinados em represália a morte do cacique Ivan Tenharim, encontrado morto na estrada dentro da
reserva.
Finalmente no dia 1 de fevereiro, após quarenta dias a Polícia Federal encontrou os corpos dos três homens desaparecidos na região de Humaitá, os corpos foram levados ao IML para ser feito autópsia e finalmente
os familiares poderão enterrar seus entes.
Sentimento de tristeza e revolta dos familiares com o fim desse mistério. Esse voto de pesar é uma singela, mas justa homenagem, a este grande homem. As minhas sentidas condolências à família.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
que foi prorrogado, nos termos do Ato do Presidente nº 2, de 2014, por mais noventa dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Mista destinada a analisar os projetos em tramitação no Senado que tratam
de Segurança Pública no Brasil. (Vide item 1.5 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário o
encaminhamento à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da proposta de ideia legislativa
apresentada no portal e-Cidadania, pelo cidadão André de Oliveira Kiepper, que é autuada como Sugestão
nº 8, de 2014.
É a seguinte a Sugestão:

96

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

97

98

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

99

100

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

101

102

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

103

104

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

105

106

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

107

108

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

109

110

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

111

112

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

113

114

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

115

116

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

117

118

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

119

120

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

121

122

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

123

124

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

125

126

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

127

128

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

129

130

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

131

132

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

133

134

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

135

136

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

137

138

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

139

140

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

141

142

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

143

144

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

145

146

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

147

148

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

149

150

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

151

152

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

153

154

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

155

156

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

157

158

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

159

160

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

161

162

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

163

164

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

165

166

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

167

168

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

169

170

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

171

172

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

173

174

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

175

176

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

177

178

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

179

180

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

181

182

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

183

184

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

185

186

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

187

188

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

189

190

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

191

192

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

193

194

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

195

196

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

197

198

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

199

200

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

201

202

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

203

204

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

205

206

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

207

208

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

209

210

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

211

212

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

213

214

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

215

216

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

217

218

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

219

220

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

221

222

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

223

224

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

225

226

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

227

228

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

229

230

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

231

232

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

233

234

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

235

236

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

237

238

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

239

240

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

241

242

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

243

244

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

245

246

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

247

248

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

249

250

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

251

252

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

253

254

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

255

256

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

257

258

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

259

260

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

261

262

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

263

264

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

265

266

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

267

268

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

269

270

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

271

272

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

273

274

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

275

276

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

277

278

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

279

280

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

281

282

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

283

284

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

285

286

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

287

288

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

289

290

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

291

292

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

293

294

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

295

296

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

297

298

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

299

300

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

301

302

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

303

304

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

305

306

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

307

308

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

309

310

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

311

312

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

313

314

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

315

316

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

317

318

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

319

320

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

321

322

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

323

324

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

325

326

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

327

328

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

329

330

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

331

332

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

333

334

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

335

336

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

337

338

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

339

340

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

341

342

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

343

344

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

345

346

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

347

348

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

349

350

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

351

352

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

353

354

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

355

356

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

357

358

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

359

360

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

361

362

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

363

364

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

365

366

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

367

368

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

369

370

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

371

372

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

373

374

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

375

376

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

377

378

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

379

380

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

381

382

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

383

384

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

385

386

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

387

388

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

389

390

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

391

392

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

393

394

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

395

396

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

397

398

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

399

400

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

401

402

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

403

404

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

405

406

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

407

408

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

409

410

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

411

412

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

413

414

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

415

416

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

417

418

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

419

420

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

421

422

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

423

424

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

425

426

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

427

428

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. 17/2014/CAE
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi realizada, em 11 de fevereiro de 2014, às 10 horas, a 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, na qual foi realizada a eleição do Vice-Presidente
da Comissão.
Na referida reunião, o Senador Luiz Henrique foi eleito Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Humberto Costa para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, em substituição ao Senador Wellington Dias, nos termos do Ofício nº 15, de 2014, da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 15/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Humberto Costa como titular, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, em substituição ao Senador Wellington Dias, em
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa a Senadora Ana
Rita para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador Wellington Dias,
que passa a suplente na referida Comissão, conforme o Ofício nº 14/2014, da Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 14/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir desta data, a Senadora Ana Rita passa a compor a Comissão de Assuntos Sociais – CAS como titular, em substituição ao Senador Wellington Dias, que passa a suplente
na referida Comissão, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, nos termos dos
Ofícios nºs 11 a 13, de 2014, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, a Senadora Gleisi Hoffmann para
integrar, como titular, as seguintes Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição à Senadora Ana Rita;
– de Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao Senador Antonio Russo; e
– de Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador Humberto Costa, que passa a suplente na
referida Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Lopes.
São os seguintes os Ofícios:
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Ofício nº 11/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Gleisi Hoffmann como titular, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição à Senadora Ana Rita, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 12/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Gleisi Hoffmann como titular, na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária – CRA, em substituição ao Senador Antonio Russo, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao
Governo. – Senador Wellington Dias, Líder Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 13/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir desta data, a Senadora Gleisi Hoffmann passa a compor
a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, como titular, em substituição ao Senador Humberto Costa, que
passa a compor a mesma Comissão como suplente, em substituição ao Eduardo Lopes, em vaga destinada ao
Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu os Ofícios nos
2 a 10 da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal com indicações de Senhoras e
Senhores Senadores daquele bloco que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às
Medidas Provisórias nos 629 a 636, de 2013 e 638, de 2014.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão publicados e encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados
das matérias.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 2/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 629/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
LÍDICE DA MATA
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
ACIR GURGACZ

SUPLENTES
VANESSA GRAZZIOTIN
ANA RITA
ÂNGELA PORTELA
WALTER PINHEIRO

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 3/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 631/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.

430

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TITULARES
ANA RITA
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
ACIR GURGACZ
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SUPLENTES
LÍDICE DA MATA
ÂNGELA PORTELA
INÁCIO ARRUDA
WALTER PINHEIRO

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 4/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 632/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
ACIR GURGACZ
WALTER PINHEIRO

SUPLENTES
ÂNGELA PORTELA
LÍDICE DA MATA
ANA RITA
VANESSA GRAZZIOTIN

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 5/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 633/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
ACIR GURGACZ
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
GLEISI HOFFMANN

SUPLENTES
LÍDICE DA MATA
ANGELA PORTELA
ANA RITA
INÁCIO ARRUDA

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 6/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 630/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
GLEISI HOFFMANN
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
VANESSA GRAZZIOTIN

SUPLENTES
WALTER PINHEIRO
ANGELA PORTELA
ACIR GURGACZ
LÍDICE DA MATA

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 7/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 634/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
GLEISI HOFFMANN
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
ACIR GURGACZ

SUPLENTES
LÍDICE DA MATA
ANA RITA
ANGELA PORTELA
VANESSA GRAZZIOTIN

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 8/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 635/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
WELLINGTON DIAS
JOSÉ PIMENTEL
WALTER PINHEIRO
LÍDICE DA MATA

SUPLENTES
HUMBERTO COSTA
INÁCIO ARRUDA
ANA RITA
ACIR GURGACZ

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 9/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 636/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
WELLINGTON DIAS
GLEISI HOFFMANN
JOSÉ PIMENTEL
LÍDICE DA MATA

SUPLENTES
ACIR GURGACZ
HUMBERTO COSTA
VANESSA GRAZZIOTIN
ANGELA PORTELA

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 10/2014 – GLDBAG
Brasília, 10 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 638/2014, os senadores relacionados na tabela abaixo.
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WALTER PINHEIRO
JOSÉ PIMENTEL
HUMBERTO COSTA
RODRIGO ROLLEMBERG
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SUPLENTES
ACIR GURGACZ
ANA RITA
INÁCIO ARRUDA
ANIBAL DINIZ

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Líder Eduardo Amorim. (Pausa.)
Não estando presente nesta oportunidade, eu concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
Senador Humberto Costa, pela Liderança do PT, com a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, pela ordem! Pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a aquiescência do Senador Humberto Costa, vamos ouvir pela ordem o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto
o Senador Humberto Costa chega à tribuna, eu quero apenas, Sr. Presidente, comunicar a presença na tribuna de honra dos grandes amigos, os Vereadores de Schroeder, no norte catarinense: Sr. Valdevino; Sr. Kath; e
também o nosso amigo Rogério Maldaner, empresário lá daquela região. Eles vieram prestigiar a tribuna de
honra desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Nós registramos e agradecemos a presença de todos.
Senador Humberto Costa, com a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje à tarde, na condição de Líder do PT, primeiro para
agradecer a confiança dos meus colegas, das minha colegas de Bancada, que, por unanimidade, me levaram
à Liderança do PT, pela segunda vez, nesse período de quatro anos.
Entre as missões, talvez a mais importante seja a de aqui travar o debate político e defender o legado dos
governos do PT das inconsistências que têm sido colocadas, das críticas infundadas e, acima de tudo, do discurso pessimista, que muitos tentam fazer com que se dissemine pela sociedade, que gere desconfiança para o
Brasil e que, enfim, possa produzir, cada vez mais, argumentos para os que fazem oposição ao nosso Governo.
Ontem, eu estive num evento de comemoração dos 34 anos do PT, juntamente com a Presidenta Dilma.
Naquela comemoração grandiosa, a militância do nosso partido deu uma demonstração da força e do vigor
que tem para lutar pelas mudanças que vêm revolucionando este País. Foi um momento também em que
demonstramos o caráter preconceituoso de setores conservadores brasileiros, que, por meio de um discurso
anacrônico e se fazendo passar por novidades da política do nosso País, tenta enganar o povo brasileiro com
um discurso vazio.
A oposição do Brasil hoje faz críticas, mas não diz como faria se estivesse hoje à frente do governo. A
oposição brasileira hoje fala de futuro, mas as propostas que apresenta são apenas um conjunto de intenções,
um conjunto de generalidades que não respondem aos desafios do nosso País.
Como ressaltou a Presidenta Dilma, todos nós brasileiros queremos um grande futuro, mas nós sabemos
que um grande futuro só é possível com o presente que nós construirmos.
Já não era sem tempo, mas uma série de vozes dissonantes desse mau agouro começam a aparecer. São
empresários, economistas renomados, estudiosos daqui e do exterior que sustentam uma posição de indignação contra o que é quase que um verdadeiro terrorismo psicológico lançado por alguns setores da oposição
e da grande mídia, gente que vem a público confirmar o que dizemos há algum tempo: que o momento é de
turbulência no cenário institucional e internacional; que o Brasil passa, como outros países, por essa turbulência, mas que temos solidez econômica para cruzar esses tempos difíceis.
Por meio de um processo acelerado de inclusão e ascensão social, estamos nos tornando um país predominantemente de classe média. A Presidenta Dilma lembrava ontem: 36 milhões de pessoas foram retiradas
da pobreza extrema e 42 milhões de brasileiros chegaram à classe média nos últimos anos, o que representa
55% da população.
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A última pesquisa do IBGE mostrou que 2013 fechou com a menor taxa de desemprego da série histórica do nosso País: 5,4%. Do ponto de vista macroeconômico, é importante ressaltar também o total controle
sobre a inflação e o rígido regime de metas que o Brasil segue.
Nos dois mandatos do Presidente Lula e, agora, no mandato da Presidenta Dilma, temos a satisfação de
dizer que os resultados que obtivemos estão absolutamente dentro do que é proposto por esse regime monetário.
No mês passado, a inflação recuou para 0,55%, o menor índice registrado para janeiro desde 2009.
A responsabilidade fiscal é, portanto, um norte para a visão de desenvolvimento econômico e social do
Brasil. Nossas despesas correntes estão sob controle, e houve uma melhora qualitativa das contas públicas nos
últimos anos.
A dívida líquida do setor público teve acentuada redução, caindo de 42,1%, em 2009, para 34% do PIB,
em 2013. Nesse mesmo período, a dívida bruta caiu de 60,9% para 58,5% do PIB.
Temos um dos menores endividamentos públicos do mundo, e nossas reservas internacionais, hoje na
casa dos US$376 bilhões, nos dão um lastro confortável para absorção de eventuais volatilidades.
Paralelamente, o amplo fluxo de investimento estrangeiro direto – que foi de US$64 bilhões em 2013 –
reforça nossa segurança nesse quadro de transição das condições financeiras e monetárias mundiais.
Para acelerar ainda mais o crescimento, aumentamos em centenas de bilhões de reais os investimentos
em infraestrutura, educação e inovação.
Em parceria com o setor privado, inauguramos um ousado programa de concessões em infraestrutura
logística integrada, infraestrutura energética, social e infraestrutura urbana.
Apenas para metrôs, VLTs, BRTs, monotrilhos e corredores de ônibus são mais de R$140 bilhões investidos.
Em energia elétrica, acrescentamos, na área de geração, mais de 9 mil megawatts à capacidade instalada
e, em transmissão, agregamos mais 20 mil quilômetros à rede do País.
Para o Minha Casa, Minha Vida, o Governo da Presidenta Dilma já entregou mais de 1,5 milhão de moradias, e há outro milhão contratado para ser entregue.
O Pronatec, maior programa de ensino técnico da história do Brasil, chegará ao fim deste ano com mais
de 8 milhões de matriculados em mais de 4,2 mil Municípios.
Igualmente, o nosso País experimenta a maior expansão do ensino superior da sua história, seja na rede
federal, por meio de ferramentas como o Enem, o ProUni e o Sisu, seja nas instituições privadas, por meio de
mecanismos como o Fies.
O Ciência sem Fronteiras, outro marco do Governo da Presidenta Dilma, acabou com essa história de
que só os filhos da elite brasileira tinham direito a estudar no exterior. Já são mais de 101 mil estudantes de
todas as classes sociais com bolsas para formação acadêmica em 39 das melhores universidades do mundo.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, isso é que é o novo, isso é que é a grande novidade do Brasil, uma mudança construída com muito trabalho depois de cinco séculos de muito atraso.
Todo o resto é figura de retórica, é – esse, sim – um discurso que tem o atraso do tempo, o bolor antigo
e conhecido do raposismo político de quem quer ganhar eleição apenas com promessa.
Para esses ilusionistas das urnas, o PT e os Governos de Lula e Dilma têm respondido com a realidade,
uma realidade que está mudando para muito melhor os rumos do Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, é com muito orgulho, mas acima de tudo com muita disposição para defender
esse legado, defender o Brasil, lutar por um País melhor, que assumo a Liderança da Bancada do PT aqui, no
Senado Federal.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Renan Calheiros, Sras Senadoras, Srs. Senadores, nunca antes, na história deste País, tivemos um governo tão pródigo em anunciar, com pompa e circunstância, obras que jamais se tornam realidade.
A estratégia está desgastada pelo uso intensivo que dela faz o PT. Mas eles insistem, parafraseando um
velho bordão da TV, vem aí mais um campeão de ineficiência: o PAC 3, Senador Maldaner.
A notícia saiu na edição de O Globo do último domingo. De tão inverossímil, parece até escárnio. Mas lá
está escrito que a Presidente-candidata prepara para abril o lançamento de uma terceira etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento.
Mas como, se a maior parte do que vem sendo prometido pelos governos petistas, desde 2007, até hoje
não saiu do papel?
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A gestão do PT administra uma ficção. Onde estão as obras estruturantes que há sete anos são anunciadas pela propaganda oficial, como o passaporte definitivo do País para uma nova era de prosperidade? Alguém
viu? Alguém encontrou? Aqui não é necessário gastar muita saliva e tinta: é só olhar em torno e constatar que
as principais obras prometidas não aconteceram.
Transposição das águas do Rio São Francisco? Até hoje nenhuma gota beneficiou os brasileiros que convivem com a terrível seca do Semiárido nordestino. A obra deveria ter ficado pronta em 2010, mas até agora
nem metade foi feita. O custo já praticamente dobrou, pulando de R$4,5 bilhões para R$8,2 bilhões. Nem no
atual mandato a transposição – que já tem muitos trechos em ruínas – será concluída.
Ferrovia Norte-Sul? Prometida para 2010, tem apenas 700 quilômetros dos 4,1 mil quilômetros previstos
concluídos. Dois anos atrás, a Presidente Dilma prometeu entregar todo o trecho entre Açailândia (MA) e Estrela d’Oeste (SP) até 2014. Nada disso vai acontecer. A nova previsão de término é setembro de 2016 – e olhe
lá. Assim como a transposição, trechos da Norte-Sul nem foram inaugurados e já se transformaram em ruína,
mato e erosão. Não transportam nada.
Refinaria Abreu e Lima? O compromisso era inaugurá-la em 2010, mas a previsão atual é terminá-la, quiçá,
em fins deste ano. Será? O custo da refinaria pernambucana partiu de R$4 bilhões iniciais e já chegou a R$35,8
bilhões. Vou repetir: partiu de R$4 bilhões iniciais e já chegou a R$35,8 bilhões, incluindo um beiço da estatal
venezuelana PDVSA, que seria responsável por 40% do projeto, mas pulou fora devido à debacle da economia
chavista. Com tudo isso, a Abreu e Lima se transformará na mais cara refinaria já feita até hoje em todo o mundo.
Os exemplos pontuais são eloquentes, mas o balanço agregado ajuda a dar contornos definitivos ao fiasco. Em 2013, o PAC teve o melhor desempenho da era Dilma: dos R$53 bilhões previstos no Orçamento Geral da
União para o ano, R$16,6 bilhões foram efetivamente investidos até 31 de dezembro último. Ou seja, a melhor
marca não passa de 31,2% da dotação prevista para o ano, de acordo com o Siafi – são reais os números do Siafi.
Alguns dos ministérios que concentram as maiores verbas tiveram execução ainda mais vexatória. A poderosa pasta dos Transportes investiu R$4,6 bilhões dos R$14,8 bilhões reservados, acompanhando a média
geral do programa no ano. No entanto, descontada a inflação, no ano passado o Ministério investiu menos do
que o gasto em 2012 e bem menos até que o valor nominal aplicado em 2011.
A contabilidade oficial exibe números diferentes, bem mais vistosos. O Governo afirma que já fez 67%
do que prometeu no PAC 2. Entretanto, a maior parte do valor – exatamente um terço do total – vem de financiamentos concedidos a beneficiários do Minha Casa, Minha Vida.
É dinheiro, Srªs e Srs. Senadores, que foi emprestado e terá que ser pago pelos mutuários, mas o governo
petista computa como investimento. O setor privado responde por outros 20% do total. Assim fica fácil... Um
terço do Minha Casa, Minha Vida, 20% do setor privado.
Além destas espertezas, a estratégia petista em torno do PAC envolve outras mandracarias. Obras anunciadas nas etapas anteriores que não ficam prontas são reempacotadas, ganham nova roupagem e um prazo
elástico para acabar. É a mágica da reciclagem das promessas.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Conceda-me um aparte, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Mário Couto, concedo a V. Exª o aparte solicitado.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Flexa, estou desde o início da tarde aqui, ouvindo
os discursos e eu fico a meditar, Senador: a Presidenta Dilma quer endividar o povo brasileiro. Está endividando
o povo brasileiro. Esse programa Minha Casa... Não é Minha Casa, Minha Vida, é minha casa, minha dívida, que
eu vou ter que pagar. O problema da Presidenta hoje é dizer que a inflação está controlada. Acabei de ver o líder do PT dizer isso da tribuna. Pergunte à dona de casa, Senador, pergunte àquela que faz as suas compras em
supermercado todo final do mês. Pergunte se os preços são os mesmos. Isso é uma pura irrealidade. Eu quero
parabenizar V. Exª. Sei que não posso tomar tanto do tempo. O problema agora da Dilma é com Cuba. Agora a
Dilma quer ajudar o Fidel, os Castros, buscando médicos, enganando os médicos, dando financiamento para
inauguração de portos, enfim, o que os Castros precisarem a Dilma está dando para eles. E o Brasil, oh... O Brasil sofrendo com a inflação, com a pobreza. Diz que não tem mais pobreza o Brasil... Quá, quá, quá, quá. É para
achar graça, Senador Flexa. Parabéns pelo seu discurso brilhante na tarde de hoje.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço, Senador Mário Couto, e V. Exª tem toda razão quando fala criticando o Governo que aí está. Realmente, o nível de endividamento da sociedade brasileira nunca esteve tão elevado, tão elevado, e o nível de inadimplência também. Todas as ações anticíclicas para
impedir a desaceleração o desenvolvimento do País estão esgotadas, estão esgotadas, porque elas se mostravam pelo endividamento da sociedade, e agora não há mais como colocar mesmo com os planos que V. Exª
mencionou aí. Todos nós somos a favor do Minha Casa, Minha Vida. Mas não é possível que em cima do Minha
Casa, Minha Vida haja o Minha Casa Melhor, são mais R$5 mil para equipamentos domésticos, a sociedade se
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torna mais endividada em seguida. Além dos financiamentos consignados, que são dados aos funcionários
públicos através de toda a rede bancária.
Concluindo, Sr. Presidente, o PAC lançado em 2007, por exemplo, sumiu do mapa sem apresentar um balanço final de suas “realizações”. Ninguém soube, ninguém viu. Na estratégia petista o que vale é o espetáculo.
Qualquer verdadeiro compromisso com o interesse da população é conto da carochinha.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi. Com a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, participei na manhã de hoje da abertura da colheita da Safra
Nacional 2013/2014 na cidade de Lucas do Rio Verde, lá em Mato Grosso, juntamente com a Presidenta Dilma
Rousseff, o Ministro da Agricultura e o Ministro dos Transportes. Fui acompanhado pelo Senador Pedro Taques,
pelos Deputados Federais do Estado do Mato Grosso Wellington Fagundes e Ságuas Moraes, bem como pelos
Deputados Federais que lá estavam, como o Deputado Valtenir Pereira
Como sabemos, o Estado que represento nesta Casa, Mato Grosso, é conhecido como o celeiro do mundo e é o maior produtor de grãos do País.
Fechamos o ano de 2013 com números recordes, que refletem o aumento da produtividade sem o aumento da área plantada, que é de 8,3 milhões de hectares já consolidados no Estado de Mato Grosso.
De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) foram colhidas 26,6 milhões de toneladas de soja, com uma estimativa para 2014 de 26,9 milhões de toneladas.
Estava correto o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Antônio Andrade, quando lembrou que Mato Grosso é responsável por um quarto da safra nacional de grãos, motivo pelo qual prometeu
em nome do governo a duplicação de toda a extensão da BR-163, entre os trechos de Rondonópolis e Jaciara,
já iniciados pelo DNIT.
Esse aumento na produtividade é resultado não só da tecnologia de ponta para o plantio e o manejo do
solo, mas das condições climáticas muito favoráveis nesse ano no Estado de Mato Grosso.
Para a Presidente Dilma, presenciar a colheita de alimentos representa a certeza de um futuro melhor
para o País. Segundo ela, abro aspas, “é ter a certeza de que temos competência e capacidade”, fecho aspas.
A respeito da construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que vai ligar o Município
mato-grossense de Lucas do Rio Verde até Uruaçu, no Estado de Goiás, a Presidente disse que ainda é preciso
aguardar a avaliação final do Tribunal de Contas da União sobre tal proposta.
Há, em todo o Centro-Oeste, grande expectativa acerca da implantação dessa ferrovia chamada Fico
(Ferrovia de Integração do Centro-Oeste), algo que deve trazer fôlego aos produtores, que enfrentam diariamente grandes dificuldades na hora de escoar a produção pelas rodovias atuais.
Para ilustrar esse cenário, trago dados de um estudo elaborado pela Macrologística Consultoria, no final
do ano passado, que constatou a quantidade de trechos rodoviários de Mato Grosso que operam com o dobro
da capacidade de transporte nesse momento.
O trecho entre Lucas do Rio Verde e Posto Gil opera com 213,5% da capacidade; entre Rondonópolis e
Alto Araguaia, 202,5% da capacidade; de Posto Gil à Cuiabá, 188,3%; e, entre Cuiabá e Rondonópolis, 181,6%
da capacidade. Portanto, as rodovias do Estado do Mato Grosso se encontram absolutamente tomadas.
Com a implantação da Fico, que certamente irá desafogar o tráfego das rodovias do Centro-Oeste, o Governo pretende interligar todas as regiões produtoras do Brasil, algo de que há muito esperamos.
E um quesito é de suma importância: o custo de transporte por ferrovia é até 40% mais barato que por
caminhão.
Sras e Srs. Senadores, tão importante quanto interligar regiões, acrescento, é trabalhar na interligação dos
modais. Ferrovias, rodovias, hidrovias, portos devem ter projetos integrados, o que qualifica o escoamento e
gera uma concorrência saudável entre os operadores, barateando custos dos transportadores e do produtor.
Cito como exemplo os preços dos fretes rodoviários que dispararam nos últimos dias em importantes
regiões agrícolas do País devido à colheita da safra de soja.
Em apenas um mês, o custo do frete de soja entre Cascavel e o Porto de Paranaguá, no Paraná, já alcança 53% de aumento.
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O mesmo ocorre com o frete entre Rondonópolis, em Mato Grosso, e Porto de Santos, em São Paulo,
que já aumentou cerca de 27%. Fato que justifica, por si só, a necessidade de diversificar os modais para escoamento da produção.
Eu concedo a palavra a nossa querida Ministra Gleisi. Tenho o prazer de ouvir V. Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR.) – Obrigada, Senador Blairo Maggi. Eu não podia
deixar de pedir esse aparte ao ouvir seu pronunciamento referindo-se à necessidade dos investimentos em
logística, principalmente na região representada por V. Exª aqui no Senado Federal, o Estado de Mato Grosso.
V. Exª sabe do esforço do Governo Federal, do Governo da Presidenta Dilma. Teve a oportunidade de conversar
conosco por algumas vezes, levar as reivindicações do Mato Grosso e sugerir, inclusive, os trechos que seriam
objeto do nosso plano de investimento e logística. A Fico, que é a grande ferrovia a que V. Exª se refere, é a primeira que deve ser colocada em licitação pelo Governo. Já há um estudo adiantado, e esperamos agora apenas
que o Tribunal de Contas da União libere esse estudo. Sei do cuidado do Tribunal de Contas, mas também sei
da necessidade do País, portanto, faço um apelo ao nosso Tribunal de Contas da União para agilizar e liberar
esse trecho. Sei o que ele significará para o escoamento daquela produção. E também a 163, que V. Exª relata,
os dois trechos que nós licitamos foram trechos com licitação de grande sucesso. Conseguimos uma modicidade tarifária com uma obrigatoriedade de investimento em cinco anos e com investimento sendo feito ou o
pedágio sendo cobrado apenas depois de 10% dos investimentos sendo feitos. O Plano de Investimento em
Logística contempla ferrovia, rodovia e portos também. Estamos abrindo os portos na Região Norte do País
com os terminais de uso privado, mais de 80 já participaram de audiência pública, e já liberamos oito terminais. V. Exª sabe desse esforço também. Também os arrendamentos dos portos de Santos e Pará, outro apelo
que faço ao Tribunal de Contas da União, para que realmente possa liberar para fazermos os arrendamentos.
Eu não tenho dúvidas de que nós vamos conseguir avançar nos investimentos em logística deste País. E queria
agradecer muito a V. Exª, sempre pela colaboração, pelas cobranças e pelo estímulo, sobretudo, de fazer um
plano que é ousado, cuja implantação é um grande desafio, mas que já está dando frutos, como deu frutos nos
aeroportos – já são cinco aeroportos concedidos –, cinco trechos de rodovias concedidos. E agora, no início
desse semestre, o Governo deve fazer a concessão do primeiro trecho ferroviário, e também espero dos arrendamentos portuários. Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento, dizendo que esse programa é resultado
de uma grande interação com o setor produtivo, com o setor da infraestrutura brasileira e com os investidores.
Muito obrigada, Senador.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senadora Gleisi.
Eu sou testemunha do esforço e do trabalho de V. Exª, das horas que V. Exª trabalhou como Ministra-Chefe da Casa Civil para poder desenvolver esse projeto. É um projeto amplo para o nosso País, ele não se refere
apenas à Região Centro-Oeste ou à Região Norte. Todas as regiões, todos os portos, todas as ferrovias foram
objeto de discussão muito grande na Casa Civil, liderada por V. Exª.
Muitos, Senadora Gleisi, reclamam de que já deveria ter acontecido isso. Todos nós achamos que já deveria ter acontecido há muitos e muitos anos. Mas a verdade é que, quando não há planejamento ou não há
vontade política, as coisas ficam adormecidas. E V. Exª, a Presidente Dilma e o Ministro dos Transportes, junto
com a ANTT, enfim, o Governo resolveu tirar da gaveta, resolveu trazer para a mesa e resolver, em cima da mesa,
todas essas questões. E nós estamos então engatinhando num processo.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que todas as medidas que foram tomadas por V. Exª, por determinação da Presidente Dilma, daqui a cinco ou dez anos, estarão realizadas. Se elas não tivessem começado, nunca
teriam um fim. Então, quero cumprimentar V. Exª pelo trabalho. Acompanhei muitas e muitas reuniões, sei do
trabalho e da importância que V. Exª tem nisso.
E digo aos colegas que aqui, dentro do Senado, se alguém quer alguma informação nessa área, está aqui
agora a nossa colega Senadora Gleisi, que tenho certeza de que não se furtará de dá-la e que conhece trecho por
trecho das rodovias, ferrovias e portos que estão sendo ampliados, concedidos agora para a iniciativa privada.
Eu concedo um aparte ao Senador Pedro Taques, que também estava conosco, hoje, em um evento, junto com a Presidente Dilma, na cidade de Lucas do Rio Verde.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Parabéns, Senador Maggi, pela fala de V. Exª.
Acompanhamos o evento. Quero cumprimentar também o Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, do PDT, nosso Partido, que colaborou com o evento, um grande produtor. A questão de logística
é de suma importância. Mas, além da questão de logística, nós precisamos, em Mato Grosso, e V. Exª sabe bem
disso, desde logo, nos preocuparmos com pós-logística. Precisamos tratar da questão indígena. Precisamos
tratar da legislação para o setor rural. Precisamos tratar do apagão de mão de obra. Estes temas também são
significativos para este momento histórico que vive Mato Grosso – a BR-163, a ferrovia Fico chegando a Lucas
e cortando para Rondônia, a questão da BR-158, ali do Luisinho até o Alô Brasil, e o projeto tão sonhado pelos
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mato-grossenses, o chamado MT Integrado, a integração entre 44 Municípios. É importante, porque estrada,
em nosso Estado, como V. Exª bem sabe, significa mais do que aumento da produção, exportação. Significa
saúde e dignidade para o cidadão que mora em locais distantes dos grandes centros, que trazem saúde, educação. Parabéns pela fala de V. Exª. O evento foi muito significativo para o setor produtivo e para a sociedade
mato-grossense.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques, que esteve conosco no evento, juntamente com o Governador Silval Barbosa, que lá esteve junto com nosso Presidente
da Assembleia, Romoaldo Júnior, demais deputados, vereadores e prefeitos daquela região.
Posso afiançar, e V. Exª é testemunha disso, a forma carinhosa como os mato-grossenses, que lá estavam
presentes, hoje, receberam a Presidente Dilma, com todo carinho, com aplausos efusivos, em agradecimento
pela política que a Presidente Dilma vem realizando em prol do setor do agronegócio, principalmente para o
Estado do Mato Grosso, que é ligado à área de soja, milho, pecuária, e também fibras.
Hoje a Presidente Dilma pôde receber esse carinho, participou da colheita, Sr. Presidente, dirigiu um trator, plantou um pouco de milho, ela mesma, e dirigiu uma colheitadeira, fazendo uma colheita de soja e mascando alguns grãozinhos também, para sentir o gosto da soja mato-grossense.
Enfim, foi um dia que ficará na memória da Presidente, não tenho dúvida nenhuma disso porque, como
disse, além do carinho com que ela foi recebida, ainda teve a oportunidade de dirigir um trator e uma colheitadeira. Com certeza, as imagens ficaram muito bonitas.
Dando sequência, durante o evento, a Presidente Dilma citou levantamento do Ministério da Agricultura
que confirma crescimento do PIB da agropecuária em 3,9% em relação ao primeiro trimestre de 2013.
Em relação ao segundo semestre do ano passado, o aumento foi de 13%. A Presidente também citou
estimativa da Conab de que a safra 2013/2014 de grãos do Brasil deve chegar a 193,6 milhões de toneladas,
números bastante conservadores.
Dados da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGE/
Mapa), destacam que o Produto Interno Bruto do agronegócio deve somar R$1,03 trilhão em 2014, valor 4%
maior ao obtido no último período, que foi de R$991,06 bilhões.
Se confirmada a expectativa, o PIB do setor terá um crescimento de 34% em 10 anos. É um crescimento
realmente extraordinário. Nem os chineses conseguiram isso na sua economia.
Outro ponto destacado pela Presidente Dilma, e comemorado pelos produtores de algodão do Estado
de Mato Grosso e de todo o Brasil, foi o preço mínimo da arroba de algodão. Ela anunciou, depois de 10 anos
sem reajuste, que o preço mínimo do algodão subirá de R$44,6 por arroba para R$54,9 por arroba. Portanto,
um realinhamento importante para o setor do algodão do Brasil.
Aproveito a oportunidade também para lembrar que está sob análise do Governo um estudo apresentado
pelo Movimento Pró-Logística, de Mato Grosso, na última semana, ao Ministro dos Transportes, César Borges,
que propõe a construção de uma ferrovia ligando Lucas do Rio Verde ou Sinop, mais ao norte, ao ponto de Miritituba, no Município de Itaituba, à margem direita do Rio Tapajós, onde essa ferrovia se ligará com a hidrovia
do Tapajós, levando a soja, então, da região de Mato Grosso, de ferrovia, até Miritituba e, depois, ganhando
as embarcações, os comboios fluviais, até o porto em Belém, onde os navios carregados com soja, de 120 mil
toneladas, poderão ir para a Ásia ou para qualquer outro lugar do Brasil. Portanto, esse modal ligará rodovias,
ferrovia, hidrovia e, depois, uma ligação para o além-mar.
Caso o estudo seja adotado pelo Governo, o trecho poderá ser feito com verbas públicas ou por meio de
concessão à iniciativa privada. Não faltarão interessados, com certeza, nesse projeto.
Srªs e Srs. Senadores, agora, mudando de assunto...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – ... eu não poderia subir hoje a esta tribuna sem
me solidarizar com a família do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, morto em decorrência de
um rojão atirado em sua cabeça durante protesto no Rio de Janeiro.
A violência se instalou enquanto cidadãos protestavam contra o aumento das tarifas de ônibus no Rio,
uma manifestação que em nada combina com a violência cometida por alguns manifestantes e sofrida por
esse profissional de comunicação.
É sabido que esse lamentável fato impulsiona nesta Casa a discussão sobre a tipificação do crime de terrorismo. Acredito que o assunto merece ser amplamente discutido para que tragédias como essa não voltem
a acontecer.
(Soa a campainha.)
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Contribui com essa discussão, apresentando uma
proposta, há dois anos, através do PLS nº 707, de 2011, que deve contribuir com a discussão ou a definição
do crime de terrorismo, juntamente com o PLS nº 762, de 2011, de autoria do ilustre Senador Aloysio Nunes.
Não é possível reparar a dor sofrida por essa família, mas o Congresso pode e deve, de alguma forma,
contribuir para que casos como esse não voltem a acontecer e para que mereçam tratamento específico, dado
o grau de crueldade dessa ação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela extensão do tempo.
Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Ouvimos as palavras do eminente
Senador Blairo Maggi, do Mato Grosso.
Antes de passar para a próxima oradora inscrita regularmente, que é a Senadora Ana Rita, ouço, pela ordem, a palavra de V. Exª, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero fazer dois registros importantes, e um deles o Senador Blairo Maggi acaba de fazer, que foi se solidarizando – e quero me solidarizar – com a família enlutada do cinegrafista da Bandeirantes.
Não é possível assistirmos a essa barbárie que está acontecendo na rua, de indivíduos mascarados que
adentram as manifestações pacíficas para atentar contra a integridade física de alguém. E aí se abre uma discussão, Sr. Presidente, porque, se a polícia age, a mídia diz que a polícia é despreparada.
Hoje, um policial, mal remunerado, tem medo de ir às ruas, porque um indivíduo desses, mascarado, além
de atacá-lo moralmente, fazer gestos obscenos, falar palavrões absurdos que a mídia não registra, esse policial,
pai de família, não pode reagir, porque, se ele pega um pouco mais forte no braço de um indivíduo desse, para
levá-lo ao camburão, alguém filma com o celular e vem o direitos humanos e diz que o policial é despreparado.
E qual é o estímulo? Precisamos voltar com essa discussão. Morre um cinegrafista atingido por um rojão, um pai de família, e agora estamos todos nós nos solidarizando. Mas vamos deixar passar esse momento,
e que atitude vamos tomar?
Quando uma criança é queimada dentro do ônibus por um bandido narcotraficante, que joga álcool na
criança, põe fogo na criança, como aconteceu agora no Maranhão, que crime é esse? Não seria crime de terrorismo? Acho que estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. O que está acontecendo na rua – essa violência
que amedronta o povo brasileiro – exige uma resposta contundente do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o segundo registro que faço é um registro de muita alegria e felicidade, Senadora Vanessa, com a prisão desse pústula, desse resto de esgoto, desse nojento, desse crápula chamado Adail Pinheiro,
ex-prefeito de Coari, abusador, violentador de criança de tenra idade.
Eu estive em Coari com a CPI da Pedofilia e tenho gravações das quebras de sigilo da Polícia Federal. Esse
nojento estupra criança de oito anos, de dez anos; leva criança de onze, doze anos ao aborto, comandado pela
sua Secretária de Ação Social, essa criminosa chamada Landi. E os processos desse resto dormiam nas gavetas
do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Então, a mídia – o Fantástico, a Rede Globo – abordou o assunto por três domingos seguidos e entrevistou
o Presidente do Tribunal, que disse: “Os processos aqui andam.” Andam como? Esse indivíduo está abusando,
violentando crianças e, com a força do dinheiro, se manteve solto até a semana passada.
Pois bem, a mídia fez força, os processos andaram, saíram da gaveta. E, para a alegria e a felicidade das
famílias, esse pústula está preso; para a nossa tristeza, porque neste País deveria haver prisão perpétua para
pedófilo, para quem violenta a emoção, o moral e o futuro de uma criança, e também prisão perpétua para
narcotraficante.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu quero comemorar junto com o povo de Coari,
com as crianças do Amazonas e com o povo do meu Brasil.
Como esse nojento, também há outros, com os processos dormindo nos tribunais. Acordem tribunais!
O CNJ precisa prestar atenção nesses processos na mão de juízes e desembargadores que protegem pedófilos
neste País.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Senadora Ana Rita.
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Faço um pedido
do Senador João Capiberibe, que pediu que fosse votado o Requerimento nº 56, de 2014, constante na pauta,
que assegura a realização de sessão especial para lembrar os 50 anos do golpe civil e militar de 1964.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Atendendo à solicitação de V. Exª, em
nome do Senador Capiberibe, passo a ler o requerimento.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 56, de 2014, do Senador João Capiberibe e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a lembrar o transcurso dos 50 anos do golpe civil
e militar de 1964, a realizar-se no dia 31 de março.
Em votação, o Requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Aproveitamos também para uma
convocação do Congresso Nacional.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se dia 18 de fevereiro do corrente, próxima terça-feira, às 19h, no plenário da Câmara
dos Deputados, com a seguinte pauta:
1 – Veto Total nº 47, de 2013 (aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2002 – Complementar,
que “Dispõe sobre procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal”);
2 – Veto Parcial nº 48, de 2013 (aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2013, que “Dispõe sobre
a definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitárias e Educação Superior
– ICES, disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências”);
3 – Veto Total nº 49, de 2013 (aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2012, que “Altera a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a implantação de
faixas, passarelas ou passagens subterrâneas para travessia de pedestres nas proximidades de estabelecimentos de ensino”); e
4 – Veto Total nº 50, de 2013 (aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2012, que “Regula o
exercício da atividade de condução de veículos de emergência”).
São esses os vetos que serão apreciados na sessão do Congresso Nacional da próxima terça-feira, às 19h.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós temos a inscrição
da eminente Senadora Ana Rita, na ordem. (Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Houve uma falha da Mesa anterior
com a inscrição do Senador Ivo Cassol, mas vamos ver o momento para acomodá-lo, eis que a Senadora Ana
Rita já está com compromisso assumido fora. Vamos manter então a ordem de inscrição.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) –Na sequência, nós temos o Senador
Ivo Cassol e aí V. Exª, na permuta com o Senador Eduardo Suplicy. Antes, porém, temos a palavra de um Líder,
que é o Senador Inácio Arruda.
Essa é a sequência.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol. Quero também cumprimentar os demais Srs. Senadores aqui
presentes, Senadoras, os telespectadores e ouvintes da TV e da Rádio Senado.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Só para corrigir, Senadora Ana Rita,
eu sou catarinense. Embora o Senador Ivo Cassol também seja catarinense, ele hoje é de Rondônia. Eu sou catarinense, Casildo Maldaner. Houve um equívoco.
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(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sim. Desculpe-me. Está certo. Obrigada.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta tribuna para provocar os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras a
uma reflexão e iniciar um debate em que o Parlamento brasileiro deverá se debruçar e se aprofundar no ano de
2014. Refiro-me aos graves problemas na segurança pública e a completa falência do nosso sistema prisional.
Terminamos o ano de 2013 perplexos com a crise instalada no Estado do Maranhão, que – verdade seja
dita – não é muito diferente de outros Estados da Federação. Diante da grande repercussão e das graves e consistentes denúncias de violação de direitos humanos da população carcerária e sua consequente repercussão
e consequências para o restante da população, decidimos fazer uma diligência da Comissão de Direitos Humanos do Senado ao Presídio de Pedrinhas.
Representando a Comissão, além de mim, foram os Senadores Randolfe Rodrigues, João Capiberibe e
Humberto Costa. Chegando ao Estado, fomos também acompanhados pelos Senadores Lobão Filho e João
Alberto Souza.
Durante a diligência, constatamos que os problemas e as constantes rebeliões remontam ao ano de
2007, com as primeiras rebeliões. No ano de 2008, a CPI da Câmara dos Deputados diligenciou a maioria das
unidades prisionais de São Luís e constatou à época superlotação, excesso de presos provisórios, misturas de
presos, presos doentes encarcerados, falta de trabalho e escola, esgotos estourados, carência de assistência
médica, educacional, jurídica, entre outros graves problemas.
Em 9 de novembro de 2009, ocorreu uma sangrenta rebelião no complexo de Pedrinhas, que resultou
em 18 mortes, sendo 3 presos decapitados. Desde então, até o final do ano 2013, foram executados 145 presos
no interior de estabelecimentos penais de Pedrinhas e de Pinho, sendo 7 decapitados.
Esse quadro fatídico resultou na atual crise do sistema carcerário do Estado do Maranhão, que foi para
além dos muros dos presídios. Atentados e incêndios ao transporte coletivo, ataques a policiais e demais servidores da segurança pública e comando de crimes e confrontos entre as organizações criminosas fazem parte
da rotina do povo maranhense.
Ao nos debruçarmos com maior estudo, com vistas a entender e, de forma conjunta, resolver este problema, que é nacional, alguns dados nos chamam a atenção. Quero aqui destacar o primeiro dado:
1) O Estado do Maranhão tem a menor taxa de população carcerária do País, ou seja,128,5 presos
por cem mil habitantes;
2) Mais baixa taxa de policiais militares por habitantes do País;
3) A segunda pior taxa de policiais civis por habitantes do País;
4) 55% dos presos são provisórios aguardando julgamentos;
5) Tem apenas 0,98% da população carcerária nacional, no entanto, concentra 26,5% das mortes de
presos no sistema carcerário;
6) E, ainda, o Estado do Maranhão, finalizou o ano de 2013 com 807 homicídios na região metropolitana de São Luís, ou seja, 635 em 2012 – um aumento de 27%.
Infelizmente, esta não é uma realidade exclusiva do Maranhão. Eu pessoalmente vivenciei a crise no sistema carcerário no meu Estado, o Espírito Santo, em 2009, quando esquartejamentos eram recorrentes nos
presídios capixabas.
A delegacia de Vila Velha, Município onde eu moro, com capacidade para 36 presos, foi transformada em
presídio, chegando a ter 300 presos e apenas um banheiro funcionando. A superlotação impedia os presos de
se mexerem, obrigando-os a fazer as necessidades fisiológicas nas embalagens em que era servido o almoço.
Os presos se revezavam para dormir, pois o espaço não comportava que todos se deitassem ao mesmo tempo.
Não existiam entradas de ar nem mesmo janelas, a luz do sol nunca era vista. A higiene pessoal nem se fala.
Banho era um luxo ao qual não tinham direito, o que era um atentado à saúde, muitos deles com doenças de
pele e furúnculos pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais.
À época, o Estado encontrou uma solução provisória para lá de questionável para solucionar o problema
da superlotação. No Município da Serra, mais especificamente no presídio de Novo Horizonte, o governo passou a encarcerar os detentos em contêineres. No verão, as celas metálicas atingiam temperaturas superiores a
40°C. As paredes pareciam brasas em fogo, impossível de encostar. As condições de infraestrutura eram precárias. Um banheiro para cada 20 homens, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e muitos, muitos ratos e baratas.
O odor proveniente do local era intragável. Todo esse cenário de horror e de violações de direitos humanos
chegou a ser discutido no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, em 2010.
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De lá pra cá, o Estado investiu cerca de R$453 milhões para mudar o perfil de nossos presídios, mas as
mudanças não atingiram somente o aspecto da infraestrutura. Atualmente, o Espírito Santo divide com Pernambuco a primeira colocação no ranking de presos estudando, com 25% da população carcerária. O Espírito
Santo também apostou na reinserção social do preso a partir da escolarização, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Tudo isso, associado à adoção de penas alternativas, permitiu ao Estado, pela
primeira vez, que o número de saída de detentos fosse maior que o de entrada.
No Rio Grande do Sul, ainda convivemos com o caos sofrido no Presídio Central de Porto Alegre, o maior
do Brasil, onde a situação também é caótica, cujas instalações são classificadas por entidades de direitos humanos e pelo Fórum da Questão Penitenciária do Rio Grande do Sul como de risco crítico, insalubres, sem
condições sanitárias mínimas e com total ausência de controle estatal sobre o dia a dia da vida nas galerias do
presídio. O presídio, fundado em 1959, foi considerado o pior do País pela CPI do Sistema Carcerário do Congresso Nacional, concluída em 2008. Em seu relatório final, a CPI classificou a unidade como “uma masmorra,
um inferno”, referindo-se ao amontoado de gente que sobrevivia em meio ao lixo e ao esgoto.
Como já defendemos, o cenário de degradação não é exclusividade do Maranhão, do Rio Grande do Sul,
desse ou daquele Estado, mas uma realidade do nosso sistema prisional. A situação do sistema penitenciário
brasileiro é cruel e atentatória à dignidade da pessoa humana, em flagrante violação da nossa Constituição,
que versa, no seu artigo 5º, “que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento cruel ou degradante”.
Eu quero aqui, Srs. Senadores, também lembrar o presídio feminino do Estado do Pará, que, por ocasião
da CPI da Violência Contra as Mulheres, tivemos a oportunidade de visitar, no qual as mulheres, em situação
semelhante à do presídio do Estado do Maranhão, também vivem em situação muito degradante. E há uma
agravante: mulheres grávidas, sem condições mínimas de atendimento médico, sem pré-natal, enfim, sem o
que assegure, inclusive, a saúde do bebê que está para nascer.
É inaceitável que o Brasil continue violando os direitos humanos dos presos e desrespeitando a nossa
própria Carta Magna, a qual garante amplos direitos aos presidiários, a exemplo do art. 5º, inciso XLVIII, que diz
que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o
sexo do apenado; e do art. 49, o qual assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.
O Estado brasileiro também tem atentado contra a Lei nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), que,
no seu art. 84, diz que presos condenados devem ser separados de provisórios, o que evidentemente não vem
sendo cumprido no País. Há a ocorrência de presos que estão sob custódia do Estado que não passaram pelo
devido processo legal, não foram sequer julgados e continuam encarcerados à revelia dos seus direitos.
É notório que os presídios brasileiros, Senador Requião, se transformaram em depósitos humanos que
não cumprem a função de recuperar ou mesmo de minimamente possibilitar a reinserção social dos presos.
Que tipo de cidadãos e cidadãs o sistema penitenciário nacional tem formado e oferecido ao convívio social?
Em um ambiente de degradação, de maus-tratos, de péssimas condições de higiene, de ausência completa de
assistência social, médica e psicológica, é consequente que esses presos submetidos a tais condições sejam
levados ao definhamento físico e mental. É procedente a máxima de que as cadeias brasileiras tornaram-se
verdadeiras universidades do crime, uma vez que elas não oferecem as mínimas condições de vida para o encarcerado. O índice de 60% de reincidência de presos primários é um dos mais altos do mundo e denuncia por
si só a falência do atual modelo de encarceramento em curso no País.
Mesmo assim, continua-se acreditando que o endurecimento das leis e o aprisionamento em massa
são saídas para solucionar a questão da criminalidade e da violência, a exemplo das propostas de redução da
maioridade penal que aqui tramitam e da própria discussão em torno da reforma do Código Penal, expressões
de que muitos Parlamentares ainda veem a prisão como solução dos problemas.
Um exemplo manifesto de que o endurecimento das leis não surte efeito concreto é a Lei dos Crimes Hediondos, muita propalada como resposta à violência urbana, mas que, desde que entrou em vigência, pouco
resultado deu. Temos de problematizar o mito de que a lei penal é capaz de solucionar problemas de cunho
social mais amplo e complexo.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão ligado ao Ministério da Justiça,
nos últimos 22 anos, a quantidade de pessoas presas teve um aumento de 511% entre 1990 e 2012, ao passo
que o número de habitantes do País teve um crescimento de aproximadamente 30%.
Diante desses dados, cabe-nos fazer uma pergunta: este aumento do número de encarcerados resultou
em uma maior sensação de segurança da população?
Atualmente, o Brasil possui uma massa carcerária de 550 mil pessoas espalhadas pelas 27 unidades da
Federação, com taxa de 228 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 1990, ano funesto em que o País
também vivenciou o extermínio de 111 presos no “Massacre do Carandiru”, a população carcerária era de 90 mil
presos. O número coloca o País no quarto lugar entre as nações com a maior quantidade de encarcerados no
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mundo, cujo índice de crescimento é o maior verificado no Planeta. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos da América (2,2 milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (680 mil). E pasmem, Srs. Senadores e Srªs Senadoras:
deste contingente de meio milhão de pessoas encarceradas, mais de um terço são presos provisórios, ou seja,
ainda aguardam julgamento, encarcerados, e muitos desses teriam direito a estar em liberdade.
Segundo o Ministério da Justiça, o déficit prisional brasileiro é de 240 mil vagas. E quero aqui fazer um
parêntese que considero fundamentalmente importante, que diz respeito à seletividade da nossa população
carcerária. Não é qualquer cidadão brasileiro que está sendo submetido a esta realidade aviltante da dignidade humana.
É nítido o recorte de classe, gênero, raça e faixa etária, uma vez que 60% dos presidiários são negros; 58%
são jovens, com idade entre 18 e 24 anos, e 77% não passaram do ensino fundamental (5,6% são analfabetos;
13% são apenas alfabetizados e 46% têm apenas o ensino fundamental incompleto), o que demonstra que
temos uma máquina estatal de prender e criminalizar a população negra, pobre, jovem e da periferia.
Srs. Senadores e Sras Senadoras, não subo a esta tribuna apenas para fazer denúncias.
Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senadora Ana Rita, em primeiro lugar, quero cumprimentá-la pela isenção e clareza do seu relatório e, em seguida, quero dar um testemunho de quem governou
o Estado do Paraná por três vezes e tem um conhecimento relativamente profundo do problema. Eu assumi o
governo do Estado, tomei conhecimento do problema prisional e carcerário e fiz uma projeção que pretendia
resolver pelos próximos 20 anos o sistema prisional do Paraná. Eu determinei a construção de 12 penitenciárias
de porte. A cada penitenciária construída, o Judiciário a lotava basicamente com os presos provisórios. Então,
nós temos essa mirtácea brasileira, essa jabuticaba, que é a prisão provisória. Um relatório da Associação dos
Juízes do Paraná revela que a média brasileira de prisões provisórias é de 43% dos presos; uma boa parte deles,
se julgados um dia, já terão cumprido as suas penas, e essa mirtácea, essa jabuticaba, que é uma exclusividade do Brasil, só existe aqui. A prisão provisória é necessária em algumas circunstâncias, mas ela se generalizou
com essa legislação e esse sentimento de pânico com a multiplicação das notícias da insegurança. Solução
para isso: construir mais presídios? Não. A solução para isso é dificultar as medidas provisórias. Por exemplo: a
medida provisória poderia ser dada por dez dias, quinze dias e só ampliada por um colegiado de juízes e não
mais por um juiz singular. Os tribunais de Justiça, Senador Armando, teriam uma Câmara especial para confirmar a necessidade da medida provisória. O outro aspecto é que, desses 57% de presos condenados, 80% deles
são de crime de pouca ou quase...
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – ... nenhuma periculosidade: é um marido que não
pagou a pensão; é um usuário de droga, não um traficante; é um contador que sonegou da empresa em que
trabalhava o recolhimento do Fundo de Garantia ou do INSS. Então, nós deveríamos criar uma legislação para
forçar a aplicação de medidas alternativas porque os juízes não as dão; elas já existem na nossa legislação e nos
nossos códigos, mas não são usadas. As medidas alternativas, com agente de cumprimento da medida, como
existe o agente das condicionais no mundo inteiro, desatravancariam as nossas penitenciárias. O número de
presos no Brasil – eu não recordo bem o dado que V. Exª deu –, o dado que eu tenho é de 446 mil presos no País...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Desses 446 mil presos, duzentos e tantos são presos
provisórios. Então, o fundamental...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Nós temos, Senador, 550 mil presos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – O dado que eu tenho são da Associação dos Juízes do Paraná. V. Exª, provavelmente, está examinando ou quantificando os presos nas delegacias de polícia.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sim.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Eu estou falando, exclusivamente, dos presos nos
presídios. Então, nós temos que viabilizar o fim, a contenção das prisões provisórias, que são absurdas. Quando
condenado, o preso já cumpriu a pena, e, quando absolvido, terá ficado três ou quatro anos numa penitenciária. Precisamos também viabilizar um sistema que facilite e induza ou, em determinadas circunstâncias, leve à
obrigação da pena alternativa, que, aliás, acaba sendo extraordinariamente mais barata do que a manutenção
de um preso num presídio, em contato com o Comando Vermelho e essas coisas todas que têm surgido por
aí – uma verdadeira escola de crime. Na verdade, eu constato, pela leitura do seu equilibrado relatório, que o
que aconteceu no Maranhão não difere em nada do que acontece no conjunto das penitenciárias no Brasil.
Mesmo no Paraná, que, com essas penitenciárias, passamos a ter um sistema prisional melhor do que o sistema

Fevereiro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

443

brasileiro, nós tivemos rebeliões, com cabeças cortadas e tudo mais. Só não se transformaram num espetáculo
político em véspera de eleição. Então, as medidas devem ser tomadas muito mais pelo Congresso Nacional do
que com essa aloucada construção de novos presídios. Eu convidei a nossa Associação dos Juízes do Paraná,
uma rapaziada surpreendentemente...
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – ... inteligente e motivada, para viabilizarmos algumas propostas que eliminem, de certa forma, essa quantidade absurda de prisões provisórias e viabilizem,
induzam, pelo menos, às penas alternativas. Eu acho que aí nós aproveitamos a oportunidade do Maranhão
para conduzir, num rumo certo, a solução.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada. Eu quero agradecer ao Senador Requião
pelo aparte e dizer que este é um debate que, realmente, o Congresso Nacional precisa fazer. Com certeza,
V. Exª tem muito a contribuir, pela experiência acumulada como Governador do Estado do Paraná e também
como membro da Comissão de Direitos Humanos desta Casa.
Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM – MT) – Mais dois minutos para concluir, porque nós
temos ainda vários oradores inscritos.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pois não, serei breve. Eu apenas faço questão de
registrar o meu aparte à Senadora Ana Rita porque fiz parte da Comissão Especial da Comissão de Direitos Humanos que esteve no Maranhão fazendo aquela visita a Pedrinhas, conversando com a sociedade maranhense
sobre aquela crise. Eu queria tão somente registrar a iniciativa da Senadora Ana Rita, a forma como ela conduziu todo o processo. E também dizer que nós precisamos nos sentar, a partir daquela visita, para fazermos essa
discussão que V. Exª está a fazer, que o Senador Roberto Requião aqui fez e vários outros que também estão
preocupados com o tema do sistema prisional brasileiro. Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada, Senador Humberto Costa. Amanhã, na reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, que vai acontecer às 11 horas, estaremos socializando
toda essa visita que foi feita, apresentando o relatório da visita e também debatendo os próximos passos que
esta Casa deverá tomar e também a Comissão de Direitos Humanos. Então, esse debate será feito conjuntamente com todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, amanhã, às 11 horas da manhã.
Eu já vou finalizar, Sr. Presidente. Peço que considere como lido o relatório, mas quero apenas aqui reafirmar o meu compromisso e convicção de que a saída para este grave problema exige do Estado brasileiro muito
mais do que construção de presídios. Está para chegar a esta Casa uma medida provisória que trata desse tema.
Na verdade, nós estamos em um círculo vicioso e precisamos sair dessa encruzilhada. Precisamos discutir políticas eficientes para que possamos dar uma resposta...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – ... efetiva à sociedade, mas com medidas que venham
atender à demanda carcerária da nossa população, respeitando, com certeza, a dignidade da pessoa humana.
O desencarceramento, com penas alternativas, em minha opinião, ajudaria, em muito, a reduzir a superlotação
dos presídios e, assim, ficar apenas aqueles que cometeram crimes muito graves. Pessoas que cometeram crimes
menos graves poderiam cumprir essa pena de forma diferenciada, prestando serviços à sociedade, ressocializando-se, para que voltem a ser pessoas sérias que podem conviver com os demais membros da nossa sociedade.
Quero finalizar, Sr. Presidente.
Eu recebi um relatório e gostaria de considerar como lido o meu relatório, o meu discurso, a minha fala
de hoje à tarde. Também gostaria de considerar como lido um documento entregue pelos estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto e que tem como tema “Pedrinhas: o Maranhão e a Tragédia Carcerária Brasileira”.
É um documento escrito por estudantes e subscrito por diversas entidades, organizações, movimentos sociais
e pessoas altamente conhecidas, respeitadas, sociólogos, professores, antropólogos, enfim, pessoas que representam a academia e que são conhecidas nacionalmente, pessoas que têm todo o nosso respeito.
(Interrupção de som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Mais um minuto para V. Exª concluir,
Senadora.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Portanto, é um documento que merece ser publicado.
Solicito a esta Casa que publique esse documento, que ele seja registrado nos Anais do Senado Federal.
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Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA ANA RITA
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores e ouvintes da TV e da Rádio Senado, Srs. Senadores, Sras Senadoras,
venho a esta tribuna para provocar aos senhores senadores e as senhoras senadoras uma reflexão e iniciar um
debate a qual o parlamento brasileiro deverá se debruçar e aprofundar no ano de 2014. Refiro-me aos graves
problemas na segurança pública e a completa falência do nosso sistema prisional.
Terminamos o ano de 2013 perplexos com a crise instalada no Estado do Maranhão, que verdade seja
dita, não é muito diferente de outros Estados da federação. Diante da grande repercussão, e das graves e consistentes denúncias de violação de Direitos Humanos da população carcerária e sua conseqüente repercussão
e conseqüências para o restante da população, decidimos por fazer uma diligência da Comissão de Direitos
Humanos do Senado ao Presídio de Pedrinhas.
Representando a Comissão, além de mim, foram os Senadores Randolfe Rodrigues, João Capiberibe e
Humberto Costa. Chegando ao Estado fomos também acompanhados pelos Senadores Lobão Filho e João
Alberto de Souza.
Durante a diligência constatamos que os problemas e as constantes rebeliões remontam ao ano de 2007
com as primeiras rebeliões. No ano de 2008 a CPI da Câmara dos Deputados diligenciou a maioria das unidades prisionais de São Luís e constatou à época superlotação, excesso de presos provisórios, misturas de presos,
presos doentes encarcerados, falta de trabalho e escola, esgotos estourados, carência de assistência médica,
educacional, jurídica, dentre outros graves problemas.
Em 09 de novembro de 2009 ocorreu uma sangrenta rebelião no complexo de Pedrinhas, que resultou
em 18 mortes, sendo 03 presos decapitados. Desde então até o final do ano 2013 foram executados 145 presos
no interior de estabelecimentos penais de Pedrinhas e de Pinho, sendo 07 decapitados.
Este quadro fatídico resultou na atual crise do sistema carcerário do Estado do Maranhão, que foi para
além dos muros dos presídios. Atentados e incêndios ao transporte coletivo, ataques a Policiais e demais servidores da segurança pública e comando de crimes e confrontos entre as organizações criminosas fazem parte
da rotina do povo Maranhense.
Ao nos debruçarmos com maior estudo com vistas a entender e de forma conjunta resolver este problema que é nacional, alguns dados nos chamam a atenção: 1) O Estado do Maranhão tem a menor taxa de
população carcerária do país (128,5 presos por cem mil habitantes); 2) Mais baixa taxa de policiais militares
por habitantes do país; 3) A segunda pior taxa de policiais civis por habitantes do país; 4) 55% dos presos são
provisórios aguardando julgamentos; 5) Tem apenas 0,98% da população carcerária nacional, no entanto, concentra 26,5% das mortes de presos no sistema carcerário; 6) Finalizou o ano de 2013 com 807 homicídios na
região metropolitana de São Luís (635 em 2012, ou seja, aumento de 27%)
Infelizmente esta não é uma realidade exclusiva do Maranhão. Eu pessoalmente vivenciei a crise no sistema carcerário no meu Estado, o Espírito Santo, em 2009, quando esquartejamentos eram recorrentes nos
presídios capixabas. A delegacia de Vila Velha, com capacidade para 36 presos, foi transformada em presídio,
chegando a ter 300 presos e apenas um banheiro funcionando. A superlotação impedia os presos de se mexerem, obrigando-os a fazer as necessidades fisiológicas nas embalagens em que era servido o almoço, Os presos se revezavam para dormir, pois o espaço não comportava que todos se deitassem ao mesmo tempo. Não
existiam entradas de ar, nem mesmo janelas, a luz do sol nunca era vista. A higiene pessoal, nem se fala, banho
era um luxo ao qual não tinham direito, o que era um atentado à saúde, muitos deles com doenças de pele e
furúnculos pelo corpo, inclusive nos órgãos genitais.
À época, o estado encontrou uma solução provisória pra lá de questionável para solucionar o problema
da superlotação. No município da Serra, mais especificamente, no presídio de Novo Horizonte, o governo passou a encarcerar os detentos em contêineres, No verão as celas metálicas atingiam temperaturas superiores
aos 40° C. As paredes pareciam brasas em fogo, impossível de encostar. As condições de infraestrutura eram
precárias. Um banheiro para cada 20 homens, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e muitos, muitos ratos e
baratas. O odor proveniente do local era intragável. Todo esse cenário de horror e de violações de direitos humanos, chegaram a ser discutidas no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, em 2010.
De lá pra cá o Estado investiu cerca de R$ 453 milhões para mudar o perfil de nossos presídios. Mas as
mudanças não atingiram somente o aspecto da infraestrutura. Atualmente, o Espírito Santo divide com Pernambuco a primeira colocação no ranking de presos estudando, com 25% da população carcerária. O Espírito
Santo também apostou na reinserção social do preso a partir da escolarização, qualificação profissional e in-
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serção no mercado de trabalho. Tudo isso associado à adoção de penas alternativas; permitiu ao estado, pela
primeira vez, que o número de saída de detentos fosse maior que o de entrada.
No Rio Grande do Sul, ainda convivemos com o caos sofrido no Presídio Central de Porto Alegre, o maior
do Brasil, onde a situação também e caótica, cujas instalações são classificadas por entidades de direitos humanos e pelo Fórum da Questão Penitenciária do Rio Grande do Sul como de risco crítico, insalubres, sem
condições sanitárias mínimas e com total ausência de controle estatal sobre o dia a dia da vida nas galerias do
presídio. O presídio, fundado em 1959, foi considerado o pior do País pela CPI do Sistema Carcerário do Congresso Nacional, concluída em 2008. Em seu relatório final, a CPI classificou a unidade como “uma masmorra,
um inferno”, referindo-se ao amontoado de gente que sobrevivia em meio ao lixo e ao esgoto.
Como já defendemos o cenário de degradação não é exclusividade do Maranhão, do Rio Grande do Sul,
desse ou daquele estado, mas uma realidade do nosso sistema prisional. A situação do sistema penitenciário
brasileiro é cruel e atentatória à dignidade da pessoa humana, em flagrante violação da nossa Constituição,
que versa no seu artigo 5º “que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento cruel ou degradante.”
É inaceitável que o Brasil continue violando os direitos humanos dos presos e desrespeitando a nossa
própria Carta Magna, a qual garante amplos direitos aos presidiários, a exemplo, do artigo 5º, inciso 48, que diz
que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o
sexo do apenado; e o artigo 49, o qual assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.
O Estado brasileiro também tem atentado contra a lei 7210/84 (Lei de Execução Penal) que no seu artigo
84 diz que presos condenados devem ser separados de provisórios, o que evidentemente não vem sendo cumprido no País. Temos a ocorrência de presos que estão sob custódia do Estado, que não passaram pelo devido
processo legal, não foram sequer julgados e continuam encarcerados à revelia de seus direitos.
É notório que os presídios brasileiros se transformaram em depósitos humanos, que não cumprem a
função de recuperar, ou mesmo de minimamente possibilitar a reinserção social dos presos. Que tipo de cidadãos o sistema penitenciário nacional tem formado e oferecido ao convívio social? Em um ambiente de degradação, de maus tratos, de péssimas condições de higiene, de ausência completa de assistência social, médica
e psicológica, é conseqüente que esses presos submetidos a tais condições sejam levados ao definhamento
físico e mental.
É procedente a máxima de que as cadeias brasileiras tornaram-se verdadeiras universidades do crime,
uma vez que, elas não oferecem as mínimas condições de vida para o encarcerado. O índice de 60% de reincidência de presos primários é um dos mais altos do mundo e denuncia por si a falência do atual modelo de
encarceramento em curso no País.
E, mesmo assim, continua-se acreditando que o endurecimento das leis e o aprisionamento em massa
são saídas para solucionar a questão da criminalidade e da violência, a exemplo, das propostas de redução da
maioridade penai que aqui tramitam e da própria discussão em torno da reforma do Código Penal, expressões
de que muitos parlamentares ainda vêem a prisão como solução dos problemas.
Um exemplo manifesto de que o endurecimento das leis não surte efeito concreto, é a Lei dos Crimes
Hediondos, muito propalada como resposta à violência urbana, mas que desde que entrou em vigência pouco
resultado deu. Temos que problematízar o mito de que a lei penal é capaz de solucionar problemas de cunho
social mais amplos e complexos.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão ligado ao Ministério da Justiça,
nos últimos 22 anos, a quantidade de pessoas presas teve um aumento de 511%, entre 1990 e 2012, ao passo
que o número de habitantes no país teve um crescimento de aproximadamente 30%. Diante destes dados,
cabe nos fazer uma pergunta: Este aumento de número de encarcerados resultou em uma maior sensação de
segurança da população?
Atualmente, o Brasil possui uma massa carcerária de 550 mil pessoas espalhadas pelas 27 unidades da
federação, com taxa de 228 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 1990, ano funesto em que o País
também vivenciou o extermínio de 111 presos no “Massacre do Carandiru”, a população carcerária era de 90
mil presos. O número coloca o país no quarto lugar entre as nações com a maior quantidade de encarcerados
no mundo e cujo índice de crescimento é o maior verificado no planeta. O Brasil fica atrás apenas dos Estados
Unidos da América (2,2 milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (680 mil). E pasmem: deste contingente de meio
milhão de pessoas encarceradas, mais de 1/3 são presos provisórios, ou seja, ainda aguardam julgamento encarcerados e muitos destes teriam direito a estar e liberdade.
Segundo o Ministério da Justiça, o déficit prisional brasileiro é de 240 mil vagas. E quero aqui fazer um
parêntese que considero fundamentalmente importante, que diz respeito à seletividade da nossa população
carcerária. Não é qualquer cidadão brasileiro que está sendo submetido a esta realidade aviltante da dignidade humana.
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É nítido o recorte de classe, gênero, raça e faixa etária, uma vez que 60% dos presidiários são negros, 58%
são jovens com idade entre 18 e 24 anos e 77% não passaram do Ensino Fundamental (5,6% são analfabetos;
13% são apenas alfabetizados e 46% têm apenas o ensino fundamental incompleto), o que demonstra que
temos uma máquina estatal de prender e criminalizar a população negra, pobre, jovem e da periferia.
Srs. Senadores e Sras Senadoras, não subo a esta tribuna apenas para fazer denúncias, ou relatar o que
venho acompanhando dos presídios brasileiros. Do Parlamento Brasileiro se exige mais. A sociedade espera
de nós o aprofundamento do debate e a construção conjunta de alternativas ao caos da segurança pública e
o seu impacto no sistema carcerário.
Ciente deste desafio reafirmo aqui o meu compromisso e convicção que a saída para este grave problema exige do Estado brasileiro muito mais do que construção de presídios. Estamos em um círculo vicioso e
precisamos sair desta encruzilhada. Do ano 2000 até 2013 dobramos o número de vagas nos presídios, no entanto também dobramos o número de detentos. A conta não fecha e não atacamos a raiz do problema. Como
afirmava Foucault “Há um século e meio que a prisão vem sendo dada como seu próprio remédio”.
Acredito que em um primeiro momento, ainda em caráter emergencial e paliativo, precisamos atacar o
problema de que mais de 1/3 dos encarcerados são temporários, ainda aguardando julgamento e concessão
de benefícios. Para isto é de extrema importância uma parceria entre os poderes executivo e o judiciário, capitaneados pelo Conselho Nacional de Justiça, na perspectiva de construção de um amplo mutirão que acelere
os julgamentos e em especial conceda a progressão de regime e outras medidas correlatas.
Em segundo momento, após um debate amplo e nacional, envolvendo os três poderes da república e
a sociedade civil, precisamos aperfeiçoar o nosso sistema jurídico e legislativo no caminho da valorização e
priorização das penas alternativas. Vejo com muita tristeza os números do DEPEN (Departamento Penitenciário) de que dão conta que no Brasil a aplicação da pena alternativa reduziu em 30%.
Isto é um duplo equívoco. Tanto pelo fato que o desencarceramento oferecido pelas penas alternativas
atacam a superlotação dos presídios, como pelo fato de que comprovadamente é mais eficiente no combate a criminalidade e tem menor índice de reincidência, conforme aponta estudos da ONU – Organização das
Nações Unidas.
Em terceiro momento, para os que em virtude da gravidade do delito não fizerem jus a medidas alternativas, é necessário alterar profundamente a estrutura e funcionamento dos presídios. Os nossos presídios
devem ser geridos pelo princípio da ressocialização, com a valorização do trabalho e dos estudos, em detrimento do princípio da vingança e da punição, que não enxerga o preso como cidadão e merecedor de direitos
e dignidade. Não devemos, em nenhuma hipótese, confundir justiça com vingança!
Diante disto, o Senado Federal, com bastante tranquilidade e de forma coletiva precisa se debruçar neste
ano de 2014 com muito afinco no debate sobre segurança pública e suas conseqüências no sistema carcerário. É público que tem crescido em nossa população a sensação de insegurança. O povo espera do parlamento
respostas rápidas e soluções eficientes.
Por fim, quero aqui agradecer e solicitar que seja dado como lida e conste nos anais da Casa a carta ao
povo brasileiro elaborada pelo histórico Centro Acadêmico de Direito da Faculdade do Largo do Machado, da
USP e foi subscrita por outras entidades e figuras de destaque da Academia,
Sem mais para o momento, muito obrigado!!
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA ANA RITA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento a Senadora Ana Rita pelo
belo pronunciamento e pelo relatório, já que foi designada, naturalmente, para fazer uma visita ao Estado do
Maranhão e ver o seu sistema penitenciário.
V. Exª será atendida, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – A Presidência designa o ilustre Senador
Gim Argello para integrar, como titular, a Comissão Temporária de Reforma do Código Comercial, nos termos
do Ofício nº 06, de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 6/2014/BLUFOR
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta ao OF. SF. Nº 2.703/2013, dirijo-me a Vossa Excelência para
indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Gim, como membro Titular, para integrar a Comissão
Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – O próximo orador é o Senador Ivo Cassol. V. Exª aguarde um minuto, para que eu leia alguns expedientes importantes da noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Em votação o Requerimento nº 63, de
2014, do Senador Flexa Ribeiro, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para realizar visita
oficial à Croácia, na condição de membro do Grupo de Amizade Interparlamentar Brasil-Croácia, no período
de 1º a 5 de março de 2014, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Em votação o Requerimento nº 62 .
Votação do Requerimento nº 62, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para realizar visita oficial à Croácia, na condição de membro do Grupo Amizade Interparlamentar Brasil-Croácia, no período de 1º a 5 de março de 2014, conforme indicação da Presidência do
Senado Federal.
As Sras e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Há sobre a mesa o Requerimento nº
61, de 2014, do Senador Cícero Lucena, que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença para desempenhar missão no exterior, com ônus para o Senado Federal, a fim de desempenhar missão diplomática a convite do Presidente do Grupo Amizade Parlamentar Irã-Brasil, no período
de 13 a 17 de fevereiro do corrente, em Teerã, República Islâmica do Irã.
As Sras e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Mais um minuto, meu querido amigo
pessoal, Senador Ivo Cassol.
Há sobre a mesa o Requerimento nº 60, de 2014, do Senador Eduardo Suplicy, que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para desempenhar missão no exterior, com
ônus para o Senado Federal, a fim de desempenhar missão diplomática a convite do Presidente do Grupo de
Amizade Parlamentar Irã-Brasil, no período de 14 a 19 de fevereiro do corrente, em Teerã, República Islâmica
do Irã.
As Sras e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Há sobre a mesa o Requerimento nº 58,
de 2014, do Senador Valdir Raupp, que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, licença para desempenhar missão no exterior, com ônus para o Senado Federal, a fim de desempenhar
missão diplomática a convite do Presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Irã-Brasil, no período de 14 a
17 de fevereiro do corrente ano, em Teerã, República Islâmica do Irã.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Concedo a palavra, com muita honra,
ao ilustre e valoroso homem público Ivo Cassol, brilhante ex-Governador do Estado de Rondônia e, desta feita,
Senador da República pelo seu Estado.
Com a palavra V. Exª, que tem 20 minutos, pelo Regimento Interno.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, nosso Presidente, Senador Jayme Campos.
É uma alegria e uma satisfação usar a tribuna desta Casa sob o comando, a tutela de V. Exª. É com alegria
e satisfação, como ex-Governador do Estado de Rondônia que fui por dois mandatos, mas, ao mesmo tempo,
com a alegria e satisfação, quando eu passava por Mato Grosso e V. Exª era o Governador daquele Estado, hoje
um Estado rico, porque tem em sua essência a produção agrícola, o agronegócio. Daquela terra saem alimentos que sustentam a população brasileira. O Estado exporta e traz divisas e ajuda ainda mais a nossa balança
comercial.
Senador Jayme Campos, eu já estava com saudades de V. Exª, que esteve afastado uns dias desta Casa.
O mesmo aconteceu comigo ano passado, quando meu pai ocupou a cadeira de suplência.
Estamos em ano atípico, pois temos a Copa do Mundo, que demorou mais de 50 anos para ser conquistada, mais uma vez, pelo Brasil, país organizador e realizador desse evento. Temos um ano atípico também
porque é ano de eleição e porque nós, o Congresso Nacional, esta Casa, juntamente com os Deputados, mudamos o conceito das emendas parlamentares quando há as chamadas emendas impositivas. Muitos nos criticam por esses recursos. As pessoas falam, muitas vezes, dos políticos, mas o mínimo que os políticos podem
fazer, Senador Jayme, é levar um pouco de recurso para nossa base eleitoral em nossos Estados, a fim de fomentar o emprego, o desenvolvimento e a infraestrutura mínima e necessária que a população cobra de nós,
que somos seus representantes.
Ao mesmo tempo, é com alegria, nessa mudança que temos hoje do Orçamento, que recebemos inúmeros prefeitos em nossa Capital Federal. Acompanhando os prefeitos, estão aqui o Vereador de Colorado, Divino
Soares; Vereador Nizomar, também de Colorado; o Vice-Prefeito de Colorado, Josimar, que se prepara, porque
nos próximos dias assumirá a cadeira da prefeitura, uma vez que o Prefeito Enedino, eleito e reeleito pelo Partido Progressista, o nosso Partido, se desincompatibilizará, saindo da Prefeitura para disputar uma vaga nas
convenções como pré-candidato a Deputado Estadual e como a Deputado Federal – o que for melhor para
aquela região do Estado de Rondônia.
Também, com alegria e satisfação, nós recebemos, hoje, Luizão do Trento, de minha cidade. Ele é Vice-Prefeito.
Mas a cidade Rolim de Moura é igual à administração passada no Estado de Rondônia, Senador Jayme.
Nós tínhamos o governador e o vice, e onde estivesse um presente valeria como se estivessem os dois. Em
Rolim de Moura, o César Cassol, meu irmão, que disputou as eleições, no último pleito, junto com o Luizão,
como vice, os dois ganharam as eleições com mais de 70% dos votos. Pegaram um município desacreditado,
arrebentado, estuprado e, ao final do ano, fecharam com o município com mais de cinco milhões em caixa.
Ao mesmo tempo, esse trabalho em conjunto que fizeram no Município Rolim de Moura e a maneira
com que, hoje, os prefeitos são tratados no âmbito nacional – é bom porque eu acho que deve haver mais prefeitos sentados aqui juntos, eu vou citar mais nomes de prefeitos: nós temos aqui o Prefeito Isael, de Cabixi; o
Deocleciano, de Corumbiaria; o João Miranda, de Pimenteiras; nós temos o Miotto Júnior, de Monte Negro; nós
temos, de São Francisco, a Gislaine, conhecida como Lebrinha; de Alvorada, o Ranieri; de Cerejeiras, o Airton;
de Costa Marques, o Chico Território; Alta Floresta, o Vantuil; e de Santa Luzia, o Jurandir.
Hoje, infelizmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os prefeitos dos quatro cantos do País se sentem desestimulados para poder trabalhar, produzir, poder agir. Todo mundo tem acompanhado os prefeitos
que entram na Administração Pública. Por enquanto, não há processo nenhum, porque faz um ano que estão
na Administração. Mas não se preocupem, os processos é só questão de dias, é questão de tempo; eles virão.
Mas quero aqui também aproveitar os Srs. Prefeitos para dizer o seguinte: o primeiro processo que vocês vão receber... Eu sei que vocês vão chorar muito, espernear bastante, mas, posteriormente, os próximos
processos vocês vão acabar absorvendo com tranquilidade. Mas jamais desistam, jamais percam o estímulo
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de trabalhar pela sua cidade. Porque, hoje, com a legislação que nós temos, a classe política – e não só a municipal, não só a estadual ou federal – é tratada como vagabunda. Somos tratados como preguiçosos, somos
tratados como se fossemos incompetentes. Somos tratados como se todo mundo fosse corrupto, quando, na
verdade, nós temos o desonesto e o corrupto em todas as áreas. Onde tem um ser humano é passivo de erro.
E aqueles que pisarem na bola têm que ser punidos na forma da lei.
O que nós não podemos, Sr. Presidente, é desestimular os prefeitos, como já aconteceu com cinco prefeitos,
em âmbito nível nacional, que renunciaram, porque não aguentaram tanta pressão de promotores mandando
dentro da Administração Pública, e sempre sob muitas ameaças. Não sou contra a instituição. A instituição é
forte, e nós temos que continuar tendo um Ministério Público forte. O que nós precisamos é da compreensão
dos promotores, especialmente desses novos, que estão ainda com pouca experiência ou vivência. Que eles
façam um trabalho conjunto com a sociedade, com o Executivo municipal, com a Câmara Municipal, buscando
solucionar os problemas locais, sob pena de, no futuro, não termos político algum que queira mais disputar
para prefeitura. Aquele que tem algum patrimônio, aquele que tem alguns bens, o empresário de visão, o administrador, acaba não entrando na vida pública, porque sabe que, infelizmente, depois, vai ficar com os seus
bens indisponíveis e vai ter problema para o resto da vida.
Eu falo isso porque eu sinto isso na pele. Mas não desisto. Continuo firme. Estou de pé. Fui denunciado
várias vezes, mas não roubei, não superfaturei, não paguei obra que não foi executada. Simplesmente, muitas
vezes, há questões técnicas. E essas questões técnicas, nem sempre a gente que está à frente da Administração
Pública é quem faz. A equipe é um time que existe e que trabalha junto com isso.
Mas, ao mesmo tempo, o que me estimula a continuar lutando é a quantidade de pessoas, especialmente as senhoras, os senhores, as lideranças religiosas, indo à igreja, orando ou rezando pelas autoridades. Obrigado, de coração! É isso que nos dá mais energia, mais garra, mais determinação, para que a gente continue
trabalhando.
É assim, Luizão. Você, em Rolim de Moura, tem esse desafio pela frente. O Luizão é o Vice-Prefeito, Presidente, Senador Jayme Campos. Ele é um empresário de sucesso em Rolim de Moura. É um comerciante, igual
ao Enedino, na cidade de Colorado, que tem uma farmácia e que lutou a vida inteira para conseguir um patrimônio, para conseguir alguma coisa; e, de repente, no futuro, ele vai ter muita dor de cabeça e gastar com
muito advogado, para poder se defender nos processos.
É por isso que o meu irmão, César Cassol, disse e continua dizendo: “Nem bem comecei e já me colocaram
processo na cacunda. Portanto, não aguento, estou saindo, porque dessa maneira não continuarei trabalhando”.
E eu o avisei, Senador Jayme. Quando ele saiu candidato em Rolim de Moura, eu disse que, se me entregassem
a chave da prefeitura, eu não aceitaria.
Eu quero aqui dizer, Senador Jayme Campos, que o povo de Mato Grosso, da cidade em que V. Exª tem
domicílio eleitoral, deu a V. Exª um grande presente, nas eleições municipais passadas – quando lá V. Exª com
sua esposa disputavam a prefeitura municipal. Com certeza absoluta, vocês ganharam, e ganharam muito
mais. Eu sei que a população queria que V. Exª e sua esposa estivessem à frente, mas o incômodo, o desgaste
que V. Exªs iam ter, com certeza, não compensaria nada no meio do caminho. Eu disse isso para V. Exª em várias
oportunidades aqui. Foi um presente que Deus lhes deu. Com certeza, não é derrota, não. Com certeza, foi um
presente, para não terem incômodo, não terem dor de cabeça no futuro.
A população de Rolim de Moura, o Luizão do Trento, que é do Paraná e que está aí conversando com o
nosso Senador e ex-governador Requião, do Paraná, um governador determinado, arrojado, curto e objetivo.
É assim que nos dá ânimo para continuar, cada vez mais.
Mas, na última sexta-feira, nós estivemos na cidade de Buritis, uma das cidades que mais cresceram no
Brasil e que tem praticamente 50 mil habitantes, uma região rica, extraordinária. Lá houve uma audiência pública, organizada pela Câmara Municipal, pela Associação de Produtores Rurais, agricultores, pecuaristas, Associação Comercial, em nome do Roberto – se não estou enganado, se não estou equivocado, é este o nome
–, da Assembleia Legislativa, do Maurão de Carvalho, o vice-presidente da Assembleia Legislativa – e quero
deixar o meu abraço a todos, à comissão organizadora daquela audiência pública. Aquelas pessoas têm uma
grande preocupação com uma ação do Ministério Público, que entrou na Justiça para fazer a remoção dessas
pessoas que moram no Parque Estadual conhecido como Jaci-Paraná, um parque criado anos atrás, às escuras. A população está lá dentro há mais de 20 anos. Simplesmente foi criado aquele parque para buscar, para
conseguir dinheiro de fora. Nesse parque nós temos mais de 1,2 mil famílias. E lá estavam presentes mais de
três mil pessoas, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Senador pelo Rio Grande do Sul. Mais de 3.000 pessoas!
Pessoas, Senador Paim, de mãos calejadas. Pessoas que trabalham, dia a dia, na terra, para produzir, para tirar o
leite, e, num instante, estavam em uma situação de serem despejadas daquela área, daquele Parque Estadual,
porque não tinham a regularização.
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E eu dizia, naquele evento, e torno aqui a falar novamente para os que estão me assistindo em Rondônia,
na região do Vale do Jamari, Ariquemes, em Buritis: quando fui Governador do Estado de Rondônia, o Governo
Federal, época do Presidente Lula com a Ministra Dilma, e, depois, agora, nossa Presidente Dilma – na época,
ela era Ministra – queria construir a Usina de Santo Antônio e Jirau, e nós tínhamos que fazer a regularização
fundiária da área do Bom Futuro, conhecida, como todo mundo sabe, como uma área de conflito. Era uma área
biológica federal, e muita gente dizia que era impossível fazer a regularização fundiária na conhecida área do
Rio Pardo, Marco Azul e tantos mais. Eu consegui um acordo, de dar outra área no Estado de Rondônia. Autorizamos e demos, no Parque Estadual, para fazer a usina Santo Antônio, que era às margens do rio Madeira;
e, com isso, conseguimos legalizar mais de 3 mil famílias que estão dentro do assentamento, dentro daquela
área em que havia conflito.
Foi possível, em uma área federal, fazer isso! Por que não fazer com uma área estadual? Foi com um simples decreto de governos passados, no Estado de Rondônia, que criaram essa área. E a Assembleia Legislativa
– naquela audiência pública, eu dizia – tem condição de aprovar um projeto de lei revogando esse decreto,
devolvendo essa área para aquelas pessoas, para poderem se regularizar e viver dignamente.
Não pactuo, não concordo em tirar 1,2 mil famílias, jogar as pessoas na rua, desempregadas, sem poder
se alimentar ou mesmo sustentar sua própria família. Simplesmente, depois, elas vão ter que praticar roubos,
como há muitos por aí ao redor de algumas cidades, que, infelizmente, estão jogados às traças.
Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, sob o comando de quem estava lá como representante, no dia, o nosso presidente – estava lá o Deputado Maurão de Carvalho, do meu Partido... Como
eu dizia, a Assembleia tem a oportunidade de marcar ponto, marcar presença, regularizando essa área, Sr. Presidente, fazendo a revogação desse decreto, e, com isso, a regularização fundiária no Marco Azul, como era
conhecida a antiga área, área de Jaci-Paraná, que é na área de Minas Nova, como é conhecida aquela região.
O comércio de Buritis perderia mais de 30% do seu movimento, da sua produção, se não houver a regularização.
E essas famílias, onde vamos colocá-las? Vamos levar mata adentro, botar em outra área, para desmatar
novamente? Mas já está desmatado. Então, é só ter criatividade, ter bom senso, ter compreensão. É buscar paz
no campo, para que possamos ter tranquilidade e produzir com dignidade e seriedade. É nisso que temos trabalhado. É isso que temos defendido. E seguimos fazendo isso aqui no Senado Federal.
Portanto, coloco-me à disposição da população da grande região de Buritis, das pessoas que estão lá
nessa área que falta regularizar.
Esperamos que, nos próximos dias, a Assembleia Legislativa aprove essa revogação do decreto e que essa
área se torne, sim, como um assentamento, com o Incra e o MDA, pela Secretaria de Regularização Fundiária,
podendo acertar e, ao mesmo tempo, dando a documentação a esses produtores, para eles poderem produzir.
Então, tem jeito, sim! Só não tem jeito para a morte. Para o restante, é viável e pode atender.
Se o Ivo Cassol, como ex-Governador, conseguiu transferir uma área federal, para regularização fundiária,
que já estava sendo ocupada, por que não uma área estadual? Portanto, Senador Requião, Senador Armando
Monteiro, com certeza, essas 1,2 mil famílias ficarão bem acomodadas.
Quero aqui aproveitar, antes de encerrar minhas palavras, porque há muitos oradores aguardando aqui,
quero ser breve: infelizmente, a maneira como hoje são conduzidos os trabalhos pela ANTT não podemos admitir.
Hoje, infelizmente, todo mundo sabe que a maioria das empresas de transporte intermunicipal, interestaduais, nos quatro cantos do País, estão sob liminares ou sob licença precária para poder transportar. E o
diretor-geral, o presidente, o superintendente da ANTT e a comissão de licitação abriram o Edital de Licitação
01/2013, em que colocava que a frota mínima de cada empresa tinha que ser de 30 ônibus; hoje, mudaram
esse critério, Srs. Senadores. Cancelaram, anularam e arrumaram outro parágrafo; arrumaram outra brecha e
colocaram lá que as empresas têm que transportar milhares de passageiros.
Infelizmente, ficará, mais uma vez, o monopólio em nome de meia dúzia de empresas que vivem mandando no Brasil, e as passagens de transportes de ônibus são mais caras do que passagem aérea.
Precisamos de concorrentes. Nós precisamos de concorrentes. Precisamos de disputa de igual para igual.
E o superintendente, o presidente da ANTT, infelizmente é conivente com isso, porque é ele que está na pasta,
é ele que pode mudar e colocar a regra antiga.
Lógico que tem que ter experiência, mas o empresário com 30 ônibus não pode virar um empresário
com 100, com 200, com 300 ônibus amanhã! Só pode participar quem tem 500 ônibus! Só pode participar
quem tem 1000 ônibus! Agora, quem não tem nenhum também não pode participar, não, gente. Tem que ter
o mínimo necessário. Tem que ter, no mínimo, cinco anos de experiência.
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Mas, da maneira como está o edital da ANTT, infelizmente, é para beneficiar meia dúzia de proprietários em
âmbito nacional. E temos que mudar isso. Temos que abrir para poder facilitar os que já estão trabalhando. Não
precisa trazer todo mundo para dentro, mas também não precisa botar 90% para fora. E isso tem atrapalhado.
Estou aqui com o Parecer e a Nota Técnica dos técnicos da ANTT nº 54/2013, do Gerot/Supas, onde eles
mesmos admitem essa situação, que está errado. Então, se está errado, vamos corrigir, e que, de uma vez por
todas, façamos essa licitação, e quem oferecer o menor preço de tarifa por transporte, para qualquer Estado
brasileiro, fica mais fácil. Nós precisamos de concorrência. Nós não precisamos de acordo. E todo acordo nesses
casos, infelizmente, não é salutar para o consumidor, o usuário, para quem vai comprar a passagem.
Portanto, eu vejo com tristeza o que a ANTT está aplicando nessa situação, nesse edital, pelo qual...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – ...está dando cobertura para as mudanças, da maneira como
foi colocado por alguns empresários que têm interesse de continuar forte e de que os pequenos que estão
trabalhando simplesmente sejam exterminados, atrapalhando todo mundo.
Agradeço, Sr. Presidente, essa atenção especial. Agradeço aos prefeitos e vereadores que estão presentes
nesta Casa, especialmente às senhoras e aos senhores que estão em casa e às lideranças religiosas, que sempre
têm orado pela gente. Obrigado de coração. Com certeza, é o poder das orações que nos fortalece, que nos
dá energia, que nos traz motivação e nos dá ânimo para continuar esta luta, porque não é fácil. Até a próxima
oportunidade, se Deus me permitir. Um abraço e obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ivo Cassol, seu
pronunciamento.
O Senador Roberto Requião, como nós havíamos acordado, é o próximo orador. Em seguida, teremos,
então, um Líder. Depois, voltaremos para a agenda. Um inscrito e um Líder.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paim, o Senador Cassol fez uma abordagem rápida sobre a questão do transporte. E é sobre a CPI do transporte de ônibus que eu venho falar, não exatamente do intermunicipal, mas do transporte
urbano, que é um dos grandes problemas de mobilidade do Brasil.
Nós requeremos uma CPI e contamos com o apoio suficiente, conforme os requisitos legais, para a sua
instalação. De repente se insurge o Governo, há uma pressão enorme para que a CPI não seja instalada, mas nós
conseguimos fazer valerem as assinaturas, e eu, no exercício eventual da Presidência do Senado, li da tribuna o
texto integral da CPI, que, dessa forma, foi publicado, inclusive no Diário Oficial. Mas o Presidente do Senado, o
Senador Renan, me informou que há uma pressão muito grande para que a Mesa não instale a CPI. Estão procurando subterfúgios legais para evitar que o Senado investigue a quadrilha do transporte urbano no Brasil.
A intenção da CPI não é um espetáculo de véspera de eleição; é uma investigação rápida, técnica, para
verificar as distorções e sugerir para a Presidência da República e para o País um modelo que dê tranquilidade
a empresários sérios, mas que garanta uma tarifa suportável pela população.
Tenho então, como disse, inclusive através da informação do Presidente Renan, ouvido algumas vozes se
levantarem conta a criação da CPI dos ônibus urbanos. E, na tentativa de impedir a realização da CPI, algumas
delas, algumas dessas vozes, vêm com o argumento de que a CPI seria inconstitucional ou antirregimental. A
matéria a ser investigada não estaria em conformidade com a Legislação e com o Regimento Interno.
Vejamos, porém, o que diz a Constituição e no Regimento Interno sobre o tema.
A Constituição, em seu art. 58, estabelece o regramento das comissões do Congresso Nacional. Entre seus
dispositivos apenas o § 3º trata de CPIs, resumindo as suas determinações ao seguinte conteúdo:
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas [vejam bem, a Constituição
dá poderes próprios de investigações judiciais e ainda abre para o Regimento Interno do Senado a possibilidade de que esses poderes sejam ampliados, não reduzidos, ampliados], serão criadas pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um
terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
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Ressalte-se, Senador Paim, que este é o único texto em toda a Constituição que dispõe sobre comissões
parlamentares de inquérito. Estabelece a amplitude de uma investigação judicial e ainda dá ao Regimento Interno a possibilidade de ampliá-lo, uma vez que o Regimento Interno não pode reduzir prerrogativas estabelecidas pela Constituição.
E ele se resume a: estabelecer os poderes das CPIs – os de autoridade judicial –, além do outros previstos
no Regimento; a sua forma de criação: a requerimento de um terço dos membros da Câmara, do Senado ou
de ambos; seu objeto, um fato determinado; e determina que as conclusões sejam conduzidas ao Ministério
Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Apesar de a Constituição ter remetido ao Regimento Interno de cada Casa o estabelecimento de poderes adicionais, em lugar de fazê-lo, o Regimento do Senado cuidou, ao contrário, de reduzir os poderes das
CPIs. E fê-lo limitando o poder do Senado de criar comissões parlamentares de inquérito sobre três matérias
explicitadas no art. 146:
Art. 146. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes.
Vejam bem, a Constituição não dá poderes para o Senado reduzir o poder de uma comissão parlamentar
de inquérito, mas, mesmo assim, o Regimento estabelece algumas restrições.
Vamos a elas:
não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes:
I – à Câmara dos Deputados;
II – às atribuições do Poder Judiciário;
III – aos Estados.
Quando se está diante de duas regras, sendo que a primeira tudo permite em determinado sentido, e a
segunda, de natureza especial, limita a permissão dada na primeira, é princípio básico de hermenêutica jurídica que essa segunda regra deve ser interpretada restritivamente, na forma de numerus clausus, ou seja, uma
tipologia taxativa e fechada.
Esse princípio de hermenêutica não permite, em lista de exceções a determinada regra, uma interpretação extensiva, como querem dar alguns afoitos desconhecedores dos princípios basilares de interpretação
da norma jurídica.
A título de exemplo, o art. 57 da Constituição estabelece que:
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para
a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo.
O citado § 8º determina que:
§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, elas serão automaticamente incluídas na pauta da convocação.
Ora, essa é a única ressalva à regra do § 7º, não se podendo, a título de exemplo, incluir na pauta de convocação um projeto de lei, ainda que de extrema relevância e ainda que esteja em tramitação de urgência. Está
vedado. E está vedado de forma completa e absoluta.
Por que não se pode, Senador Armando?
Não se pode porque as exceções são interpretadas de forma restritiva a seus exatos termos. Não se pode
interpretar extensivamente qualquer dispositivo regimental como, por exemplo, o inciso III do art. 146, que
impede o exame de matérias “pertinentes aos Estados”. E aí, já no caso da CPI.
Ora, o transporte público urbano é matéria pertinente a Municípios e não a Estados, não se concebendo,
em qualquer hipótese, a validade de uma interpretação extensiva no dispositivo, alargando a sua restrição às
matérias municipais.
Se o legislador regimental quisesse subtrair do Senado o poder de exame de matéria municipal, seguramente teria ele alinhado mais um inciso dispondo dessa forma, embora, a meu ver, as restrições regimentais
colidam com o imperativo constitucional.
Mas, mesmo no caso de respeitarmos o Regimento, e o temos respeitado até agora, a questão municipal
não seria de forma alguma proibitiva em relação às CPIs criadas pelo Senado da República. Se não o fez, isso
se deve a seu interesse de manter, no comando geral de matérias permitidas ao exame das CPIs, os assuntos
pertinentes aos Municípios, onde efetivamente residem os cidadãos, onde efetivamente os problemas sociais
existem.
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Seguramente, o Senado, ao não excluir as matérias municipais do exame pelas CPIs, demonstrou sua
sensibilidade, seu interesse em cuidar dos problemas e das necessidades básicas do cidadão afetas à intervenção pública.
Entre essas necessidades, exsurge, de forma inquestionável, o valor dos serviços de transporte urbano,
que afetam diariamente o trabalhador, o estudante, a dona de casa, enfim, todos aqueles que não dispõem de
recursos para se deslocar num automóvel próprio. E é desses menos abastados que estamos falando. É contra
eles que alguns se dizem representantes do povo, e querem evitar a criação dessa CPI, utilizando argumentos
antijurídicos, interpretações esdrúxulas que melhor se classificariam como demonstração de interesse de proteger setores políticos e econômicos que militam contra o povo.
A minha assessoria preparou esta análise, e eu espero que, mesmo lida neste fim de tarde no Senado Federal, ela seja levada rapidamente ao conhecimento da Mesa e do Presidente Renan. Não tem cabimento que,
diante do clamor das massas, o Senado da República, através de alguns dos seus representantes e do próprio
Governo Federal, se mobilize para que os contratos de transporte urbano do Brasil não sejam analisados com
seriedade e com critério. Seria extremamente suspeita a posição tomada pelo Senado ao tentar ou impedir a
instalação desta CPI.
Eu pretendo agir para que isto não atropele os 28 Senadores que mantiveram suas assinaturas. Nós tínhamos 45. Na véspera, a pressão foi tirando a assinatura de um após o outro, mas 28 Senadores – aliás, 29,
porque o Senador Capiberibe assinou posteriormente, e eu não apresentei para não entrar na discussão do
prazo da meia-noite –, sensíveis aos problemas da população, mantiveram as assinaturas contra toda a pressão.
E, de repente, me perdoem a franqueza, o Senador Lindbergh, da cara-pintada, retira a assinatura, e o Senador
Collor pinta a cara com a cor verde e amarela e mantém a sua.
O que é que está acontecendo no Senado Federal? Por que querem evitar o cumprimento da nossa prerrogativa de investigar problemas públicos? Querem defender que setores? Que espécie de infrações está sob a
proteção de setores, como me disse o Senador Renan, do Governo Federal e de Senadores que deveriam estar
aqui representando o povo, profundamente interessados em esclarecer o problema do transporte, que levou
a mobilizações, a manifestações da população em diversas cidades?
O remédio contra as mobilizações populares, o remédio para atender o clamor das reivindicações populares é a instalação de uma CPI séria, que rapidamente examine e encaminhe uma solução para a questão
do transporte coletivo.
Fica aqui o meu protesto. Espero que, embora membros oficiais da Mesa não estejam presentes, amanhã
eles tomem conhecimento desse relatório, dessa análise técnica que li na tribuna, porque, senão, de repente,
já não sei mais o que estamos fazendo no Senado da República.
Estaremos sendo manejados por interesses altamente suspeitos? E os representantes do povo, eleitos
nas eleições diretas, não representam mais o povo, mas o capital? Ou, como diria o Papa Francisco, Senador
Paim, representam Mamon, a ganância, o dinheiro e não têm mais sensibilidade alguma para cumprir a atividade precípua de fiscalização do Congresso Nacional e do Senado da República?
É o questionamento que deixo. Aguardo para ver qual é a posição que a Mesa vai tomar.
O Renan me advertiu das pressões, mas não me disse que cederia a elas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Roberto Requião, encaminharei ao Presidente, à Mesa o seu pronunciamento e a sua cobrança.
Eu assinei a CPI, na época em que V. Exª me pediu.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Não só assinou, como resistiu à pressão e não
retirou a assinatura.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Ah, depois que assino, não volto atrás,
como numa época também em que eu assumi com o Senador Monteiro a defesa, aqui, do Sistema S. Sabemos
que havia o ajuste, e mantive na íntegra a minha posição.
Acho que cada um tem de ter suas posições, firmeza e clareza em relação àquilo que está defendendo.
Meus cumprimentos pelo seu trabalho.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – E esse pessoal tem de se convencer, Senador
Paim, de que, afinal de contas, na vida tudo é passageiro menos o motorista e o cobrador. E é deles que vamos
tratar nessa CPI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esses não são passageiros.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Armando Monteiro, Líder do PTB de Pernambuco.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – E eu, Paim, estarei no plenário, dando o quórum
necessário e a atenção ao pronunciamento do Senador.
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(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, nobre Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, quero juntar a
minha voz às inúmeras manifestações de dor, indignação e repúdio pelo assassinato do cinegrafista Santiago
Andrade, morto ontem em consequência de um explosivo que o atingira enquanto cumpria o seu dever de
informar, registrando manifestação de protesto no Rio de Janeiro. Associo-me também às condolências destinadas à família de Santiago.
Sr. Presidente, como ensinava o escritor e homem de ação George Orwell, a democracia e a liberdade
correm grave perigo quando a sociedade desaprende a chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome. A degradação da linguagem pelo emprego abusivo de clichês, slogans, lugares-comuns, palavras de ordem, fórmulas
retóricas que desestimulam o pensamento crítico, fomentando a preguiça intelectual, tudo isso conduz à licenciosidade, ao niilismo, à alienação cívica e política. Sobretudo aqueles a quem cabe a imensa responsabilidade
de liderar e formar a opinião não podem transigir com essa subversão do intelecto e da consciência coletiva.
Enfim, temos a obrigação de tratar a realidade como ela é.
Os responsáveis pela morte de Santiago Andrade são assassinos, bandidos, facínoras e não simples manifestantes, protestadores, militantes dos movimentos sociais ou dos Black Blocs e merecem, portanto, punição rigorosa e célere, compatível com a enormidade que cometeram. Ao matar esse profissional, esse pai de
família, feriram as liberdades democráticas, subvertendo o direito à livre manifestação, o direito de protestar e
questionar os poderes constituídos, mediante a prática letal da delinquência, que, em última instância, traduz
o desrespeito à vida. Já chega de tratar marginal como herói romântico, vingador das injustiças sociais, vítimas
do sistema ou qualquer outro clichê mentiroso. Marginal é marginal. Quem mata é assassino; quem viola a lei
precisa de punição. Basta também dessa inversão de papéis que coloca apriorísticamente todos os agentes da
lei e da segurança pública como sicários, perpetradores de violência injusta.
É claro que todos os excessos merecem investigação e, se for o caso, castigo, mas é inadmissível generalizar com base em casos isolados para deslegitimar o papel crucial desempenhado pela polícia, pelos homens
e mulheres cuja missão é zelar pela segurança e pela tranquilidade de todos, participantes de protestos ou não.
Por isso, considero oportuna e urgentíssima a aprovação por esta Casa de projetos que, de algum modo,
possam propiciar a punição exemplar desses atos que são absolutamente objeto de repugnância da sociedade.
Por último, mas não em último, quero informar que estou requerendo a apreciação, em regime de urgência, do PLS nº 508, de minha autoria, e que aguarda distribuição na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ele caracteriza o crime de vandalismo e estabelece pena de prisão de 4 a 12 anos e multa para aqueles
que promovem ou participam de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e monumentos.
Repito: a rápida transformação em lei das propostas que tramitam nesta Casa enviaria uma mensagem
concreta, firme e longamente esperada por todos – cidadãos brasileiros, os investidores nacionais e estrangeiros, a mídia doméstica e externa mais atenta do que nunca ao que acontece no Brasil, neste ano de Copa do
Mundo e de eleições gerais.
Vamos assegurar aos nossos concidadãos e ao mundo inteiro que a nossa democracia é forte, pois não
tem medo de proteger a si mesma e salvaguardar os direitos individuais e coletivos, e que o Brasil não tem
medo de dar nome aos bois!
Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando Monteiro.
Eu passo a palavra, neste momento, ao Senador Inácio Arruda.
Por favor, V. Exª é convidado a vir à tribuna.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, todos que nos acompanham nesta noite de terça-feira, hoje
pretendo tratar de um tema que tem sido muito envolvente, especialmente para nós do Estado do Ceará, desde o primeiro dia do debate da famigerada “guerra fiscal” – entre aspas. Esse é um termo cunhado por aqueles
que não desejam, no Brasil, que o nosso País continental tenha um projeto de desenvolvimento mais homogêneo, mais distribuído; que todos possam se desenvolver; que a Região Norte possa se desenvolver; que o
Nordeste possa crescer numa velocidade muito maior do que aquela em que cresce o País para poder diminuir
a distância abissal que o separa da Região Sudeste, especialmente, e do Estado de São Paulo, em particular, o
principal beneficiário dessa teoria da guerra fiscal.
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Venho aqui falar sobre um dos temas discutidos e tratados, especialmente na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, que foi a chamada guerra dos portos, quando o Estado do Espírito Santo se beneficiava do uso de um instrumento fiscal de que dispunha que era exatamente oferecer vantagens para que as
empresas importadoras pudessem usar o seu porto para ali, chegando com as mercadorias, distribuí-las para
o Território nacional.
Então, o Espírito Santo levava aquela vantagem, porque era uma forma de o Espírito Santo buscar um
meio de fortalecer instrumentos de governo que lhe permitissem financiar o Estado do Espírito Santo. É esse
o instrumento que ele pôde usar.
Por que isso? Porque no País nós tivemos uma concentração brutal, meu caro Senador Paim, brutal, em
uma região e em um Estado dessa região, que só foi alterada de forma mais substantiva com a chegada do
Presidente Lula, em 2003, quando o Rio de Janeiro, não só por causa das Olimpíadas, mas porque teve a sua
indústria naval retomada, teve a economia revitalizada e passou a construir navios de grande, médio e pequeno porte, alavancando o conjunto da economia.
Alguma distribuição também foi feita com a indústria naval – o Ceará quase consegue um estaleiro –,
em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Alguns Estados conseguiram descentralizar minimamente aquela oportunidade que era voltar a ter uma indústria naval capaz de produzir não só para a Petrobras, mas para as companhias que prestam serviço à Petrobras e também voltar a construir navios no Brasil e
oferecê-los para a Companhia Vale do Rio Doce e para outras empresas que precisam fretar navios, podendo
contratá-los diretamente no Brasil.
Aquilo foi o mínimo, na visão do Lula, de considerar que nós temos que integrar o nosso Território. Nós
temos que levar o desenvolvimento para todos os lugares. Nós não podemos deixar o milho mofar em Mato
Grosso quando se precisa dele no Ceará, por falta de via, porque não tem uma ferrovia, porque não tem uma
cabotagem que permita transportar de navio o milho daquela região pelos rios e até pelo mar e oferecer os
produtos daquela região para o Brasil inteiro.
Então, fizemos esse debate na Comissão de Economia, e o Ceará tem uma particularidade: primeiro,
nenhum Município do Ceará tem dívida com organismos internacionais ou com organismos nacionais de financiamento de peso, como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica e com organismos multilaterais como
o BIRD, CAF, BID e outros bancos de financiamento estrangeiro e de agências ligadas às Nações Unidas. Salvo
um único Município que obteve essa condição de atrair investimentos, o Município de Fortaleza, mas em uma
quantia muito pequena, e já em uma nova modulagem de compromisso.
Nós não estamos com dívida com a União. Às vezes, alguns se equivocam porque o Estado do Ceará ou
o Município de Fortaleza pediu o empréstimo, que ele está endividado com a União. Não, nos estamos honrando com os nossos compromissos. O Ceará pagou foi tudo, tudo. O Estado pobre do Nordeste bancou tudo,
para poder voltar a pedir empréstimo. E foi isso que fizemos. O Ceará pediu novos empréstimos, então, para
o BID, o BIRD, para a Caixa Econômica, para o BNDES, para quem ele pode, CAF. Onde a gente pôde buscar recursos nós fomos buscar.
Desse ponto de vista, temos que louvar a atitude do Governo do Estado do Ceará, especialmente do Governador Cid Gomes, e, sobretudo a negociação anterior que nos levou a permitir pagar a dívida.
Então liquidamos essa questão no Estado do Ceará. Onde é que está o problema? O problema está em
São Paulo, que da dívida dos Estados em conjunto tem o peso de 65%, e na cidade de São Paulo, que, no peso
dos Municípios, tem 90% da dívida; 90% da dívida!
Qual foi a solução que nós encontramos? Lá, na Comissão de Assuntos Econômicos, quando discutirmos
a questão dos portos, da tal guerra dos portos, vamos aprovar uma proposição de mudança de indexador, que
beneficia, então, os Estados que estão em situação de dificuldade – reconhecida por todos nós! Reconhecida
por todos nós a situação de dificuldade do conjunto dos Estados, especialmente um, que é o Estado de São
Paulo, que tem a extraordinária dívida, que representa 65% de tudo. E o Município de São Paulo que representa
90% de tudo entre os Municípios.
Então, nós colocamos uma espécie de cláusula: vamos discutir o indexador e vamos discutir algo novo,
que surgiu entre nós com uma força gigantesca, chamado comércio eletrônico, simultaneamente, é evidente.
Ora, nós aprovamos a questão da guerra dos portos, que dependia exclusivamente do Senado. Votamos,
liquidamos, Senador Paim, esse problema da guerra dos portos. Tratamos de resolver as outras duas questões
que eram do nosso acordo: novo indexador e comércio eletrônico.
O novo indexador está a um passo de ser votado, mas o comércio eletrônico prejudica o meu Estado,
prejudica o Ceará. O Ceará não tem terra fértil, é uma pedra. O Ceará não tem minério em grande quantidade,
ouro, ferro, diamantes. O Ceará tem a bravura do povo que está lá, que tem guerreado intensamente, às vezes
oferecendo os seus braços para explorar o Norte do País, o Centro-Oeste, o Sudeste. Oferece seus braços para
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erguer os prédios monumentais de São Paulo, para garantir a boa cozinha do Rio de Janeiro, de São Paulo e
de muitos Estados brasileiros. Diante de nossa realidade, tivemos de nos expandir, também, pelo Brasil inteiro.
Mas podemos nos desenvolver, podemos crescer. Vejam que a questão do comércio eletrônico – essa
modalidade que avança geometricamente entre os consumidores – mandamos para a Câmara. Está na Câmara. Parece-me que não querem deixar sair da Câmara. Que mudem, que alterem, mas que devolvam para cá
para que a gente possa resolver, quem sabe, simultaneamente as duas questões. É importante que isso seja
dito para a compreensão geral. Essa questão aqui foi tratada e ficou parecendo, para os desinformados, que,
de repente, uma parte do Senado Federal resolveu impedir que fosse votado o indexador. É preciso votá-lo
concomitantemente. Nós perdemos quase R$400 milhões/ano, agora, porque o crescimento do comércio eletrônico é geométrico. São R$400 milhões. No Ceará? Olhem, nós fazemos coisa para burro lá no Ceará. Nós
precisamos desses recursos. São Paulo pode se endividar em até o dobro, tem tanta capacidade de endividamento que pode se endividar até com o dobro, pode passar a ter mais de 100% da dívida dos Estado. Mas o
Ceará não pode. O Ceará, ao contrário, teve de pagar tudo. Para poder tomar dinheiro no País e lá fora tivemos
de pagar, Senador Paim, nós pagamos tudo.
E, depois de pagar tudo, numa atividade comercial que é importante para que nós possamos arrecadar um
pouco mais, por que não votam na Câmara? Qual é a dificuldade da Câmara dos Deputados em votar a questão
do comércio eletrônico? Quem está segurando a questão do comércio eletrônico na Câmara dos Deputados?
Alguém pode informar ao Senado da República quem é que está segurando na Câmara dos Deputados a votação do comércio eletrônico? Alguém poderia nos informar. Que Estado está segurando? Que Bancada está
segurando o comércio eletrônico na Câmara dos Deputados? Isso precisa ser dito para a população brasileira.
Eu tenho uma impressão de quem pode estar segurando, de quem é o mais interessado na questão do
comércio eletrônico. O mais interessado é o Estado de São Paulo, mas não sei se a Bancada de São Paulo está
segurando. É preciso dizermos aqui para compreendermos o que é ajudar o País a se desenvolver e a crescer
de forma mais harmoniosa em todas as regiões simultaneamente.
Se você não oferecer essa oportunidade... Porque não existe ainda uma política, digamos assim, mais
arrojada do ponto de vista da Nação brasileira, do Estado Nacional, da distribuição da riqueza, de dizer para a
população brasileira que determinados ramos da atividade econômica eu vou colocar todos no Ceará para o
Ceará se desenvolver, ou todos em Pernambuco, ou todos na Bahia, ou todos no Rio Grande do Norte ou na
Paraíba... Não, praticamente tudo que é atividade econômica e industrial é concentrada em um único lugar
no nosso País.
Vem uma fábrica... Eu discuti aqui com a Suzlon, uma das maiores fabricantes de pás, torres e geradores
eólicos, uma empresa indiana, uma gigante indiana. Eles chegaram aqui no Brasil ainda quando havia resistência do Governo em relação à energia eólica, aos leilões, porque houve resistência, as pessoas do Governo
sabem perfeitamente que havia resistência em relação à energia eólica. Os investidores vieram aqui no Brasil e fizemos uma reunião grande no meu gabinete, porque os ventos estavam no Ceará e no Rio Grande do
Norte, principalmente. As grandes jazidas de vento estavam no Ceará e no Rio Grande do Norte. Fizemos uma
reunião, no meu gabinete, com todos eles e, ao final, convencidos de que o Brasil... Defendi veementemente, embora não tivesse a responsabilidade de Governo, porque sou um Senador do Ceará, estou lutando pelo
meu Estado. Luto pelo meu País inteiro, mas especialmente pelo meu Estado, o Estado do Ceará. E eu disse
para os investidores, para aqueles empresários estrangeiros indianos, que eles podiam apostar no Brasil, que
eles podiam vir para o Brasil, que eles viessem para cá, que viessem fabricar no Brasil; que nós não queríamos
só comprar as pás e os geradores indianos, nós queríamos que eles viessem fabricar aqui. Muito bem... Já no
final da reunião, convencidos, disseram: “Vamos procurar um Estado para a gente colocar uma fábrica.” Eu lhes
perguntei: “Qual Estado?” Disseram-me: “Estado de São Paulo.” Eu lhes disse: “Ah, não! Fazer pás e geradores
em São Paulo e vender para Ceará e Rio Grande do Norte, não está certo. Terão de colocar a fábrica aqui no
Estado do Ceará.” Mas qual a vantagem que o Ceará oferece? Qual a vantagem que Rio Grande do Norte ou a
Paraíba pode oferecer a um grande empreendedor estrangeiro? Como atraí-lo? Precisa-se de uma política de
Governo Federal que dê garantias e ofereça vantagens, porque, se meu Estado está impedido de usar o ICMS,
eu fico sem ter instrumentos de atração de empresas. Se nem mesmo o comércio eletrônico eu posso, pois
estão segurando lá na Câmara...
Então, nós precisamos compreender que isso é uma luta que, claro, envolve Estados. Meu Estado está envolvido com isso desde o início. Disse ao Senador Lindbergh, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
por exemplo, que a alteração do ICMS não seria votada por este Senado. Não seria, não, apesar de o Senador
Lindbergh ser muito responsável, com muita disposição para o trabalho e muita visão de que precisaríamos
resolver os problemas, enfrentá-los. E digo: “Temos de enfrentar o problema e ter a solução do problema.” Sem
solução do problema não há enfrentamento.” E o fato é que o trouxemos do ano passado até hoje e provavel-
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mente não o resolveremos. Por quê? Porque é preciso ter a solução! Ninguém aqui vai impor uma posição a, b,
c ou d desvantajosa para os que já estão em desvantagem. Nós já estamos em desvantagem!
Então, Senador Paim, falo a V. Exª, neste momento na Presidência, porque V. Exª foi muito veemente e
muito correto com seu Estado que é muito importante para todos no Brasil. Temos grande apreço pela trajetória do Rio Grande do Sul, pela luta do povo gaúcho, seja em qualquer circunstância. V. Exª fez aqui defesa
vigorosa dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul ao lado do seu Governador.
Eu estou plenamente de acordo com a atitude de V. Exª, pois também acredito que no Ceará deveremos
brigar muito, muito! O que trazemos aqui é a necessidade de uma solução para o comércio eletrônico. Não
é possível entregarmos os portos, quererem que a gente entregue o ICMS e que a gente resolva o problema
da dívida geral de todos os Estados e Municípios e uma coisinha de nada, vai ficar emperrada na Câmara? Ah,
não vai não. Se não derem solução para essa questão nós não vamos mover a nossa atividade no Senado para
dar uma solução geral para o problema da dívida, sem que se resolva um problema mínimo – mínimo – do
comércio eletrônico.
Então os cearenses, os nordestinos especialmente estão muito preocupados com essa questão. Sabendo
que precisamos tratar da questão da dívida... Porque nós votamos por unanimidade, retiramos as emendas –
emendas que nos interessavam –, uma emenda do Senador Eunício Oliveira na comissão que tratava da questão da convalidação de tudo o que nós já fizemos, porque estão... Pode, Senador Paim, pegar amanhã e fazer
um levantamento das ações dos pedidos de impugnação dos nossos contratos no Supremo Tribunal Federal
através de ADI, etc. Quem são os autores dessa ADI? De que estado partiu a ADI? É só olhar. Olha isso e sabe
de onde vem a guerra fiscal. De onde é que vem. Por isso nós pedimos a convalidação na lei, lei complementar
e vamos votar. Fazemos a convalidação, resolvemos isso aqui. Pedimos uma mudança do Confaz para que a
gente pudesse também ter mais mobilidade dentro do Confaz nas políticas de atração de empreendimentos
para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País.
No último furo resolvemos votar a questão da dívida, deixaram as nossas emendas para trás. Nós estávamos absolutamente confiantes de que a matéria que nós votamos aqui do comércio eletrônico seria votada
também com urgência na Câmara. Já era para ter sido votada. Em novembro do ano passado era para ter sido
votada. Em outubro não foi votada. E espero que seja pautada rapidamente para que a gente possa liquidar
também o assunto da dívida dos Estados. Não vejo nem como o Governo Federal resistir em relação a isso.
Não há como resistir. Trata-se dos nossos Estados. Então quem tem mais responsabilidade com isso também é
o Governo Federal. E sabe disso, o Governo Federal. O próprio Ministro da Fazenda também sabe disso. Então
nós vamos resolver isso. Agora, nós queremos, Senador Paim, que uma questão simples como a questão do
comércio eletrônico seja resolvida na Câmara Federal, em nome do meu Estado, o Ceará, em nome do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte.
(Soa a campainha.)
Nós somos compradores cativos. Nós queremos pelo menos garantir que uma parte desse tributo fique
aqui, na nossa região. Seria um despautério a gente resolver os problemas do Brasil inteiro e deixar o Norte e
o Nordeste à míngua. Seria absolutamente inaceitável.
Por isso é que a matéria foi, digamos assim, circunstancialmente, porque vai a uma comissão e depois
volta, meu caro Senador Walter Pinheiro, a quem concedo um aparte. V. Exª tem se batido com essas matérias
desde a Câmara dos Deputados e aqui, no Senado, especialmente.
V. Exª tem a palavra.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Inácio Arruda, eu creio que este é um
tema desde 2011, quando nós iniciamos os nossos mandatos. É óbvio que nós tivemos a honra de já encontrar o Paim aqui, que é o nosso...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – É o nosso guia.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Exatamente, o nosso condutor e chefe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Condutor, chefe e guia, não, mas parceiro eu sou.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Não, você é o nosso timoneiro, rapaz.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Aproveito para cumprimentá-lo pela foto
maravilhosa que ele fez. Podia falar com o Lula para arranjar uma foto daquela comigo. No dia de ontem, numa
festa, eu vi uma foto sua com o Tarso Genro e o Lula.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Dos 34 anos do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Claro. Eu quero fazer uma homenagem ao
PT e estou precisando pelo menos da foto, para poder fazer a homenagem.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Mas, com as técnicas novas aí... Fala-se muito em
Photoshop, mas agora há ferramentas bem mais avançadas, com as quais você pode inclusive entrar na foto.
E não será, de forma nenhuma, tratado como intrujão. Então, olhe só, eu quero dizer a V. Exª, Senador Inácio,
que esse tema é um tema que nos é muito caro. A nossa esperança, inclusive, era o debate completo, com a
questão do novo pacto federativo. Mas nós aqui iniciamos, e aí é bom lembrar que esse debate da dívida só
veio por conta inclusive da pressão que nós fizemos no Governo, Senador Paulo Paim, na medida em que o Governo tinha interesse também aqui na questão do ICMS Importação. E nós fizemos um acordo com o Governo
Federal de tratar o ICMS Importação, que aprovamos, porque era tarefa exclusiva do Senado aquela resolução.
Se não me falha a memória, o relator foi o Romero Jucá.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Exatamente.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E aprovamos, na Comissão, até por um voto,
quase que não passa na CAE. Raspou ali o travessão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Tratamos de uma guerra em guerra.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E aí nós fizemos outros compromissos. O compromisso era abrir o debate sobre a questão do Pacto Federativo, que é importante, a questão do ICMS, principalmente, as condições para a gente poder ter atrativos e continuar a política de benefícios para desenvolver o nosso Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Porque, senão, Paulo Paim, imagine... O meu caro Inácio deu
o exemplo aqui do Ceará, eu não quero nem dar o exemplo da Bahia, vou dar o exemplo de Sergipe. Sergipe
tem uma fábrica de chuveiros elétricos, o fabricante topou ir para Sergipe, ou seja, o velho e conhecido método de aquecer a água sem usar gás. Então, instalar uma fábrica dessas em Sergipe é inclusive abusar dos benefícios, porque o mercado consumidor maior não está lá, nem no Nordeste, está fora do Nordeste por conta
inclusive do clima. No entanto, essa política permitiu ao Estado de Sergipe, à época comandado pelo nosso
companheiro Marcelo Déda, a atração desse investimento. Portanto, acho fundamental que essa política leve
em consideração isso, não só...
(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... a potencialidade de mercado, mas, principalmente, a necessidade de desenvolvimento local. Ora, nós não tivemos isso. Discutimos, o Governo mandou a
medida provisória, depois se operou aqui para matar a medida provisória, isso morreu. Aí exigimos o comércio
eletrônico. Nada mais justo. O comércio eletrônico vai movimentar mais de R$35 bilhões no País. Há empresas
no Brasil, meu caro Inácio Arruda, os grandes, que são, na realidade, máquinas de vendas. Você encontra uma
empresa dessas, ela tem em suas prateleiras seis mil produtos, mas na empresa.com tem 60 mil produtos. Então o cara compra lá no Crato, ou compra lá em Chorrochó, na Bahia, ou compra lá em Viamão, no Rio Grande
do Sul, só pela internet. Mas o que estamos vendo no Nordeste, Paulo Paim, é que essa compra é feita ou no
Crato, ou em Chorrochó, mas em vez de vir à mão, ou seja, viabilizar, o sujeito passa é a mão na gente, na grana
nossa porque o dinheiro vai para um lugar só.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – E em Viamão também.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – É isso! Vai para um lugar só, não tem Viamão
certa, nem Crato, nem Chorrochó. A gente não vê a cor desse dinheiro. Então a venda é feita lá, o produto é
entregue lá, mas a receita vai para um único lugar do País. Então, redistribuir isso. Não estamos pedindo nada
de mais: a justa, correta e verdadeira distribuição. Portanto, esse era um elemento. Nós aprovamos aqui, não
conseguimos aprovar lá e depois nós cobramos a renegociação das dívidas, porque era fundamental mudar o
indexador e mexer em dois parâmetros, o que nós pedíamos na época. Lógico que a mudança do indexador já
é um alívio, mas tem uma coisa que é mais importante ainda, Paulo Paim: o alongamento. Porque, ao alongar,
criam-se facilidades, permite-se a redução do desembolso...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Ou a folga.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... o que me dá margem para investimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Foi o que conseguimos em um debate muito grande com o Ministro Palocci, à época, Ministro do Presidente Lula. Passamos dois anos discutindo com
Palocci até que, ao final, conseguimos um acordo de alongamento.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – E nós pudemos respirar. E assim foi que
pudemos pagar.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, por exemplo, nós não tivemos isso. E mais:
mais complicado ainda, quando começamos a discutir, exatamente, a oportunidade de convalidar o que já temos, para que pudéssemos sair dessa armadilha que é a questão do Supremo.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Claro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Nada contra o Supremo, mas a armadilha é utilizada, porque os Estados recorrem...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós não podemos ter nada contra o Supremo, e o Supremo não pode ter nada contra os nossos Estados.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Agora, o que não pode é que, aí, nessa hora, vai
o cumprimento da lei no nosso lombo. Porque, aí, esses Estados... Estamos falando de quase 24 unidades da
Federação sofrendo isso. Então, por que não convalidar? Há vários exemplos: o exemplo dessa área têxtil no
Ceará; o exemplo do setor automotivo, na Bahia e no Rio Grande do Sul; ou o exemplo da fábrica de chuveiro,
que citei aqui, em Sergipe. Portanto, é a forma de se trabalhar uma maneira muito mais ajustada de desenvolvimento: casar nisso a indústria, o desenvolvimento, a lógica de mercado, o consumo e, principalmente, a
arrecadação. Essas coisas não nos foram dadas. Então, nós queremos aprovar aqui a renegociação das dívidas.
Não há problema nenhum; vamos aprovar. Estamos insistindo, se não para evitar prejuízos maiores, do ponto
de vista de retardo, meu caro Inácio, se não puder inserir nesse texto...
(Soa a campainha.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... para que isso seja aprovado com celeridade,
mas tem de haver um compromisso de que saia uma outra matéria aqui tendo esses dois componentes ou,
pelo menos, a convalidação, para podermos resolver o nosso problema...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Estou propondo que se mande, de imediato, uma proposta, vinda de lá para cá...
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso! Exatamente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – ... porque nós resolvemos aqui.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Exatamente. E, do lado de lá, liberem o comércio
eletrônico, que está lá desde 2012.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – São duas coisas simples de serem feitas.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, vamos fazer isso, porque resolve. Não estamos querendo condicionar, mas também não podemos perder a oportunidade de discutir esse tema na sua
inteireza. É esse o apelo que temos feito para defender não o nosso umbigo, mas para defender a Nação. Para
defender a Nação, tem que defender o indivíduo. E o indivíduo não mora na União; o indivíduo mora no Município. Se não houver essa justa distribuição, minha pobre Chorrochó vai continuar sofrendo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – E o meu Cratinho de Açúcar pode sofrer
desse jeito.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Vai continuar “massacrato” em vez de massacrado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Agradeço esse ilustrado aparte do nosso
colega Walter Pinheiro, que vem envolvido com esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. É bom que
aqui discutimos na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do
Senado. Estamos agarrados com isso, porque isso é muito importante para nós. Sabemos da importância para o
Rio Grande do Sul e para muitos outros Estados da questão da mudança do indexador e o próprio alongamento.
Tenho a opinião de que o Governo Federal pode fazer, tem condições de fazer um bom acordo com todos os Estados, e esperamos uma articulação que permita à Câmara tratar desses assuntos rapidamente. Acho
que em um mês se resolve isso, quer dizer, um acordo político, na Câmara dos Deputados, para que possamos
tratar de uma matéria que foi bem discutida aqui no Senado e foi bem discutida com o Governo, que é a dívida dos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Permita-me, Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Com grande satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Na reunião que tivemos no Colégio de
Líderes, estava lá o Ministro Mantega – lembro-me como se fosse hoje –, que disse que o projeto da dívida é
um bom projeto e que – é a sua reivindicação – ele não tem nada contra que a Câmara vote a questão do comércio eletrônico. Então, esperamos que se cumpra o que foi dito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Sendo assim, estamos aqui só esperando.
Na hora em que mandarem esse negócio do comércio eletrônico, se quiserem mudar alguma coisa do que
fizemos, podem mudar, mandem para cá que resolvemos a parada; se não quiserem, votam e mandam para
a Presidente sancionar. Também está resolvido. Acho que podemos dar celeridade a esse procedimento nas
duas Casas, mas é muito bom ilustrarmos.
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Veja o que está acontecendo no meu Estado. O Ceará está desenvolvendo, Senador Paim, um programa
de construção de escolas técnicas para os estudantes de ensino médio. São 140 escolas técnicas estaduais. Fizemos um trato com o Ministério da Educação, isso ganhou velocidade, já temos mais de 100 escolas inauguradas.
Ontem estive num debate no Município de Beberibe, no Estado do Ceará, uma escola fascinante, com
estudantes de eletrotécnica, de edificações, tratando do negócio agrícola do pequeno, do médio e grande
produtor rural – no caso do nosso Estado normalmente pequenos e médios –, do turismo e da hospedagem;
quer dizer, cinco cursos maravilhosos que vão tornar aqueles estudantes todos já profissionais, com qualidade, uma escola de alta qualidade.
Agora, como manter uma escola de alta qualidade? No Estado do Ceará, são 140 escolas técnicas, além
das escolas federais, que são 33, e das universidades federais, que são 3. Agora, no meu Estado, manter 140
escolas técnicas, manter uma região como a do Crato, Juazeiro e Barbalha, que não tinha um hospital público
de porte – foi inaugurado o hospital do Cariri. Na região norte, um novo hospital, na cidade de Sobral, para
atender a toda a região norte do Estado do Ceará. No sertão central um grande hospital está sendo construído.
Com o legado da Copa, vamos ter um hospital, na região metropolitana, de urgência e emergência, também
um hospital de grande porte. Mais um hospital que o Estado se comprometeu a construir para atender aos
custos da área da saúde, especialmente...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – ... de Medicina, na Unilab, que é uma universidade internacional que o Presidente Lula achou por bem colocar ali no Estado do Ceará, na cidade de Redenção. Como é que nós vamos manter?
Nós queremos esse recurso daquele que consome lá no Ceará, que compra lá no Ceará. Nós queremos
resolver esse assunto. Hoje nós estamos perdendo no Estado do Ceará mais de R$300 milhões – hoje. Mas amanhã, com a escala de crescimento do comércio eletrônico, facilmente isso vai chegar a R$400 ou R$500 milhões.
O Senador Walter Pinheiro aqui tem toda a razão e tem se batido quase que diariamente nesse assunto,
porque é prejuízo diário, já que aumenta diariamente esse comércio, tirando da nossa loja, que está ali, na Senador Pompeu, na Floriano Peixoto, na Guilherme Rocha, no centro de Fortaleza, que vendia todo dia. Agora,
o sujeito vai e compra pela internet e não deixa um tributozinho sequer para o Estado do Ceará.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Eu acho que esse é que é o problema que
nós temos que resolver. Vejo como de fácil solução, de fácil compreensão para o povo. O povo compreende
perfeitamente isso.
O Governo pode nos ajudar na Câmara dos Deputados trazendo essa matéria de lá para cá, e as bancadas
que estão mais ciosas da solução também podem nos ajudar na Câmara dos Deputados a resolver essas duas
pendenguinhas que há lá. Manda para cá que a gente arredonda e resolve esse assunto em menos de 40 dias.
Obrigado, Presidente, mas eu precisava fazer esses esclarecimentos para o nosso ouvinte e telespectador
que nos acompanham e que sabem que essa é uma matéria em que todos nós estamos envolvidos. Às vezes
o coração entra também, mas eu acho que, com razão, temos como dar solução.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Inácio Arruda, eu aproveito a
oportunidade para convidar V. Exª a presidir, para que o Senador Walter Pinheiro faça também o seu pronunciamento, já o convidando à tribuna para fazer o seu esclarecimento. Peço a V. Exª que leia este documento, só
esta capa aqui, enquanto o nosso Líder Walter se encaminha.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Temos que fazer uma leitura,
Walter, antes que você chegue à tribuna.
OFÍCIO Nº 112/2014
Assunto: OFÍCIO Nº 941/2013-CN. Pedido de informação sobre o cálculo da proporcionalidade na composição das comissões permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados.
Exmº Sr. Presidente,
Em atenção ao expediente em epígrafe, informo a Vossa Excelência que os critérios para a distribuição
das vagas das comissões permanentes e temporárias desta Casa, entre os diversos partidos políticos, são
os previstos nos arts. 8°, § 4°, 27 e 33 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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Esclareço que apenas Deputados eleitos – não os Suplentes em exercício nem os efetivados – e os que
migrarem para novos partidos no prazo de trinta dias do deferimento do registro respectivo pelo Tribunal
Superior Eleitoral são considerados no cálculo da proporcionalidade partidária, nos termos da decisão
proferida na Questão de Ordem nº 238/2013 e da resposta à consulta formulada a esta Presidência pelo
Senhor Deputado Givaldo Carimbão.
Por oportuno, encaminho a V. Exª cópias da decisão e da resposta referidas, bem como quadro indicativo
do número de Deputados Federais por partido, considerados o resultado das eleições de 2010 (com as
retotalizações informadas pela Justiça Eleitoral) e as migrações para os novos partidos (Partido Social
Democrático – PSD; Partido Ecológico Nacional – PEN; Solidariedade – SDD; Partido Republicano da Ordem Social – PRÓS) ocorridas naquele prazo.
Atenciosamente.
Henrique Eduardo Alves, Presidente.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 112/2014/SGM/P
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Assunto: Ofício nº 941/2013-CN. Pedido de informação sobre o cálculo da proporcionalidade na composição
das comissões permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao expediente em epígrafe, informo a Vossa Excelência que os critérios para a distribuição
das vagas das comissões permanentes e temporárias desta Casa entre os diversos partidos políticos são os
previstos nos arts. 8º, § 4º, 27 e 33 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Esclareço que apenas Deputados eleitos – não os Suplentes em exercício nem os efetivados – e os que
migrarem para novos partidos no prazo de trinta dias do deferimento do registro respectivo pelo Tribunal Superior Eleitoral são considerados no cálculo da proporcionalidade partidária, nos termos da decisão proferida
na Questão de Ordem nº 238/2013 e da resposta à consulta formulada a esta Presidência pelo Senhor Deputado Givaldo Carimbão.
Por oportuno, encaminho a Vossa Excelência cópias da decisão e da resposta referidas, bem como quadro indicativo do número de Deputados Federais por partido, considerados o resultado das eleições de 2010
(com as retotalizações informadas pela Justiça Eleitoral) e as migrações para os novos partidos (Partido Social
Democrático – PSD; Partido Ecológico Nacional – PEN; Solidariedade – SDD; Partido Republicano da Ordem
Social – PROS) ocorridas naquele prazo.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Esse ofício a Mesa encaminhará
aos respectivos interessados.
À publicação o ofício e os documentos anexos. A Presidência, em face do documento que acaba de ser
lido, determina a sua aplicação às comissões mistas temporárias, constituídas na presente sessão legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – O ofício já foi lido e as providências já foram adotadas. Eu queria essa velocidade na solução do comércio eletrônico. Oh, meu Deus do céu!
Henrique, por favor, vamos dar velocidade.
Meu caro Senador Walter Pinheiro, V. Exª tem a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes, telespectadores do sistema de comunicação do Senado,
quero, Senador Inácio, antes de falar sobre o tema que vou abordar, fazer um registro da ausência, inclusive, da
minha companheira Lídice da Mata esta semana aqui no Senado, em virtude de uma pequena cirurgia. Vamos
ter esta semana a ausência da companheira Lídice. Aproveito para fazer em seu nome aqui a justificativa dessa
ausência. Nada tão complicado do ponto de vista de saúde, mas uma cirurgia necessária, que tirará nesta semana a nossa companheira Lídice da Mata daqui dos debates e dos trabalhos de Comissões do nosso Senado.
Mas, Senador Inácio, eu quero começar aqui fazendo um grande agradecimento, no momento em que
também farei um registro de uma experiência importantíssima, que completa sete anos, no Estado da Bahia,
na área de saúde – uma experiência em hospital público. Quero fazer esse registro aqui.
Um hospital que tive a oportunidade conhecer em 1977, no dia 12 de outubro de 1977, na noite em que
o meu filho mais velho estava se preparando para vir ao mundo. Como era uma noite de jogo da seleção bra-
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sileira, os médicos resolveram assistir o jogo ali e adiaram um pouquinho o parto, e meu filho nasceu – Júlio,
que é o meu filho mais velho – nesse hospital no dia 13 de outubro de 1977. Eu era um jovem de 18 anos, e
minha companheira, uma jovem de 16 anos. Meu filho nasceu nessa experiência chamada Hospital Ana Nery,
hospital público de Salvador.
Eu me refiro a essa experiência hoje aqui não só com o saudosismo de 1977, porque aquele velho hospital se foi. Em seu lugar, nasceu uma grande experiência, hoje Hospital Ana Nery, comandada pelo meu companheiro Dr. Francisco Reis, cardiologista, médico do Hospital das Clínicas, do corpo de médicos da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, e diretor dessa importante experiência que o Brasil conheceu
quando daquele episódio do menino das agulhas, como assim ficou conhecido.
Trata-se de uma criança que – por um dos seus pais, no interior da Bahia... O seu pai, perdão. Eu falo dois,
porque o sujeito era padrasto do jovem. Numa maluquice, numa loucura plena, injetou uma série de agulhas
no corpo dessa criança. Essa criança foi operada nesse hospital público, retirando-se quase uma dezena de
agulhas do seu corpo – uma, inclusive, no coração. Uma cirurgia de pleno sucesso feita nesse hospital.
Eu venho de uma geração que a vida inteira usou a estrutura pública – a escola pública, o hospital público. E, portanto, minha família, até pela sua origem – o meu pai havia migrado do interior para Salvador com
os meus irmãos, quando em Salvador eu já tinha seis irmãos, e eu fui o sétimo e nasci na cidade de Salvador,
em um subúrbio ferroviário –, minha mãe e meu pai viveram uma experiência sem igual.
Eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive duas mães. Aliás, tenho duas mães. Naquele período, disse “tive” porque exatamente eu nasci em casa, mas tenho duas mães, e as duas estão vivas. Eu
perdi o meu pai, mas minha mãe, em uma ação direta de relação, de compreensão, adotou uma pessoa, Sofia,
que é a minha mãe de criação, quando Sofia ainda tinha algo em torno dos seus nove anos de idade. E Sofia
teve oportunidade de criar todos nós. Nós somos oito irmãos – cinco mulheres e três homens.
E essa figura maravilhosa que a minha mãe acolheu em sua casa não só fez parte da nossa estrutura,
como foi a figura que teve a responsabilidade de dividir com a minha mãe e com o meu pai os momentos mais
difíceis minha família, os momentos da plena dificuldade, de ter com migrar de uma cidade para outra. Meu
pai basicamente correu quatro cidades: a cidade de Serrinha, a cidade de Lamarão, a cidade de Alagoinha e a
cidade de Salvador, a última cidade em que nós nos instalamos enquanto família e a cidade em que eu nasci.
E essa figura, Sofia Santos, que é uma figura das mais bonitas que eu conheço – sorriso permanente, alegria constante, um vigor enorme –, é hoje uma pessoa de 79 anos, completará 80 anos este ano. Minha mãe
tem 89 anos.
Então, essa figura que chegou a nosso lar, não só se acostumou à lógica da família como emprestou a
todos aquilo de mais belo que carrega consigo, que é o amor, o carinho, a dedicação.
E todo mundo, quando encontra essa figura, diz que não sabe onde é que ela acha tanto sorriso, mesmo
nos momentos mais difíceis. Figura de uma fibra, de uma resistência, figura de fé em Deus. A vida inteira, esteve
ali sempre firme. Eu poderia dizer que Sofia é uma das pessoas que confiou a vida inteira. Em todos os momentos
difíceis, ela dobrava o seu joelho e ali se dirigia a Deus de forma muito enfática, mas com a fidelidade extrema.
Eu até dizia recentemente a um dos companheiros, Dr. Gildásio Daltro, que não vai existir, na face da
Terra, uma pessoa igual a Sofia. Posso falar isso até lastreado aqui na minha experiência mais recente de ser
avô de seis netos. Ganhei o sexto neto no dia 23 de janeiro desse ano, Eduardo, que completou, assim, o meu
sexteto, que começou um ano e nove meses atrás, com Júlia, depois com a chegada dos trigêmeos, Tito, Isaac
e Davi, depois com a chegada de Luísa, e agora com a chegada de Eduardo.
Então, eu posso dizer tranquilamente: nós não teremos uma pessoa igual a Sofia mais. Sabe por quê?
Porque a humanidade vai produzindo coisas tão nefastas, que elas chegam às pessoas. Sofia é de uma pureza,
é de uma grandeza... Sofia é uma figura sobre a qual eu posso dizer, a partir dos meus 54 anos de convivência
com essa figura, a figura que ajudou a minha mãe no momento do parto, para me fazer vir ao mundo, uma
figura que conduziu, ao longo de toda a sua vida carinho, dedicação, zelo, nos momentos mais difíceis que
enfrentei, até de me separar de brigas na rua.
Portanto, alguém que esteve lado a lado e continua com minha mãe até hoje. São companheiras, são
parceiras de uma jornada, de uma jornada ali da igreja, da jornada da casa, da jornada do dia a dia. E eu pude,
nessa experiência toda, ver essa figura, que esteve nos momentos mais difíceis com minha mãe, criar os oito
filhos, ajudar minha mãe nessa criação dos oito filhos, e, ainda por cima, ajudou a criar os filhos dos filhos.
Vários dos meus sobrinhos passaram pelas mãos de Sofia – vários –, e ficavam lá tardes e tardes na casa
da minha mãe sendo cuidados por Sofia. Então, uma figura que, na realidade, é a minha segunda mãe. É a segunda mãe, também, dos meus sete irmãos. É a segunda avó de um caminhão de netos. Ela é a segunda bisavó de 17 bisnetos. Portanto, é uma figura que tem conduzido, ao longo de toda essa história, o caminho para
mostrar que é possível haver gente que ainda se dedica, que se aplica. É uma figura que tem a capacidade de
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lidar com os momentos de adversidade, sem perder a sua fibra, sem perder a sua fé e de sustentar, nos momentos mais difíceis, o seu sorriso.
Estou falando isso, porque passamos o último período com uma dificuldade muito extrema, entre o Natal
e o Ano Novo, quando essa figura, de fibra, de força... Quem olha para Sofia jamais, como dizia, nesta semana,
agora, Dr. André Ney, ali no Hospital Santa Izabel... E, quando procurado, disse assim: “Essa figura não tem 79 anos”.
É impossível olhar para a sua fisionomia e admitir que ela tem os 79 anos. Mas ali, antes do Natal, Sofia
passou por um momento de dificuldade, passou por um momento – eu diria – muito duro. Teve de ser internada, de tomar duas bolsas de sangue e, se não fosse socorrida naquela hora, não sei se teria resistido àquele
momento.
Foi exatamente na sequência disso que nós chegamos ao Hospital Ana Nery. E fizemos a opção de levar Sofia para fazer os exames no Hospital Ana Nery, principalmente pela confiança naquela estrutura, no seu
corpo médico, no seu corpo de auxiliares, no seu corpo de enfermagem, naqueles que são residentes, no seu
corpo de funcionários.
E fiz também isso, porque é nesse Hospital Ana Nery que faço, meu caro Inácio Arruda, todo ano, o meu
check-up. Não faço o check-up no Sírio-Libanês, como o Senado me disponibiliza. Eu faço no Ana Nery, na esfera pública, reconhecendo mais do que a capacidade daquele corpo técnico-profissional em fazer esse exame
e, principalmente, para continuar apoiando, estimulando aquela iniciativa.
Faço, todo ano, aporte de recursos no Orçamento da União, para estimular, para fazer crescer, para comprar equipamentos para aquela estrutura, por entender que é ali que temos de ajudar, como o faço também
para o Santa Izabel e para outros hospitais públicos ou filantrópicos. Mas foi naquele hospital que, de forma
muito carinhosa, fomos recebidos por todos.
Como já citei aqui, quero agradecer imensamente ao meu companheiro Dr. Francisco Reis. Quero agradecer ao diretor médico da área de cardiologia, o Dr. Roque Aras, que é meu cardiologista. Quero agradecer
aqui a toda equipe de funcionários, comandada por Rodrigues, meu grande companheiro Rodrigues de outras
jornadas, não só dessa jornada do Santa Izabel; a todos os funcionários; a Vânia, secretária de meu companheiro Dr. Chico, porque é uma figura sempre diligente; a todos do hospital; a todos da enfermagem; àqueles do
sistema de imagem; aos médicos.
Em particular, eu quero também citar aqui a amizade que fiz com o residente Dr. Igor, que até revelou
ser eleitor meu de outras jornadas e que, portanto, já me conhecia a partir do trabalho. Tive oportunidade de
conhecer a dedicação.
E aí nós levamos Sofia para esse hospital, para que ela pudesse fazer os seus exames. Ali, no hospital, nós
tivemos a oportunidade de encontrar o melhor do corpo médico do Estado da Bahia.
Ali, o Dr. Bruno Almeida, jovem competente cirurgião, tem demonstrado que é possível a extrema dedicação se combinar com a força da juventude.
Agradeço imensamente a esses que trabalharam ali, ao Dr. Heitor, que acompanhou o momento da cirurgia, ao anestesiologista que estava de plantão e que até não havia sido avisado da continuidade do seu trabalho, mas que se dispôs a continuar no momento da cirurgia.
Eu quero dizer aqui da minha grande satisfação de poder contar com o apoio sempre presente do meu
companheiro Dr. Gildásio Daltro, um dos maiores pesquisadores deste Brasil, meu caro Inácio, que faz a pesquisa na estrutura do Hospital das Clínicas, uma estrutura pública, que é hoje a melhor experiência de células-troncos do Brasil e uma das melhores do mundo. Há hoje duas grandes experiências de células-troncos na
área óssea ou na parte motora: uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia, pilotada pelo Dr. Gildásio Daltro. O Dr.
Gildásio esteve desde a primeira hora comigo, acompanhando, aliás, como sempre tem feito. Nos momentos
em que precisamos, o Dr. Gildásio está ali, lado a lado.
Via Dr. Gildásio, chegamos ao Dr. Jorge Bastos. Eu quero, inclusive, fazer o grande agradecimento a esse
grande cirurgião da Bahia, que, quando foi chamado, fez questão de ir lá e ser o cirurgião-chefe daquela equipe
no momento da principal cirurgia a que tivemos de submeter Sofia, para lhe dar exatamente um conforto para
continuar enfrentando a jornada da doença. O Dr. Jorge Bastos, inclusive, não é do corpo médico do Hospital
Ana Nery, mas se dispôs a ir àquele hospital, o que até virou motivo de brincadeira no hospital. Todos diziam
assim: “É a oportunidade de convidarmos o Jorge para ingressar nessa experiência”.
Registro, além de Francisco, além de Roque Aras, além do Dr. Heitor, além do Dr. Geovan, do próprio Dr.
Siqueira, que é também médico daquele hospital e meu angiologista. Costumamos pegar os médicos e, de repente, torná-los propriedade nossa, e ele é uma figura com quem tive a oportunidade de tratar um dos graves
problemas que carrego comigo, de circulação.
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Portanto, é essa oportunidade de conhecer essas figuras e poder agradecê-las da tribuna do Senado por
aquilo que fizeram por uma pessoa minha. Mas essas pessoas têm feito isso, meu caro Inácio, com todo mundo
que chega naquele hospital.
O hospital completa agora a marca de mais de mil cirurgias cardíacas pediátricas. Foram mais de mil
cirurgias cardíacas pediátricas, isso em menos de sete anos, batendo todos os recordes, atendendo a todo o
povo. Ele virou referência; é a grande referência nessa área de diálise. Mas não para na diálise, está avançando
exatamente na questão do transplante de rim.
Agora, nós estamos discutindo inclusive a ampliação do espaço físico daquele hospital para melhorar
mais ainda o atendimento ao público baiano e criar novas condições para ampliar a capacidade de fazer mais
e mais transplantes de rim e atender, com espaço físico maior, a chamada fisioterapia para o cardiopata; adotar
mecanismos de controle e usar a tecnologia para, à distância, poder acompanhar um doente renal, que precisa
de um nefrologista, que não temos em todos os cantos do País, mas no Ana Nery tem, em um hospital público.
Assim, quero fazer esse agradecimento a toda equipe do hospital. Talvez não tenha aqui a possibilidade
de tratar de todos. Por isso, fiz questão de citar alguns: a enfermeira Cândida, que, por diversas vezes, esteve ali
durante a noite, durante o dia. Depois, quando saímos desse hospital, permanentemente essas pessoas continuam mandando mensagens, WhatsApp, recados, querendo saber como está a saúde.
Portanto, nos alegra poder falar, num momento de dificuldade desses, de uma experiência de saúde
exitosa como o Hospital Ana Nery.
Quero também agradecer muito à Drª Clarissa Mathias, uma das grandes experiências da Bahia, eu diria,
do ponto de vista médico. Uma figura que esteve fora da Bahia por muito tempo. Fatalmente, pela sua competência, seria atraída para ficar na cidade de São Paulo, mas ela fez questão de voltar para a sua terra para, com
o acumulado, poder se dedicar a esse serviço médico, ao atendimento a todo o povo. Uma figura simples no
trato, competente naquilo que faz, extremamente simpática na forma de se relacionar e que anima a todos
exatamente pela sua forma carinhosa e dedicada de tratar cada paciente de que ela cuida. Tivemos a oportunidade de contar com essa figura, que se apresentou desde a primeira hora. Esteve inclusive no Hospital Ana
Nery, apesar de não ser do corpo daquele hospital.
Portanto, quero agradecer a essas pessoas pelo que têm feito na Bahia na intenção de mostrar...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que é possível ter saúde de qualidade,
mesmo em um hospital público, mesmo em outra rede, na rede filantrópica.
Quero me referir aqui ao Santa Izabel, na figura do Dr. Roberto Menezes, que é o seu novo Diretor; na
figura do Dr. Eduardo Moraes, médico que agora acompanha a Sofia; e na figura de André Ney.
Quero falar inclusive da experiência importante desse hospital, um hospital que vem da Santa Casa e
que é hoje excelência na área de cardiologia, na área de oncologia. É um hospital muito bem equipado, com o
esforço daqueles que dirigiram com dificuldades, ao longo dos anos, essa boa experiência.
Portanto, podemos mostrar essa gente boa, quando se dedica, quando trabalha e quando tem apoio do
Poder Público. Essa foi a diferença, meu caro Inácio.
O Governo Jaques Wagner, em 2007, apoiou essa experiência, soergueu o Ana Nery, fez a parceria com
a universidade. Criamos quase que outro hospital de clínicas, agora com um perfil diferenciado para atender a
população. Essa foi também a experiência abraçada pelo Ministério da Saúde. Foi importante desde a gestão
do Lula até a gestão da nossa Presidenta Dilma.
Portanto, compreendemos que é possível fazer, na esfera pública, saúde com qualidade.
Mas quero aqui dizer da minha alegria de poder fazer isso, aqui da tribuna, não para agradecer às pessoas por aquilo que fizeram por uma pessoa próxima, por uma pessoa que amo muito, que prezo muito, mas
por fazer pelos baianos. Tive a oportunidade de vivenciar isso na pele, agora. Mas tenho oportunidade de vivenciar há muito tempo, e assisti ao Ana Nery fazer isso, com todos os baianos de todos os cantos, dos quatro
cantos da Bahia. Isso é possível porque a gente tem profissionais dedicados.
Esses profissionais todos que citei agora, que são do Hospital na Nery, meu caro Inácio, poderiam estar tocando as suas vidas, tranquilamente; bons médicos, renomados médicos baianos, com seus consultórios, cobrando, em média, uma consulta acima de R$350,00 ou R$700,00, a depender, inclusive, do gabarito
dos médicos ou da necessidade do doente. No entanto, esses médicos, como me disse uma vez Dr. Siqueira:
“Não, Pinheiro, eu já estou em uma fase agora em que eu tenho é que fazer isso mesmo. Já trabalhei a vida no
Hospital das Clínicas, e agora vim para o Ana Nery, que é para continuar servindo. Foi esse o lema que adotei.”
Para o Ana Nery não foi o refugo da medicina baiana. Para o Ana Nery está indo a competência, a capacidade, o acumulado da medicina baiana. Portanto, é essa experiência que eu quero aqui realçar e dizer – se
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por acaso esqueci de algum nome – que todo aquele corpo que compõe o Ana Nery, dos vigilantes, que nos
recebem ali com o maior carinho, ao mais graduado posto daquela estrutura, que é o seu diretor, cada vez que a
gente entra naquele hospital, a gente sente como as pessoas trabalham irmanadas. É uma alegria entrar naquele hospital, porque você sente no rosto das pessoas uma satisfação. A gente sente nas pessoas uma realização.
Ouvi, outro dia, um depoimento de uma menina que cuida da regulação dentro de um hospital, e ela
me dizia assim, em um depoimento dado em uma reunião: “No início, era difícil; briguei com Deus e o mundo
ali na regulação, e hoje...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... as coisas se encaixaram. E como eu tenho
satisfação – dizia ela – de poder arranjar uma vaga aqui, ali e acolá, providenciar leitos para atender todo mundo”.
Passamos por um momento muito difícil vendo a nossa querida Sofia sofrendo bastante, mas tivemos
uma alegria tão grande, uma alegria do tamanho do sorriso dela, uma alegria e uma satisfação do tamanho
daquilo que Sofia, em momento nenhum, mesmo no momento mais difícil, quando perguntávamos a ela, ela
dizia assim: “Está tudo bem, graças a Deus”. Sofia não é de reclamar, não é lamentar.
Mas a alegria que nós tivemos, Sofia, foi a de ver que as portas se abriram. Nós vimos lá um corpo médico, um corpo clínico, tanto do Ana Nery quanto de fora, o pessoal do NOB, do Santa Izabel, todos cumprindo
uma tarefa das mais nobres: a de poder atender ao outro, de poder emprestar o seu conhecimento, fazendo-o
com alegria, com satisfação, com empenho, principalmente na esfera pública. Isso é o que nos anima, Sofia;
é isso que é legal. A sua experiência tem sido a experiência de milhares e milhares de baianos que têm ido ao
Ana Nery e que têm encontrado esse tipo de tratamento. Eles têm ido ao Ana Nery e podem ser tratados, independentemente de sua condição social, de sua condição econômica ou de sua condição política. Portanto,
essa é uma experiência que tem de servir de balizamento, de diretriz, para a gente continuar, cada vez mais,
ampliando e criando vários e vários Ana Nery em todos os cantos do Brasil.
É isso que nos traz à tribuna esta noite. Falo de coração. Foram momentos distintos no final do ano. A
gente, no sufoco, na alegria da chegada de mais um neto e, ao mesmo tempo, na apreensão por um momento
de enfermidade. Mas encontramos conforto dos dois lados. O nascimento do meu neto foi com o Dr. Menezes, que, aliás, foi o mesmo médico que fez o parto de minha nora, parto em que nasceram os trigêmeos, com
a equipe do Hospital Aliança. Destaco, principalmente, a parte da UTI Neonatal, chefiada pela Drª Katiaci. Essa
alegria, de certa forma, tramava contra o outro lado, que era exatamente a gente tentar resolver um problema.
Saímos alegres nas duas situações: numa pela chegada de mais uma pessoa, de mais um neto, de mais um ser
humano; na outra, a gente viu que é possível, com dedicação, com amor, com zelo, poder atender alguém no
seu momento mais difícil de enfermidade.
Portanto, a essas pessoas quero, mais uma vez, expressar o meu sincero agradecimento por tudo o que
vocês têm feito aí no Ana Nery, um hospital que funciona de domingo a domingo. Portanto, nesta hora em que
estou falando, o hospital está lotado de gente sendo atendida, pois funciona 24 horas.
Na quinta-feira, meu caro Inácio, estarão aqui comigo, pela manhã, exatamente o Diretor desse hospital,
Francisco Reis, e o Diretor Administrativo, Rodrigues. Nós vamos ao Ministério da Saúde para providenciar, inclusive, a liberação dos recursos das emendas de 2013, que vários Deputados, inclusive este Senador que fala,
colocamos no Orçamento para ampliar, para comprar mais equipamentos para aquela unidade.
Portanto, a todos vocês o meu agradecimento de coração por esse trabalho que vocês fazem para a
Bahia. E para os de casa eu diria que é um...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu ontem falava com Sofia. Eu estive lá, ontem
de noite, antes de vir para cá, e ouvi de Sofia uma coisa muito legal. Quando ela, num determinado momento, saía do Santa Izabel, o motorista que trabalha comigo, o Deraldo, perguntou: “E aí, Sofia, como é que você
está?” Ela disse: “Eu vou dizer que eu estou bem. Mesmo diante das dificuldades, eu continuo bem”. Ontem de
noite, lá em casa, ela dizia: “Eu estou muito bem” – alegre, falando nos quatro cantos, já tranquila, já numa fase
boa de recuperação. Na manhã de quinta-feira, ela deve voltar ao Hospital Santa Izabel para mais uma etapa
da sua consulta com o Dr. Eduardo Moraes.
Então, portanto, Sofia, é nessa disposição, nessa alegria que queremos continuar para ampliar essa capacidade e dizer que precisamos botar vários hospitais Ana Nery, para espalharmos por essa Bahia e para atender
as Sofias, as Marias, os Joões, os Josés, enfim, o povo baiano, todos de forma igual, de forma competente, como
nós fizemos ali naquela estrutura.
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Portanto, fica aqui o meu agradecimento pela forma como essas pessoas se colocaram, pela forma como
essas pessoas se dispuseram, como conseguimos ver no rosto, independentemente de quem está ali, das pessoas que trabalham numa unidade dessa trabalharem com satisfação, trabalharem com alegria, trabalharem
exatamente se entregando plenamente às pessoas que ali estão.
Parabéns, Dr. Francisco Reis, por essa iniciativa. Quero responsabilizá-lo por essa grande jornada, mas eu
sei que não foi uma jornada que você fez sozinho. Foi uma jornada que você fez com a ajuda de muitos, com
a colaboração de todos e continua sendo assim.
Parabéns a essas figuras. Eu quero deixar muito claro isso aqui e, mais uma vez, citar isso pelo esforço
que tem feito...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... na Bahia para estabelecermos um atendimento de saúde de qualidade no mesmo nível que se entrega na cidade de São Paulo.
Ao Dr. Roberto Menezes, que dirige o Hospital Santa Izabel, a Drª Clarice e, em seu nome, a toda equipe
do NOB, Núcleo de Oncologia da Bahia, quero aqui estender os cumprimentos, principalmente, ao meu companheiro Gildasio Daltro, essa figura que tem, cada vez mais, demonstrado seu amor à Bahia, sua disposição
pela Medicina e, principalmente, a luta pela causa pública. Ontem, ele me chamava para irmos a outro desafio:
instalar na Bahia o Into, Instituto de Traumatologia, que está se espalhando em todo o País. Ele agora resolveu
assumir esse desafio. Eu lhe disse: “Estou junto. Vamos buscar recursos, vamos ao Ministério e vamos abrir mais
uma porta para atender o povo baiano, principalmente o povo que mais precisa.”
Era isso, Deputado, meu companheiro, Inácio Arruda. Quero lhe chamar de Deputado aqui, porque...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós somos. O salário é o
mesmo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – É uma brincadeira que faço com você
esta noite, porque todo mundo, quando me encontra – e deve acontecer o mesmo com você –, me chama
de Deputado e diz: “Não, me desculpe, Senador. Eu o vi tanto tempo como Deputado.” Eu até brinco que
estou pensando em chegar ao Senado e botar meu nome: Senador Deputado Pinheiro, porque aí acaba
esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Já facilita, resolve.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Nós somos parceiros ali– você chegou aqui
um pouquinho antes –, naquela luta na Câmara dos Deputados, e uma das lutas que mais travamos, meu caro
Senador Inácio Arruda, naquela Câmara dos Deputados, era de como a gente conseguiria botar recursos na
saúde, principalmente, para a pesquisa e desenvolvimento. E agora nós fizemos isso aqui, no Senado. Com o
Orçamento Impositivo, nós cravamos 50% para a saúde, para serem aplicados exatamente nessas áreas e até
com possibilidade de aplicar esses recursos no custeio. Portanto, o desafio está dado. Agora, só precisamos
fazer a outra parte: completar nossa obra no chamado Pacto Federativo...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Claro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... para termos mais dinheiro no Ceará e na
Bahia e para aplicar mais e mais na saúde de nosso povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós agradecemos ao Senador
Walter Pinheiro pelo pronunciamento tratando dessa questão da saúde e trazendo como referência a Bahia,
os profissionais médicos, as equipes de profissionais da área de saúde, do serviço público brasileiro. Nós temos
grandes e respeitados profissionais no serviço público brasileiro, que se dedicam a vida inteira a cuidar das
pessoas em nosso País e que devem ter o tratamento que o Senador Walter Pinheiro acaba de dar: de respeito
e de reconhecimento ao trabalho dos nossos profissionais.
Mas, antes de encerrar a presente sessão, eu quero registrar o lançamento do livro Amor Absoluto, do
jornalista Agostinho Gósson, lá do meu Estado, na cidade de Fortaleza. É um livro de poemas belíssimo, com
renda totalmente destinada à Pastoral do Povo da Rua, comandada pelo Padre Lino Allegri.
Meus parabéns ao jornalista Agostinho Gósson por seu livro belíssimo e, sobretudo, por sua disposição
de ajudar aquelas pessoas que mais precisam, com recursos da venda do seu livro.
Quero também registrar que recebemos aqui, no Senado Federal, e imagino que no Congresso Nacional
inteiro, o livro de Nelson Rodrigues A Pátria de Chuteiras, que foi enviado pelo Ministro Aldo Rebelo.
É muito significativo que todos tenham a oportunidade de saber, às vésperas da realização de uma Copa
do Mundo, em que a nossa Seleção vai enfrentar as maiores seleções do mundo, do amor e da dedicação que

474

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

Nelson Rodrigues teve com a nossa Seleção, com o nosso futebol e com o povo brasileiro. O patriotismo com
que sempre tratou o povo e, evidentemente, a própria Seleção Brasileira.
É muito significativo o livro de Nelson Rodrigues com os seus textos, que são crônicas que ele escreveu,
de 1958 até 1977, sobre as várias etapas da atividade da Seleção Brasileira, especialmente do futebol brasileiro,
e o aspecto positivo de autoestima do povo, com os êxitos e as vitórias da nossa seleção. É muito interessante
o livro de Nelson Rodrigues.
E encerro fazendo uma conclamação ao Congresso Nacional, mais particularmente à nossa Casa, o Senado Federal. Este ano, daqui a pouco, um agora em fevereiro e mais adiante o segundo, dois homens grandiosos da vida econômica do nosso País, que ofereceram um trabalho muito importante para compreendermos
o desenvolvimento econômico, o potencial da economia brasileira. Falo de Rômulo de Almeida – que, entre
outras coisas, foi o mentor do Banco do Nordeste do Brasil – e de Ignácio Rangel. Os dois, se estivessem vivos,
completariam este ano 100 anos de vida.
Pelo seu papel, pela sua importância em relação à questão do País e, sobretudo, à questão regional, imagino que nós, no Senado Federal, temos a obrigação de oferecer ao Brasil uma sessão solene de homenagem
a esses dois gigantes da luta econômica e do desenvolvimento do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 42 a 48 da Liderança do PT na Câmara dos Deputados com indicações de Senhoras e Senhores Deputados
daquele partido que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias nºs 631 a 636, de 2013 e 638, de 2014.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão publicados e encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados
das matérias.
São os seguintes os ofícios:
OF. nº 42/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados ODAIR
CUNHA – PT/MG e CLAUDIO PUTY – PT/PA e como membros suplentes os deputados JOSÉ GUIMARÃES PT/CE,
e HENRIQUE FONTANA – PT/RS, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 631, de 26 de
dezembro de 2013, 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 Vicentinho – PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF. nº 43/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados ODAIR
CUNHA PT/MG e JOÃO PAULO LIMA – PT/PE e como membros suplentes os deputados AMAURI TEIXEIRA – PT/
BA e WELITON PRADO – PT/MG, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 632, de 26 de
dezembro de 2013, 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; altera 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 Vicentinho, PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
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OF. nº 44/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados ODAIR
CUNHA – PT/MG e CLÁUDIO PUTY – PT/PA e como membros suplentes os deputados HENRIQUE FONTANA –
PT/RS e JOSÉ GUIMARÃES – PT/ CE na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 633, de 26
de dezembro de 2013, 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 Vicentinho – PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF. nº 45/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados AMAURI TEIXEIRA – PT/BA e ASSIS CARVALHO – PT/PI e como membros suplentes os deputados ODAIR CUNHA – PT/
MG e CÂNDIDO VACCAREZZA – PT/SP, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 634, de 27
de dezembro de 2013, que prorroga o prazo para destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos,
altera a legislação tributária federal, e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF. nº 46/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados
ODAIR CUNHA – PT/MG e PEDRO EUGÊNIO – PT/PE e como membros suplentes os deputados CLÁUDIO PUTY
– PT/PA e HENRIQUE FONTANA – PT/RS, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 635,
de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a ampliação do valor Benefício Garantia-Safra para a safra de
2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012, e
dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF. nº 47/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados PADRE JOÃO – PT/MG e MARCON – PT/RS e como membros suplentes os deputados ASSIS CARVALHO – PT/PI e
EUDES XAVIER – PT/CE, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 636, de 27 de dezembro
de 2013, 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 Vicentinho PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF. nº 48/GAB-LidPT
Brasília, 11 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os deputados CLÁUDIO PUTY – PT/PA e GABRIEL GUIMARÃES – PT/MG e como membros suplentes os deputados ODAIR CUNHA
– PT/MG e JOSÉ GUIMARÃES – PT/CE, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 638, de 20
de janeiro de 2014, 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 Vicentinho PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Tendo em vista o recebimento do Ofício nº 112, de 2014, do Presidente da Câmara dos Deputados, a respeito do cálculo da proporcionalidade partidária daquela Casa, a Presidência comunica ao Plenário a composição das comissões
mistas destinadas a emitir parecer sobre as Medidas Provisórias nos 630, 631, 632, 633, 634, 635 e 636, de
2013, e 638, de 2014, na representação da Câmara dos Deputados, todas constituídas na presente sessão
legislativa:
Medida Provisória nº 630/2013:
Titulares

Suplentes
PT

Paulo Pimenta (PT/RS)
José Guimarães (PT/CE)

1. Newton Lima (PT/SP)
2. Pedro Uczai (PT/SC)
PMDB

Eliseu Padilha (PMDB/RS)
Manoel Junior (PMDB/PB)

1. Danilo Forte (PMDB/CE)
2. Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

João Campos (PSDB/GO)

1. Otavio Leite (PSDB/RJ)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Onyx Lorenzoni (DEM/RS)

1. Efraim Filho (DEM/PB)
PR

Anthony Garotinho (PR/RJ)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)
1. Sarney Filho (PV/MA)

Arnaldo Jardim (PPS/SP)
PTB
Jovair Arantes (PTB/GO

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PTdoB (art. 10-A Regimento Comum)

Luis Tibé (PTdoB/MG)

1.
Medida Provisória nº 631/2013:

Titulares

Suplentes
PT

Odair Cunha (PT/MG)
Cláudio Puty (PT/PA)

1. José Guimarães (PT/CE)
2. Henrique Fontana (PT/RS)
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PMDB
Danilo Forte (PMDB/CE)
Fernando Jordão (PMDB/RJ)

1. João Arruda (PMDB/PR)
2. Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)

1. João Campos (PSDB/GO)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Rodrigo Maia (DEM/RJ)

1. Alexandre Leite (DEM/SP)
PR

Anthony Garotinho (PR/RJ)1.

1.
PSB

Glauber Braga (PSB/RJ)

1. Beto Albuquerque (PSB/RS)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)
1. Humberto Souto (PPS/MG)

Rosane Ferreira (PV/PR)
PTB
Jovair Arantes (PTB/GO)

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PSOL (art. 10-A Regimento Comum)

Ivan Valente (PSOL/SP)

1. Jean Wyllys (PSOL/RJ)
Medida Provisória nº 632/2013:

Titulares

Suplentes
PT

Odair Cunha (PT/MG)
João Paulo Lima (PT/PE)

1. Amauri Teixeira (PT/BA)
2. Weliton Prado (PT/MG)
PMDB

José Priante (PMDB/PA)
Leonardo Quintão (PMDB/MG)

1. Eduardo Cunha (PMDB/RJ)
2. Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Carlos Sampaio (PSDB/SP)

1. João Campos (PSDB/GO)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)

478

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2014

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO)

1. Pauderney Avelino (DEM/AM)
PR

Luciano Castro (PR/RR)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)

Arnaldo Jordy (PPS/PA)

1.Sarney Filho (PV/MA)
PTB

Jovair Arantes (PTB/GO)

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PRP (art. 10-A Regimento Comum)

Chico das Verduras (PRP/RR)

1.
Medida Provisória nº 633/2013:

Titulares

Suplentes
PT

Odair Cunha (PT/MG)
Cláudio Puty (PT/PA)

1. Henrique Fontana (PT/RS)
2. José Guimarães (PT/CE)
PMDB

Manoel Junior (PMDB/PB)
Edinho Bez (PMDB/SC)

1. Eduardo Cunha (PMDB/RJ)
2. Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Bruno Araújo (PSDB/PE)

1. Duarte Nogueira (PSDB/SP)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Rodrigo Maia (DEM/RJ)

1. Pauderney Avelino (DEM/AM)
PR

Anthony Garotinho (PR/RJ)

1.
PSB

Glauber Braga (PSB/RJ)

1. Beto Albuquerque (PSB/RS)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)

Arnaldo Jardim (PPS/SP)

1. Sarney Filho (PV/MA)
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PTB
Alex Canziani (PTB/PR)

1. Nelson Marquezelli (PTB/BA)
PSC (art. 10-A Regimento Comum)

Andre Moura (PSC/SE)

1. Leonardo Gadelha (PSC/PB)
Medida Provisória nº 634/2013:

Titulares

Suplentes
PT

Amauri Teixeira (PT/BA)
Assis Carvalho (PT/PI)

1. Odair Cunha (PT/MG)
2. Cândido Vaccarezza (PT/SP)
PMDB

Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
Manoel Junior (PMDB/PB)

1. Edinho Araújo (PMDB/SP)
2. Eduardo Cunha (PMDB/RJ)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Carlos Sampaio (PSDB/SP)

1. João Campos (PSDB/GO)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Mendonça Filho (DEM/PE)

1. Pauderney Avelino (DEM/AM)
PR

Anthony Garotinho (PR/RJ)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)
1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)
Arnaldo Jardim (PPS/SP)
1. Sarney Filho (PV/MA)
PTB
Jovair Arantes (PTB/GO)
1. Antonio Brito (PTB/BA)
PCdoB (art. 10-A do Regimento Comum)
Manuela D’Ávila (PCdoB/RS).1. Alice Portugal (PCdoB/BA)
Medida Provisória nº 635/2013:
Titulares

Suplentes
PT

Odair Cunha (PT/MG)
Pedro Eugênio (PT/PE)

1. Claudio Puty (PT/PA)
2. Henrique Fontana (PT/RS)
PMDB

Celso Maldaner (PMDB/SC)
Marcelo Castro (PMDB/PI)

1. Lucio Vieira Lima (PMDB/BA)
2. Manoel Junior (PMDB/PB)
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PSD
Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)

1. Cesar Colnago (PSDB/ES)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Ronaldo Caiado (DEM/GO)

1. Onyx Lorenzoni (DEM/RS)
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)

1.

PTB
Jovair Arantes (PTB/GO)

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PROS (art. 10-A do Regimento Comum)

Givaldo Carimbão (PROS/AL)

1. Ronaldo Fonseca (PROS/DF)
Medida Provisória nº 636/2013:

Titulares

Suplentes
PT

Padre João (PT/MG)
Marcon (PT/RS)

1. Assis Carvalho (PT/PI)
2. Eudes Xavier (PT/CE)
PMDB

Alceu Moreira (PMDB/RS)
Júnior Coimbra (PMDB/TO)

1. Darcísio Perondi (PMDB/RS)
2. Manoel Junior (PMDB/PB)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)

1. João Campos (PSDB/GO)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Ronaldo Caiado (DEM/GO)

1. Onyx Lorenzoni (DEM/RS)
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
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SDD
Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)

Arnaldo Jordy (PPS/PA)

1. Sarney Filho (PV/MA)
PTB

Jovair Arantes (PTB/GO)

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PDT (art. 10-A do Regimento Comum)

André Figueiredo (PDT/CE)

1. Félix Mendonça Júnior (PDT/BA)
Medida Provisória nº 638/2013:

Titulares
PT
Cláudio Puty (PT/PA)
Gabriel Guimarães (PT/MG)

Suplentes
1. Odair Cunha (PT/MG)
2. José Guimarães (PT/CE)

PMDB
Manoel Junior (PMDB/PB)
Sandro Mabel (PMDB/GO)

1. Edio Lopes (PMDB/RR)
2. Professor Setimo (PMDB/MA)
PSD

Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Eleuses Paiva (PSD/SP)

1. Guilherme Campos (PSD/SP)
2. Heuler Cruvinel (PSD/GO)
PSDB

Carlos Sampaio (PSDB/SP)

1. João Campos (PSDB/GO)
PP

Eduardo da Fonte (PP/PE)

1. Waldir Maranhão (PP/MA)
DEM

Mendonça Filho (DEM/PE)

1. Pauderney Avelino (DEM/AM)
PR

Anthony Garotinho (PR/RJ)

1.
PSB

Beto Albuquerque (PSB/RS)

1. Glauber Braga (PSB/RJ)
SDD

Fernando Francischini (SDD/PR)

1. Arthur Oliveira Maia (SDD/BA)
Bloco (PV / PPS)

Rosane Ferreira (PV/PR)

1. Arnaldo Jardim (PPS/SP)
PTB

Jovair Arantes (PTB/GO)

1. Antonio Brito (PTB/BA)
PCdoB (art. 10-A do Regimento Comum)

Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

1. Alice Portugal (PCdoB/BA)

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Não havendo mais nada a tratar,
vamos encerrar a presente sessão. a Presidência vai encerrar os trabalhos, antes, porém, lembrando às Sras e
aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia
previamente designada.
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ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 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.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 499, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 499, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista de Consolidação da Legislação
Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal, Relator: Senador Romero Jucá), que define
crimes de terrorismo e dá outras providências.
-Pendente de deliberação do Requerimento nº 44, de 2014, do Senador Paulo
Paim, de audiência da CDH.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 08 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente Renan Calheiros
11/02/2014
Terça-feira
12h

Sessão Solene destinada à promulgação da Emenda Constitucional 77/2014, que dispõe sobre Profissionais de Saúde Militares
Plenário

15h

Reunião de Líderes
Sala de Audiências

16h

Ordem do Dia
Plenário
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