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2.2 – EXPEDIENTE................................................................................................................................................................................
2.2.1 – Leitura de requerimentos
Nº 167/2014, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando realização de auditoria pelo Tribunal de Contas
da União no Ministério da Educação. .....................................................................................................................................................
Nº 168/2014, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando homenagens de pesar aos familiares dos
dez trabalhadores rurais falecidos em acidente no Agreste Pernambucano...........................................................................
Nº 169/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando retirada da Emenda nº 1-PLEN ao Projeto de Lei da Câmara nº 58/2013. Deferido.......................................................................................................................................
Nº 170/2014, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 231 e 233/2013........................................................................................................................................................................
Nº 171/2014, de autoria do Senador Cyro Miranda, solicitando tramitação conjunta do Projeto de Lei da
Câmara nº 31/2009 com o Projeto de Lei do Senado nº 17/2014.................................................................................................
Nº 172/2014, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei
da Câmara nºs 196/2009 e 31/2010.........................................................................................................................................................
Nº 173/2014, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 25/2007, 49 e 52/2009, 102/2011, 40 e 52/2012, e 51/2013....................................................
2.2.2 – Comunicações
Da Senadora Vanessa Grazziotin, de realização de viagem à Rússia sem ônus para o Senado Federal. (Ofício
nº 49/2014)......................................................................................................................................................................................................
Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhando a prestação
de Contas de 2013 da referida Comissão. (Ofício nº 30/2014)....................................................................................................
2.2.3 – Mensagem da Presidente da República
Nº 40/2014, encaminhando o Projeto de Lei nº 2/2014-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 113.800.000,00 (cento e treze milhões e oitocentos mil
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria..........................................................................................................................................................................................
2.2.4 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 70/2014, de autoria do Senador Jayme Campos, que acrescenta o art. 37-A à Lei
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre a Central
de Atendimento à Mulher (Ligue 180) por empresas prestadoras de serviços de radiodifusão de sons (rádio) e de sons e
imagens (televisão), por programadoras do serviço de acesso condicionado, por veículos impressos de comunicação
e por portais de internet hospedados no País. ........................................................................................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 71/2014, de autoria do Ricardo Ferraço, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o uso do celular ao volante. ............................
Projeto de Lei do Senado nº 72/2014, de autoria do Ricardo Ferraço, que altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2011, para constituir em auxílio financeiro para Estados, Distrito Federal e Municípios sessenta por cento da
dotação orçamentária anual do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP.........................................................................
2.2.5 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 102/2014, na origem, encaminhando o Relatório de Atividades daquele Tribunal referente ao 4º trimestre de 2013 (autuado como Aviso nº 5/2014-CN). Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria. .......
Nº 13/2014 (nº 103/2014, na origem), encaminhando o Relatório de Atividades daquele Tribunal referente
ao 4º trimestre de 2013................................................................................................................................................................................
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2.2.6 – Mensagens da Presidente da República
Nº 17/2014 (nº 36/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ADALBERTO TOKARSKI para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários............................
Nº 18/2014 (nº 37/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. MÁRIO
POVIA para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.................................................
Nº 19/2014 (nº 38/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. FERNANDO JOSÉ DE PÁDUA COSTA FONSECA para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários.......................................................................................................................................................................................................
2.2.7 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Registro de encontro de S.Exª com delegação do Rio Grande do Sul para debater
projeto de lei que trata da renegociação da dívida dos Estados; e outros assuntos. ...........................................................
SENADOR FERNANDO COLLOR – Congratulações pelo Dia Internacional da Mulher e preocupação com o
excesso de violência contra a mulher no Estado de Alagoas. .......................................................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Críticas a recentes declarações do Governador de Pernambuco, Eduardo
Campos, em relação à Presidente Dilma Rousseff..............................................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN, como Líder – Registro da participação de S. Exª em evento organizado
pela Globe International, em Washington– EUA, para debater a questão ambiental, com enfoque nas mudanças
climáticas...........................................................................................................................................................................................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA – Críticas ao Governo de Dilma Rousseff e à suposta influência do ex-Presidente Lula nas decisões da Presidente........................................................................................................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder – Encaminhamento de requerimento de voto de aplauso ao programa
Fantástico, da Rede Globo, por reportagem sobre a situação da educação no País e críticas à Presidente da
República..........................................................................................................................................................................................................
SENADORA LÍDICE DA MATA – Registro do Dia Internacional da Mulher, ocorrido em 8 do corrente; e outros assuntos....................................................................................................................................................................................................
2.2.8 – Comunicação da Presidência
Convocação de sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se em 19 do corrente, quarta-feira, às 12
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada ao lançamento da campanha Institucional Mais Mulher na Política, promovida pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal Superior Eleitoral..........................................................................
2.2.9 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JORGE VIANA – Relato das ações de S. Exª com vistas à prestação de auxílio aos atingidos pelas
cheias dos rios Madeira e Acre..................................................................................................................................................................
2.2.10 – Comunicação
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem
a Comissão Interna destinada a elaborar anteprojeto destinado a substituir o Código Comercial que contemple,
inclusive, a legislação correlata passível de codificação (Ofício nº 23/2014). Designação dos Senadores José Pimentel, Anibal Diniz e Antonio Carlos Valadares, como titulares, e dos Senadores João Capiberibe e Angela Portela, como
suplentes, para comporem a referida Comissão....................................................................................................................................
2.2.11 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ – Discussão dos resultados de pesquisa realizada pela Confederação Nacional
de Transportes acerca da opinião pública sobre diversos temas de interesse para o País..................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como Líder – Registro dos impactos causados pela crise da Venezuela
no Estado de Roraima...................................................................................................................................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Destaque à importância do tema da Campanha da Fraternidade 2014 lançado pela Conferederação Nacional dos Bispos do Brasil; e outros assuntos..........................................................................
2.2.12 – Leitura de requerimento
Nº 174/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando voto de solidariedade aos jogadores de
futebol Tinga e Arouca e ao árbitro Márcio Chagas da Silva..........................................................................................................
2.2.13 – Comunicação
Da Liderança do SDD no Senado Federal, de indicação de membro para integrar o Conselho da Comenda
Senador Abdias Nascimento (Ofício nº 176/2014). Designação do Senador Vicentinho Alves para compor o referido
Conselho.............................................................................................................................................................................................................
2.2.14 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Encaminhamento de requerimento de solidariedade a jogadores de futebol
vítimas de racismo.........................................................................................................................................................................................
2.2.15 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira e respondida pela Presidência.........................................................
2.2.16 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Defesa das ações implementadas pelo Governo Federal para enfrentar os
problemas apresentados pelo setor elétrico no País........................................................................................................................
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2.2.17 – Mensagem da Presidente da República
Nº 20/2014 (nº 34/2014, na origem), encaminhando a Programação Monetária para o 1º trimestre de 2014..........
2.2.18 – Leitura de requerimentos
Nº 175/2014, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a oitiva da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501/2013.......................................................
Nº 176/2014, de autoria do Senador Cyro Miranda, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado nº
335/2013...........................................................................................................................................................................................................
Nº 177/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado
Chefe da Controladoria-Geral da União.................................................................................................................................................
Nº 178/2014, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, em aditamento aos Requerimentos nºs
34 e 64/2014, solicitando que a sessão especial destinada a celebrar o Dia Internacional contra a Discriminação
Racial seja realizada em 21 do corrente, às 11 horas.........................................................................................................................
Nº 179/2014, de autoria do Senador Mário Couto, solicitando voto de aplausos ao Programa Fantástico da
Rede Globo de Televisão..............................................................................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 2 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 45/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia, solicitando tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 578/2011 e do Projeto de Lei da Câmara nº 32/2007 (que já se encontra apensado ao Projeto
de Lei do Senado nº 323/2012). Aprovado..........................................................................................................................................
2.3.2 – Item 3 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 74/2014, de autoria do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 493/2013 (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 360/2012), além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte. Aprovado....................................................................................................................................................................................................................
2.3.3 – Item 4 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 75/2014, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 85/2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283/2012. Aprovado........
2.3.4 – Item 5 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 89/2014, de iniciativa da Comissão Temporária destinada a debater e propor soluções para
o financiamento da Segurança Pública no Brasil, solicitando que a Proposta de Emenda à Constituição nº 20/2009
(tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 65/2005; 17/2007; 9, 12, 23 e 35/2009; 31
e 125/2011; e 2/2012) e os Projetos de Lei do Senado nºs 388/2008-Complementar; 41, 57 e 193/2009; e 25 e
26/2011, sejam encaminhados ao exame daquela Comissão (Defesa Civil). Aprovado.....................................................
2.3.5 – Apreciação de matéria
Requerimentos nºs 34, 64 e 178/2014, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores. Aprovado....
2.3.6 – Matéria não apreciada e transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária........................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Pareceres
Nºs 100 e 101/2014, das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e Diretora, respectivamente, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 592/2011-Consolidação......................................................................................................................
Nº 102/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 28/2014...........................................................
Nº 103/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 36/2014...........................................................
Nº 104/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 1.341/2013.....................................................
Nº 105/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 11/2014...........................................................
Nº 106/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 23/2014...........................................................
Nº 107/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 24/2014...........................................................
Nº 108/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 25/2014...........................................................
Nº 109/2014, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 27/2014...........................................................
2.4.2 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação de emendas,
perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, ao Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 343/2012 (Ofício nº 2/2014-CCT)........................................................................................................................
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal, dos Requerimentos nºs 1.341/2013; e 11, 23, 24, 25, 27, 28 e
36/2014, de informações.............................................................................................................................................................................
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal, dos Requerimentos nºs 109 e 131/2014, de tramitação conjunta..........
2.4.3 – Leitura de requerimentos
Nº 180/2014, de autoria do Senador José Pimentel, solicitando que o Projeto de Lei do Senado nº 467/2008
(tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 130, 242, 481 e 701/2007; 90/2010; 246 e 344/2011;
136 e 270/2012; e 181, 201, 329, 353 e 354/2013) tramite também em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 195/2010; 63/2011; 125, 476 e 528/2013; e 16/2014, todos Complementares................................................................
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Nº 181/2014, de autoria do Senador Roberto Requião, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar em 17 e 18 do corrente......................................................................................................................................................
Nº 182/2014, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar em 20 do corrente................................................................................................................................................................
Nº 183/2014, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar em 21 do corrente................................................................................................................................................................
Nº 184/2014, de autoria do Senador Blairo Maggi, solicitando licença para tratamento de saúde no período
de 13 a 26 do corrente..................................................................................................................................................................................
Nº 185/2014, de autoria do Senador Blairo Maggi, solicitando licença para tratamento de interesses particulares a partir de 27 do corrente............................................................................................................................................................
2.4.4 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 73/2014-Complementar, de autoria do Senador Paulo Davim, que acrescenta o
§5º ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, para modificar a distribuição dos recursos do Fundo
Penitenciário Nacional – FUNPEN...............................................................................................................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 74/2014, de autoria do Senador Paulo Davim , que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime contra as pessoas com deficiência ou transtorno mental ....
Projeto de Lei do Senado nº 75/2014, de autoria do Senador Wilder Morais, que altera a Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, para disciplinar o emprego de edital de convocação para a
modelagem de concessões e parcerias público-privadas....................................................................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 76/2014, de autoria do Senador Ciro Nogueira, que altera a Lei nº 8.894, de 21 de
junho de 1994, para isentar de IOF as operações de câmbio efetuadas por bolsistas brasileiros em estudo no exterior........
2.4.5 – Comunicação
Da Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 627/2013 (Ofício nº 79/2014). Designação do Deputado Rodrigo
Maia, como suplente, para compor a referida Comissão...................................................................................................................
2.4.6 – Discursos
SENADOR JARBAS VASCONCELOS – Críticas à decisão do STF que reviu a condenação por crime de formação
de quadrilha imposta aos réus do escândalo do mensalão............................................................................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO, como Líder – Denúncia de não cumprimento de promessas de campanhas pela
Presidente Dilma Rousseff..........................................................................................................................................................................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Preocupação com os danos causados pela cheia do Rio Acre; e outro assunto...........
SENADOR JAYME CAMPOS – Referência a projeto de lei de autoria de S. Exª que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da Central de Atendimento à Mulher pelas prestadoras de serviços de rádio, televisão, veículos impressos e por portais de internet hospedados no País....................................................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Posicionamento contrário a investimentos do BNDES para a construção de um
porto de águas profundas no Uruguai, prejudicando a exportação de portos da Região Sul do País; e outros assuntos..............
SENADOR RENAN CALHEIROS – Pesar pelo falecimento do Deputado Federal e ex-Senador Sérgio Guerra, e
do Desembargador José Fernando Lima de Souza, do Tribunal de Justiça de Alagoas.......................................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Críticas à postura do líder do PT no Senado e da Presidente da República com relação à candidatura do Governador de Pernambuco, Eduardo Campos; e outros assuntos.....................
SENADORA KÁTIA ABREU, como Líder – Defesa do setor agrícola do País frente à questão indígena e críticas
à Funai e ao Conselho Indígena Missionário (Cimi)...........................................................................................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES – Preocupação com a entrada da mosca negra em pomares de laranja no estado de Sergipe; e outros assuntos....................................................................................................................................
2.4.7 – Apreciação de matérias
Requerimentos nºs 184 e 185/2014, de autoria do Senador Blairo Maggi. Aprovados..........................................
2.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR SÉRGIO PETECÃO, como Líder – Relato dos problemas encontrados no Acre em virtude das recentes enchentes ocorridas no Estado...................................................................................................................................................
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CONGRESSO NACIONAL
ATO CONJUNTO Nº 2, DE 2014
DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Designa integrantes na Comissão Mista constituída pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013, destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal.
O Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições regimentais,
Resolvem:
Art. 1º Ficam designados os Deputados Júlio Delgado, Rodrigo Maia, Antonio Brito e Geraldo Simões
como membros suplentes, para integrar a Comissão estabelecida pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 11 de março de 2014.
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Ata da 25ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 11 de março de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Magno Malta, Mozarildo Cavalcanti,
das Srªs. Vanessa Grazziotin e Lídice da Mata e do Sr. Blairo Maggi
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 21 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 167, DE 2014

Nos termos do inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, bem como nos termos regimentais, solicito
que seja o presente requerimento encaminhado ao Tribunal de Contas da União para a realização de auditoria
junto ao Ministério da Educação, a fim de apure a participação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) no último ENEM, averiguando a legalidade, a economicidade,
a eficiência na contratação do supracitado centro, bem como o detalhamento de seus custos, suas despesas
e o uso do dinheiro público.
Justificação
Durante a CPI das ONGs no ano de 2009, fui um dos responsáveis por verificar maus feitos com o dinheiro
público por parte da Universidade de Brasília. Ora que deparo-me com uma nova anomalia. Diversos professores
da Universidade de Brasília criaram, em 2013, pessoa jurídica de natureza associativa, denominada CEBRASPE
– Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, com a finalidade precípua
de “gerir” o CESPE – Centro de Seleção e Promoção de Eventos, daquela Fundação Universitária Federal, bem
como outras funções genéricas.
O último ENEM, que teve um aumento de custo de cerca de 30% em relação ao ano anterior, já foi feito
por este centro via UnB. São mais de R$ 300 milhões que precisam ser investigados, visto a natureza etérea da
entidade criada.
Em primeiro lugar, cumpre notar que o Cespe é um mero órgão universitário responsável pela prestação
de serviços de realização de concursos diversos, bem conhecido no cenário nacional. Por exercer unicamente
tal atividade de cunho eminentemente econômico e empresarial, deve transformar-se em empresa pública,
consoante determinou o Tribunal de Contas da União e submeter-se às regras gerais às quais todas as empresas privadas se submetem, nos precisos termos do Art. 173, par. 2º da Constituição Federal, segundo o qual as
empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos
às do setor privado.
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Portanto, o Cespe, além de estar obrigado a se transformar em empresa pública, deveria ser contratado
sempre mediante licitação, de vez que há diversas empresas e instituições de renome que prestam o mesmo
serviço; ter os próprios servidores contratados mediante concurso público, o que, ironicamente, parece não
fazer, valendo-se inclusive da prestação de serviços de professores universitários em regime de dedicação exclusiva, em franco prejuízo ao ensino público; pagar salários com respeito ao teto constitucional e não receber
recursos públicos e realizar contratações em fraude ao procedimento licitatório, na forma do art. 173, par. 1º
inc. III da Constituição, ao invés de contratar amigos ou conhecidos, como faria alguém no âmbito privado.
Contudo, a contrario sensu, visando a evitar tais amarras legais e, em que pese a determinação expressa
do Tribunal de Contas da União, criou-se pessoa jurídica de direito privado, formada por alguns professores,
chamada CEBRASPE, para gestão do Cespe, e assim permitir, entre outras práticas imorais e ilegais, remunerar
seus servidores de acordo com o mercado, ultrapassando o teto constitucional de salários; possibilitar a contratação de quem quer que seja para prestar serviços à empresa (chamemos-lhe assim, pois muito embora não
tenha assumido essa forma, detém tal natureza face à atividade exercida) e, em verdadeira atividade “anfíbia”,
receber verba pública como se fora órgão da Administração.
Tal se deu através do Decreto da Presidente Dilma que conferiu à associação privada denominada CEBRASPE a certificação de Organização Social – equivalente à antiga associação de utilidade pública – ato ilegal,
como se verá. A lei no. 9637/98, que regula a criação de organizações sociais, pertencentes ao chamado terceiro setor, pontifica, em seu art. 1º, que O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. Ora, como se sabe, o CEBRASPE não exerce atividade voltada ao ensino, mas, como
todas as notícias divulgadas pelo site da Universidade de Brasília consignaram, foi criado com a finalidade única
de gestão do Cespe, que, como já anotou o Tribunal de Contas da União, exerce atividade típica de mercado,
da espécie prestação de serviços voltados a concursos, mesmo porque o Cebraspe sequer existia antes e foi
criado com o referido e manifesto intuito de gestão de uma empresa pública.
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Procuradora do Estado de São Paulo aposentada, professora titular
de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, Mestre e doutora pela mesma universidade, em seu
compêndio sobre Parcerias na Administração Pública (6ª edição, ed. Atlas, pp. 264 e seguintes) assim se manifesta sobre as tais organizações sociais, litteris:
Mesmo na hipótese em que a entidade não preste a atividade como serviço público, uma vez que ela
absorva atividade antes desempenhada por órgão púlico ou entidade estatal, resultam as seguintes
consequências: o órgão ou entidade estatal será extinto (sem que se diga na lei qual a solução para a hipótese de rescisão do contrato de gestão, de modo a garantir prestação sem solução de continuidade);
suas instalações, abrangendo bens móveis e imóveis, serão cedidos à organização social; o serviço que
era público passará a ser prestado como atividade privada. Dependendo da extensão que a medida venha a alcançar na prática, o Estado, paulatinamente, deixará de prestar determinados serviços públicos
na área social, limitando-se a incentivar a iniciativa privada por meio dessa nova forma de parceria. Em
muitos casos, poderá esbarrar em óbices constitucionais, já que é a Constituição que prevê os serviços
sociais como dever do Estado e, portanto, como serviço público.
Pela forma como a matéria está disciplinada na esfera federal, são inegáveis o conteúdo de imoralidade
contido na lei, os riscos para o patrimônio público e para os direitos do cidadão.
Em primeiro lugar, fica nítida a intenção do legislador de instituir mecanismo de fugir ao regime jurídico
de direito público a que se submete a Administração Pública. O fato de a organização social absorver
atividade gerida por ente estatal e utilizar o patrimônio público e os servidores públicos antes a serviço
este mesmo ente, que resulta extinto, não deixa dúvidas de que, sob a roupagem de entidade privada, o
real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos os aspectos, estaria sujeita ao direito público.
É a mesma atividade que va, entre outros i ser exercida pelos mesmo servidores públicos e com a utilização do mesmo patrimônio. (,,,)
Trata-se de entidades constituídas ad hoc, ou seja, como o objetivo único de se habilitarem como organizações sociais e continuarem a fazer o que faziam antes, porém como nova roupagem. São entidades
fantasmas, porque não possuem patrimônio próprio, sede própria, vida própria. Elas viverão exclusivamente por conta do contrato de gestão com o poder público. (...)
Se a entidade vai administrar dinheiro público, também não tem sentido a total ausência, na lei, de limitações salariais aos empregados dessas entidades; enquanto para o servidor público o regime constitucional
é rico em restrições, para as organizações sociais a liberdade é total; o mesmo servidor que trabalhava
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na mesma entidade, a partir do momento em que esta muda a sua roupagem, deixa de sofrer limitações
quanto a concurso público, a teto salarial, a acumulação de cargos e tantas outras. (...)
Por isso mesmo, para que a organização social se enquadrasse adequadamente nos princípios constitucionais que regem a gestão do patrimônio público e que existem exatamente para proteger esse patrimônio, seria necessário, no mínimo:
Exigência de licitação para escolha da entidade.
Comprovação de que a entidade já existe, tem sede própria, patrimônio, capital, entre outros requisitos
para que uma pessoa jurídica se constitua validamente;
Demonstração de qualificação técnica e idoneidade financeira para administrar o patrimônio público;
Submissão aos princípios da licitação;
Imposição de limitações salariais quando dependam de recursos orçamentários do Estado para pagar
seus empregados;
Prestação de garantia tal como exigida nos contratos administrativos em geral; exigência essa mais aguda na organização social, pelo fato dela administrar patrimônio público.
Ademais de todas as argutas observações da professora MARIA ZANELLA DI PIETRO, insta notar que o
pressuposto primeiro para constituição válida de organizações sociais vem a ser, justamente, o delas dedicarem-se à prática de serviços de cunho social, sendo certo que a atividade empresarial do Cespe nada tem que
ver com tal natureza benemérita. Ademais, sequer o CEBRASPE existia, ao passo que sua propalada finalidade,
segundo a própria Universidade de Brasília vem a ser a gestão do Cespe, portanto, a gestão de uma atividade
empresarial.
Assim procedendo, ademais de violar o princípio da licitação duas vezes, tanto para ser contratada quanto
para contratar; o princípio do concurso público que, ironicamente, é a finalidade mesma do Cespe; o teto remuneratório dos servidores do órgão; a ação da Universidade e à qual foi induzida em erro a própria Presidência da
República, resulta, de fato, na privatização de empresa pública sem lei autorizativa e em franca violação às competências do Ministério Público Federal na fiscalização do patrimônio fundacional da Universidade de Brasília.
De igual modo, o respeitado professor e administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO, em seu livro Curso De
Direito Administrativo, ed. Fórum, 8ª edição, pp. 285, tece as seguintes considerações acerca de organizações
sociais:
Não se admite, portanto, que o Estado constitua certa entidade, por meio da atribuição de recursos e
patrimônio públicos, entregue sua administração a servidores públicos, sujeitos aos desígnios e influências estatais, e pretenda caracterizá-la como ‘organização social’. Hipótese assim configurada chega às
rais da tipicidade penal.
Dentro deste contexto, torna-se essencial que este requerimento seja aprovado com a maior brevidade
possível, tendo em vista a necessidade desta Casa cumprir seu papel constitucional de controle das atividades
do executivo.
Sala da Sessão, – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 168, DE 2014
Nos termos do artigo 218, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação
de VOTO DE PESAR aos familiares dos dez trabalhadores rurais falecidos na última segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014.
Justificação
Um acidente ocorrido na noite da última segunda-feira, dia 24 de fevereiro, na BR 424, na altura da cidade de Venturosa, Agreste de Pernambucano, resultou na morte de dez trabalhadores rurais, moradores do
município de Betânia, que estavam indo trabalhar em Cururipe, Alagoas.
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É uma tragédia familiar e social o fato de pessoas que se dirigiam para o trabalho duro no campo serem
vitimadas por um acidente tão brutal dessa natureza: o pneu da van que os transportavam estourou e o veículo, descontrolado, caiu de uma ponte.
Expresso, aqui, meu desejo de pronta recuperação aos outros doze ocupantes do veículo que ficaram
feridos e o meu profundo pesar aos familiares, amigos e a toda população de Betânia pelo falecimento de: GENIVALDO MANOEL SANTOS, JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA, LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO, ROGÉRIO
ALBERTO MATIAS, ERINALDO JOSÉ DE LIMA, JAEDSON JOSÉ DOS SANTOS, FRANCISCA MARIA DA SILVA, JOÃO
GERMANO DO NASCIMENTO, SEVERINO PEDRO DOS SANTOS e do SENHOR ANACRÉCIO.
Todos nós estamos chocados com o acidente e, em razão disso, quero apresentar meu voto de pesar a
todos os pernambucanos.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2014. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2014
Senhor Presidente;
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada da Emenda
Nº 1 – PLEN do PLC Nº 58/2013, de minha autoria, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, para assegurar a convivência da criança e do adolescente com os pais privados de liberdade.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2014
Requeiro nos termos do Art. 258 parágrafo único, do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do PLS 233/2013 com o PLS 231/2013. Ambos os Projetos dispõem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões em de 2014. – Senador Flexa Ribeiro
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos seguintes projetos de lei: Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2009, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que
“dispõe sobre o reconhecimento da atividade de capoeira e dá outras providências.”; e o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2014, de autoria do Senador Gim, que “Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo
da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados”, por regularem a mesma matéria.
Salas das Sessões, de fevereiro de 2014. – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº. 196 de 2009, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que “Dispõe sobre o
exercício da profissão de Pedagogo e dá outras providências” e do Projeto de Lei da Câmara nº. 31 de 2010,
que “Dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de Psicopedagogia” de autoria da Deputada Professora Raquel Teixeira, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2014. – Senador Humberto Costa
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição números 51, de 2013, que “altera os arts. 21, 24 e 144 da Constituição;
acrescenta os arts. 143-A, 144-A e 144-B, reestrutura o modelo de segurança pública a partir da desmilitarização do
modelo policial”, 52, de 2009, que “Altera o § 8º do artigo 144 para permitir às guardas municipais atuar no combate ao crime organizado na região das fronteiras interestaduais”, 25, de 2007, que “Dá nova redação ao § 8º do
art.144 da Constituição Federal, para ampliar as funções das guardas municipais”, 40, de 2012, que “Modifica os
arts. 30 e 144 da Constituição Federal para dar ao Município competência para a criação de áreas estratégicas de
pacificação social e ordenamento urbano, e para as guardas municipais o exercício de atividades de polícia ostensiva,
nos limites definidos em convênio com os Estados”, 102, de 2011, que “Altera dispositivos da Constituição Federal
para permitir à União e aos Estados a criação de polícia única e dá outras providências”, 52, de 2012, que “Altera o
art. 144 da Constituição Federal para identificar a Polícia Hidroviária Federal como órgão do sistema de segurança
pública”, e 49, de 2009, que “Acrescenta o inciso V ao § 1º do art. 144 da Constituição Federal, para incluir dentre
as atribuições da polícia federal a de proporcionar segurança ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, bem
como aos Chefes de Estado estrangeiros, quando no Brasil”, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2014. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 49/2014
Brasília, 11 de março de 2014
Senhor Presidente,
Tendo sido autorizada, por meio do Requerimento nº 98/2014 (RQS 98/2014), a participar de Mesa de
Debates promovida pelo Parlamento Russo com a finalidade de compor uma análise sobre os trabalhos dos
parlamentares e as atividades dos partidos políticos em Moscou, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que desempenharei a referida Missão sem ônus para o Senado Federal.
Esclareço, ainda, a Vossa Excelência, que já comuniquei à Diretoria-Geral da Casa não ser necessária a
emissão de passagens aéreas e o pagamento de diárias.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência a minha expressão de alta estima e distinguido apreço.
Atenciosamente,
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Ofício circular nº 30/2014/CFFC – P
Brasília, 21 de fevereiro de 2014
Assunto: Prestação de Contas de 2013 da CFFC
Senhor(a) Senador,
Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas de 2013, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, a qual tive a honra de presidir.
Estou certo de que esta Comissão cumpriu sua tarefa de maneira responsável e com seriedade, quer seja
na promoção de debates sobre temas de relevância nacional, quer seja propondo e implantando ações de fiscalização e controle dos gastos públicos.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 40 de 2014, encaminhando Projeto de Lei ao Congresso
Nacional, autuado com o número 2 de 2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 113.800.000,00 (cento e treze milhões e oitocentos mil
reais), para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.”
É o seguinte o projeto na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O calendário de tramitação do Projeto
Lei do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 11-3-2014
até 16/3
até 24/3
até 29/3
até 13/4

prazo para publicação e distribuição de avulsos;
prazo para apresentação de emendas;
prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas;e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário do Senado Federal de 12 de março do corrente, e encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2014
Acrescenta o art. 37-A à Lei nº11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) por
empresas prestadoras de serviços de radiodifusão de sons (rádio) e de sons e imagens (televisão), por programadoras do serviço de acesso condicionado, por veículos impressos de comunicação e por portais de internet hospedados no País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 37-A à Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) por empresas
prestadoras de serviços de radiodifusão de sons (rádio) e de sons e imagens (televisão), por programadoras
do serviço de acesso condicionado, por veículos impressos de comunicação e por portais de internet hospedados no País.
Art. 2º A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 37-A:
“Art. 37-A. As empresas prestadoras de serviços de radiodifusão de sons (rádio) e de sons e imagens (televisão), as programadoras do serviço de acesso condicionado, os veículos impressos de comunicação e
os portais de internet hospedados no País deverão divulgar informações sobre a Central de Atendimento
à Mulher (Ligue 180), incluindo seu código de acesso telefônico e os serviços ofertados pela central, nos
termos estabelecidos nesta Lei.
§ 1º As empresas prestadoras dos serviços de radiodifusão de sons (rádio), de sons e imagens (televisão) e
as programadoras do serviço de acesso condicionado deverão veicular inserções educativas, com duração
de trinta segundos cada, duas vezes por semana, uma vez no horário compreendido entre as doze e as
treze horas, e uma vez no horário compreendido entre as vinte e as vinte e uma horas, alusivas à Central
de Atendimento à Mulher (Ligue 180).
§ 2º Os veículos impressos de comunicação deverão trazer, em todas as suas edições, texto alusivo à Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).
§ 3º Os portais de internet hospedados no País deverão inserir, de maneira fixa, sempre disponível, link
em sua página principal para página secundária contendo texto alusivo à Central de Atendimento à
Mulher (Ligue 180).” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Sesc, revelou uma triste realidade brasileira – a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente no Brasil. O estudo, intitulado “Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado”, mostra que, apesar dos grandes esforços
feitos por governo e sociedade nos últimos anos, a violência contra as mulheres ainda é um problema grave
no Brasil, que afeta brasileiras em todos os Estados e em todas as classes sociais. São mais de 7,2 milhões de
mulheres brasileiras que já foram agredidas, revelando que a covardia de homens agressores ainda precisa ser
combatida com mais efetividade em nosso País.
Outra pesquisa, esta realizada pelo Ibope e pelo Instituto Avon, revelou dados igualmente preocupantes.
O documento “Percepções e Reações da Sociedade Sobre a Violência Contra Mulher”, publicado em 2009, mostra que 55% da população brasileira já presenciaram casos de agressões a mulheres. A mesma pesquisa revela,
contudo, que apenas 39% daqueles que conheceram uma mulher vítima de violência denunciaram o fato às
autoridades. Portanto, é possível concluir que, em paralelo à alta prevalência de agressões contra as mulheres,
há uma subnotificação desses casos, devido ao baixo índice de apresentação de denúncias.
É, pois, com o intuito de melhor envolver a sociedade no combate à violência contra a mulher que apresento este projeto. Ele decorre, principalmente, da nossa percepção de que há ainda pouca divulgação do serviço
prestado pela Central de Atendimento à Mulher, também conhecido simplesmente como Ligue 180. Trata-se de
um serviço de fácil acesso, gratuito, disponível em todo o território nacional e acessível 24 horas por dia, sete
dias por semana, que tem como função exclusiva receber denúncias de abusos cometidos contra mulheres.
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Assim, nossa proposição pretende tornar obrigatória a divulgação de informações sobre a Central de
Atendimento à Mulher (Ligue 180) por empresas prestadoras de serviços de radiodifusão de sons (rádio) e de
sons e imagens (televisão), por programadoras do serviço de acesso condicionado (TV por assinatura), por veículos impressos de comunicação e por portais de internet hospedados no País. Esta é uma iniciativa de baixo
custo e de alta eficiência, que por certo contribuirá para a popularização do serviço prestado pela Central de
Atendimento à Mulher.
Desse modo, com a certeza da conveniência e oportunidade do presente projeto de lei, conclamo o
apoio dos nobres Pares na sua aprovação.
Sala das Sessões, de março de 2014. – Senador Jayme Campos, DEM/MT.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei
de Execução Penal; e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO VII
Disposições Finais
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo
menos um ano, nos termos da legislação civil.
Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que
não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.
Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases
de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados
e informações relativo às mulheres.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre o uso do celular ao volante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 252. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – utilizando fones nos ouvidos;
Infração – média;
Penalidade – multa;
VII – utilizando-se de telefone celular;
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Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.” (NR)
“Art. 311. Trafegar utilizando telefone celular ou em velocidade incompatível com a segurança nas
proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros
estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Inúmeros estudos associam o uso de celular à elevação de risco de acidente de trânsito. O fator principal
é a distração que o aparelho causa ao motorista. Dependendo da forma como é usado, o celular pode ser tão
perigoso quanto o álcool ao volante, aumentando o risco de acidente em até 400%. Embora ainda haja poucos dados no Brasil, nos EUA um em cada quatro acidentes ocorridos está associado ao uso do telefone móvel.
No entanto, há evidências bastante convincentes de que o uso do celular ao volante é problemático. O
National Safety Council dos Estados Unidos estima em 1,3 milhão o número de acidentes causados pelo uso
do telefone, sendo que destes, 1,2 milhão seriam durante conversações e o restante no envio de mensagens
de texto. A cifra corresponde a 25% de todos os acidentes ocorridos naquele país anualmente.
O European Transport Safety Council propõe uma proibição geral do uso do celular na Europa, incluindo,
até mesmo, a conversação em aparelho viva voz.
O uso de celular ao volante é infração per se em quase todas as jurisdições pesquisadas, excetuando-se
os países da América do Norte – EUA, Canadá e México –, nos quais essa postura varia de estado para estado,
sendo em geral proibido per se dentro das cidades e nos estados mais urbanizados, e sujeito a multa se associado a outros comportamentos perigosos nos demais casos.
A tendência mundial tem sido de agravar as penalidades para o uso do telefone celular na direção, principalmente para o envio de mensagens de texto, ação que é a mais problemática por aliar três fatores: longo
tempo de duração, impossibilidade de o condutor olhar para a via, e exigência de coordenação visomotora
fina, especialmente nos teclados virtuais em telas de toque.
O Código de Trânsito Brasileiro atualmente tipifica como infração “dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular”. A evolução tecnológica exige uma
adequação da lei, distinguindo o uso do celular do uso de fones de ouvidos, já que aquele, hoje, é muito mais
perigoso que estes. Se os telefones de uma década atrás tinham poucas funcionalidades além da chamada de
voz, hoje quase toda a interação é feita por meio de mensagens de texto ou da internet, em telas sensíveis ao
toque. Isso significa que o motorista que faz uso do celular passa períodos cada vez maiores e mais frequentes
sem olhar para o trânsito.
Assim, pelo potencial de causar acidente envolvendo terceiros, propõe-se que a gradação da multa pelo
uso do celular seja agravada, passando de média a gravíssima. Além disso, na esfera criminal, equipara-se o uso
do celular a outras atitudes geradoras de perigo.
Estamos convencidos de que a presente iniciativa, destinada a tornar o trânsito mais civilizado, merecerá
o acolhimento dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO XV
Das Infrações
Art. 252. Dirigir o veículo:
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I – com o braço do lado de fora;
II – transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas;
III – com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito;
IV – usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;
V – com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo;
VI – utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular;
Infração – média;
Penalidade – multa.
Seção II
Dos Crimes em Espécie
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais,
estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2014
Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2011, para constituir em auxílio financeiro para
Estados, Distrito Federal e Municípios sessenta por cento da dotação orçamentária anual do
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º-A As aplicações diretas da União tratadas no art. 4º, § 5º, constituirão auxílio financeiro e representarão sessenta por cento da dotação orçamentária do FNSP, a ser repassado diretamente aos
fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que estes contem com:
I – fundo local de segurança pública;
II – conselho de gestão, com composição simétrica à definida no art. 3º;
III – plano local de segurança pública, previamente aprovado pelo Conselho Gestor do FNSP;
IV – contrapartida de recursos para a segurança pública no respectivo orçamento.
§ 1º Os planos municipais de segurança pública deverão ser compatíveis com o plano do Estado
competente.
§ 2º Do montante definido no caput, metade caberá aos Estados e metade caberá aos Municípios;
§ 3º Os montantes devidos aos Estados e aos Municípios serão partilhados conforme as regras dos
Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e dos Municípios – FPM;
§ 4º O aporte para o Distrito Federal combinará os seus coeficientes de participação no FPE e no
FPM – Capital;
§ 5º O não atendimento dos requisitos estabelecidos no caput pelos Municípios ou pelos Estados ou
Distrito Federal implicará que os recursos correspondentes serão administrados, respectivamente,
pelo Estado competente ou pela União.
§ 6º Os repasses ocorrerão mensalmente, na proporção de 1/12 (um doze avos) da dotação autorizada anual.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro
do exercício subsequente.
Justificação
Esta proposição tem por objetivo facilitar a transferência de recursos federais destinados à segurança
pública aos outros entes da Federação.
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Como se sabe, a segurança pública vem sendo um tema muito debatido seja pelo Congresso Nacional,
seja pela própria sociedade civil. Em consequência disso, várias proposições legislativas têm por objeto a melhoria desta área. Tem-se, por exemplo, as diversas proposições relativas ao Direito Penal (notadamente o projeto
de reforma do Código Penal), ao Processo Penal e ao sistema prisional. Todas estas proposições – louváveis e
necessárias – objetivam resolver a questão a médio e longo prazo. No entanto, é imperioso que façamos algo
para solucionar o problema atual da segurança pública, enfatizando as ações preventivas.
Já existe no Brasil um instrumento destinado a programas preventivos na área da segurança pública. Trata-se do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
o qual busca subsidiar projetos na área de segurança pública nos âmbitos nacional, estadual e local. Contudo,
o FNSP não vem concretizando sua missão, uma vez que os recursos ficam concentrados no Governo Federal,
que tem poucas condições de entender e resolver as múltiplas necessidades de cada lugar.
Esta concentração de recursos ocorre em razão dos meios de repasse destes recursos aos outros entes
da Federação. O §5º do artigo 4º da Lei nº 10.201/2001 faz menção a repasses por meio de convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei. As três modalidades mencionadas – convênio,
acordo e ajuste – são extremamente burocráticas e pouco contribuem para o efetivo repasse de recursos. As
condições legais estabelecidas nestas modalidades, bem como os prazos de duração configuram-se em verdadeiros óbices à utilização de recursos por parte dos Municípios, dos Estados ou do Distrito Federal.
Para evitar isso, propõe-se a instauração do sistema denominado “repasse fundo a fundo”, o qual vem
sendo muito elogiado nas áreas da saúde (Lei nº 8.142/1990) e da assistência social (Lei nº 9.604/1998). Este
sistema consiste na possibilidade de repasse direto dos recursos do FNSP a fundos locais (municipais, estaduais ou do Distrito Federal).
Assim, propõe-se que:
(i) os recursos do FNSP possam ser repassados automaticamente a fundos municipais, estaduais
ou do Distrito Federal, independentemente de celebração de convênio, ajuste, acordo ou contrato,
desde que atendidas determinadas exigências;
(ii) os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, para receberem os repasses direitos, contem com
fundo local de Segurança Pública; conselho de gestão para o fundo; plano local de segurança pública; previsão orçamentária de recursos para a segurança pública;
(iii) 60 % (sessenta) por cento dos recursos do FNSP sejam repassados diretamente aos fundos municipais, estaduais ou do Distrito Federal.
Acreditamos que com estas medidas possa-se desburocratizar o repasse de recursos federais para os outros entes da federação. Como dito anteriormente, estas disposições repetiram os sistemas já existentes para
os fundos nacionais de saúde e de assistência social.
Pelo artigo 1º da proposição, buscamos estabelecer a possibilidade de “repasse fundo a fundo”, bem como
definir que a utilização dos recursos se dê de modo vinculado, segundo as prioridades estabelecidas nos planos locais de segurança pública.
Pelo artigo 2º, estabeleceremos as condições para que o repasse seja concretizado. A existência de fundos locais é essencial, pois a transferência se dará diretamente a estes fundos. De igual modo, é necessário que
estes fundos possuam um órgão gestor. Também é importante que a aplicação dos recursos se dê pela forma
estabelecida num plano local de segurança pública, impedindo a livre destinação dos recursos repassados. A
previsão de recursos para a segurança pública no orçamento faz-se necessária para evitar que o ente local se
contente com os repasses federais, sendo que estes devem ser complementares. Por fim, o não cumprimento
das condições deve implicar uma sanção. O método escolhido foi aquele presente na Lei nº 8.142/1990 (lei que
trata do “repasse fundo a fundo” na área da saúde). Dessa forma, caso o município descumpra as condições, os
recursos passam a ser administrados pelo Estado; caso o Estado ou o Distrito Federal descumpram, a União
passa a administrá-los.
Pelo artigo 3º, garantiremos que a aplicação de 60% dos recursos do FNSP seja feita pelos Municípios,
pelos Estados ou pelo Distrito Federal. Entendemos que estes entes federativos possuem melhores condições
para aplicar os recursos, tendo em vista que são as autoridades locais que acompanham mais de perto os problemas na área de segurança pública. Em verdade, embora seja um problema nacional, as atividades preventivas na segurança pública são mais eficazes se tratadas nos âmbitos regionais e locais. Isso porque, é ilusório
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pensar que as autoridades federais consigam resolver os problemas que ocorrem em cada região, em cada
Estado ou em cada Município.
Com esta proposição seremos capazes de concretizar a missão do FNSP, auxiliando na complexa tarefa
de diminuir os males atualmente existentes na área da segurança pública.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 10.201, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.120-9, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP,
com o objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, enquadrados nas
diretrizes do plano de segurança pública do Governo Federal. (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
Parágrafo único. (revogado). (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
Art. 2o Constituem recursos do FNSP:
I – os consignados na Lei Orçamentária Anual e nos seus créditos adicionais;
II – as doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou privadas;
III – os decorrentes de empréstimo;
IV – as receitas decorrentes das aplicações de seus recursos orçamentários e extra-orçamentários, observada a legislação aplicável; e
V – outras receitas.
Art. 3o O FNSP será administrado por um Conselho Gestor, com a seguinte composição:
I – dois representantes do Ministério da Justiça, um dos quais será o seu presidente;
II – um representante de cada órgão a seguir indicado:
a) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
d) Procuradoria-Geral da República.
d) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012) (Revogada pela Lei nº 12.681, de 2012)
e) Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. (Incluída pela Lei nº 12,681, de 2012)
Parágrafo único. As decisões do Conselho Gestor serão aprovadas pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 4o O FNSP apoiará projetos na área de segurança pública destinados, dentre outros, a: (Redação dada
pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
I – reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais;(Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
II – sistemas de informações, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas policiais; (Redação
dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
III – estruturação e modernização da polícia técnica e científica; (Redação dada pela Lei nº 10.746, de
10.10.2003)
IV – programas de polícia comunitária; e (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
V – programas de prevenção ao delito e à violência. (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
§ 2o Na avaliação dos projetos, o Conselho Gestor priorizará o ente federado que se comprometer com
os seguintes resultados:(Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
I – realização de diagnóstico dos problemas de segurança pública e apresentação das respectivas soluções; (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
II – desenvolvimento de ações integradas dos diversos órgãos de segurança pública; (Redação dada pela
Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
III – qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e das guardas municipais;
(Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
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IV – redução da corrupção e violência policiais; (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
V – redução da criminalidade e insegurança pública; e (Incluído pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
VI – repressão ao crime organizado. (Incluído pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
§ 3o Terão acesso aos recursos do FNSP: (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
I – o ente federado que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública; (Redação dada
pela Lei nº 12.681, de 2012)
II – os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas
– SINESP que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao Sistema; e (Redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012)
III – o Município que mantenha guarda municipal ou realize ações de policiamento comunitário ou, ainda, institua Conselho de Segurança Pública, visando à obtenção dos resultados a que se refere o § 2o. (Incluído
pela Lei nº 12.681, de 2012)
§ 4o Os projetos habilitados a receber recursos do FNSP não poderão ter prazo superior a dois anos.
§ 5o Os recursos do FNSP poderão ser aplicados diretamente pela União ou repassados mediante convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei, que se enquadre nos objetivos
fixados neste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
§ 6o Não se aplica o disposto no inciso I do § 3o ao Estado, ou Distrito Federal, que deixar de fornecer ou
atualizar seus dados e informações no Sinesp. (Incluído pela Lei nº 12.681, de 2012)
§ 7o Os gastos anuais com projetos que não se enquadrem especificamente nos incisos I a V do caput
ficam limitados a 10% (dez por cento) do total de recursos despendidos com os projetos atendidos com fundamento nesses incisos. (Incluído pela Lei nº 12.681, de 2012)
§ 8o Os gastos anuais com construção, aquisição, reforma e adaptação de imóveis de propriedade da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são limitados a 10% (dez por cento) do montante de
recursos alocados no exercício para atendimento dos projetos enquadrados nos incisos I a V do caput. (Incluído pela Lei nº 12.681, de 2012)
Art. 5o Os entes federados beneficiados com recursos do FNSP prestarão ao Conselho Gestor e à Secretaria Nacional de Segurança Pública informações sobre o desempenho de suas ações na área da segurança
pública. (Redação dada pela Lei nº 10.746, de 10.10.2003)
Art. 6o As vedações temporárias, de qualquer natureza, constantes de lei não incidirão na transferência
voluntária de recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados aos Municípios, destinados a garantir a segurança pública, a execução da Lei Penal, a preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem assim a manutenção do sistema penitenciário.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no inciso II do § 3o do art. 4o pelos entes federados integrantes do Sinesp implicará vedação da transferência voluntária de recursos da União previstos no caput deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 12.681, de 2012)
Art. 7o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.120-8, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 14 de fevereiro de 2001 180o da Independência e 113o da República.
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências.
(...)
Art. 3° Os recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990.
§ 1° Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecido no § 1°
do mesmo artigo. (Vide Lei nº 8.080, de 1990)
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§ 2° Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
§ 3° Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 2° desta lei.
Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar com:
I – Fundo de Saúde;
II – Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto
de 1990;
III – plano de saúde;
IV – relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990;
V – contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI – Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois
anos para sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, dos
requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.
LEI Nº 9.604, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a prestação de contas de aplicação de recursos a que se refere a Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.
Art. 1º A prestação de conta da aplicação dos recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, a que se refere a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, será feita pelo beneficiário diretamente
ao Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal, no caso desses entes federados, e à Câmara Municipal,
auxiliada pelos Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunais de Contas dos Municípios ou Conselhos de Contas dos Municípios, quando o beneficiário for o Município, e também ao Tribunal de Contas da União, quando
por este determinado. (Vide ADIN 1934)
Parágrafo único. É assegurado ao Tribunal de Contas da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo da União o acesso, a qualquer tempo, à documentação e comprobatória da execução da despesa,
aos registros dos programas e a toda documentação pertinente a assistência social custeada com recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social. (Vide ADIN 1934)
Art. 2º Os recursos poderão ser repassados automaticamente para o fundo estadual, do Distrito Federal
ou municipal, independentemente de celebração de convênio, ajuste, acordo ou contrato, desde que atendidas as exigências deste artigo pelo respectivo Estado, Distrito Federal ou Município.
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social recebidos pelos fundos estaduais, municipais ou do Distrito Federal, na forma prevista no caput, serão aplicados segundo as prioridades estabelecidas nos planos de assistência social aprovados, pelos respectivos conselhos, buscando,
no caso de transferência aos fundos municipais, a compatibilização no plano estadual e respeito ao princípio de equidade.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, o Aviso n° 102, na origem, autuado como Aviso n° 5 de 2014-CN, encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório de Atividades
do Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 11/3/2014
até 16/3
Até 31/03
Até 07/04
Até 14/04

prazo para publicação da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado Federal de 12 de março do corrente.
A matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 13,
de 2014 (nº 103/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha Relatório de suas Atividades, referente ao 4º trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 13, DE 2014
Aviso nº 103-GP/TCU
Brasília, 27 de fevereiro de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório das Atividades deste Tribunal referente ao
4º trimestre do exercício de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Aviso nº 13, de 2014, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Para solicitar a minha inscrição no período de Liderança, Sr. Presidente, pela Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita, é a primeira inscrição.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Obrigada, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero confirmar o que nós combinamos. Só isto: confirmar o que nós combinamos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está sendo, então, inscrito, conforme...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sempre contando com a sua boa vontade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª pediu como Líder, e vamos cumprir o entendimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu falo de acordo com a vossa vontade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado.
Senador Presidente Collor.
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O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Pediria a V. Exª a minha inscrição, por gentileza, como comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está como primeiro orador para
uma comunicação inadiável, e eu me inscrevo como o segundo orador para uma comunicação inadiável.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu quero me referir à situação gravíssima que o Acre enfrenta de cheias no Rio Acre, de um parcial isolamento por conta da cheia do Rio Madeira.
Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
também de inscrever-me para uma comunicação inadiável, sobretudo hoje expressar a minha solidariedade a
todos os esportistas que têm sido objeto de racismo em nosso País e também para homenagear os 100 anos
de Abdias do Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador e caro colega
Suplicy. V. Exª está inscrito, é a terceira comunicação inadiável.
Queria cumprimentar e dar boa-tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Paulo Paim, mas antes eu queria ler o expediente que está sobre a mesa para facilitar o trabalho de
comissões no Senado.
O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– nº 17, de 2014 (nº 36/2014, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Adalberto Tokarski para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq);
– nº 18, de 2014 (nº 37/2014, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Mário Povia para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); e
– nº 19, de 2014 (nº 38/2014, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Fernando José de Pádua Costa Fonseca para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq).
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As matérias vão à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Passo a palavra para o nobre Senador
Paulo Paim, como primeiro orador inscrito.
V. Exª tem a palavra, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, Senadores, Senadoras, Presidente Collor, que está na primeira fila aqui, é com grata
satisfação que registro que, nesta manhã, recebi em meu gabinete uma delegação do meu querido Rio Grande
do Sul, coordenada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Gilmar Sossella. Eles vieram reforçar
uma caminhada de todos nós, Senadores e Senadoras – e me refiro mais uma vez ao Presidente Collor –, que
é a renegociação da dívida dos Estados – porque sei que o seu Estado também está nesta grande expectativa.
Eu cito aqui os que estiveram comigo, além do Presidente da Assembleia, que já citei: o coordenador da
Bancada Gaúcha no Congresso, Deputado Federal Ronaldo Nogueira; o Deputado Estadual Jurandir Maciel; o
Conselheiro e Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande, Sr. Marco Peixoto; o Subprocurador-Geral
de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles; o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, Marcelo Machado Bertoluci; e a
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli Carneiro.
O assunto do nosso encontro – não poderia ser outro – foi mais uma vez falarmos sobre o PLC nº 99/2013,
que trata da questão da dívida dos Estados. Eu disse a eles que eu estava em contagem regressiva desde dezembro do ano passado, porque o acordo era para se votar em dezembro, depois o acordo foi para se votar
em fevereiro, depois o acordo, como eu disse que não seria cumprido, no dia 5 de março. Fizemos, então, um
novo acordo, de que deve ser votado amanhã, 12 de março, na CCJ, e até o dia 27, o acordo é esse, seria votado aqui no plenário.
Todos nós sabemos da importância desse projeto não só para o Rio Grande. Lembro que os 27 Secretários de Fazenda dos Estados assinaram documento que foi lido desta tribuna pelo Relator, Senador Luiz Henrique, pedindo a aprovação desse projeto, que foi encaminhado pela Presidenta. Não foi pela oposição, não
foi pela base rebelde nem pela base que é Governo até embaixo da água, nenhum dos três setores. Eu tenho
uma relação com os três, e se me perguntarem com qual me identifico digo que estou mais com a rebeldia.
Mas não foi ninguém, foi a Presidenta da República que encaminhou. Por isso, estou convicto de que vamos
aprovar esse projeto.
É bom lembrar que, em 2012, os Estados brasileiros apresentaram Dívida Consolidada Líquida de R$461,6
bilhões, tendo arrecadado Receita Corrente Líquida de R$439,5 bilhões no mesmo ano.
Os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas possuem as maiores
dívidas entre as unidades da Federação.
O Rio Grande do Sul teve uma dívida refinanciada em 1998. Era de R$9,5 bilhões. De lá até 2012, já pagou
R$17 bilhões. Mesmo assim, conforme dados que recebi do Governador Tarso Genro e do Secretário da Fazenda, nós, que devíamos R$9 bilhões, pagamos R$17 bilhões, e estamos devendo R$47 bilhões. Isso é impagável!
Citei esses dados para dar o exemplo da importância da aprovação do PLC nº 99/2013 para os Estados
brasileiros.
Esperamos que o acordo firmado agora seja cumprido.
Há aquela frase em que Cristo disse que alguém ia negá-lo três vezes. Aqui vai ser a quarta vez, se não
for acordado o que foi combinado e consagrado por unanimidade neste plenário. Não vi um Senador ou uma
Senadora dizer que a matéria não seria votada no mês de março.
Por fim, Sr. Presidente, nos últimos cinco minutos, quero destacar a importância de um projeto de nossa
autoria que está tramitando na Casa, que contesta a tal de “alta programada”.
Falo do PLS nº 89/2010, que estabelece que o beneficiário do auxílio-doença só terá suspenso o pagamento de seu benefício, após realização de exame médico pericial. Porque hoje funciona assim: coloca no computador, e este dá dois meses. No fim de dois meses, o computador dá alta. O trabalhador vai à empresa, esta
não o aceita porque o médico da empresa que fez a perícia diz que não está em condição. O trabalhador volta
para a Previdência, o perito o coloca numa fila de espera, o computador diz: “Olha, aqui não pode entrar”. É o
computador que diz se ele pode ou não ter exame para saber se vai continuar recebendo o benefício ou não.
Aí ele fica dois, três meses esperando. Ao final desse período, ele volta e o computador diz: “Vai para a fila para
fazer a perícia de que você precisa”. Vai ao perito e, se este negar, ele fica três meses sem o salário. Se o perito
acatar, ele ainda vai receber o que tem de direito. Como o perito, inúmeras vezes, acaba dizendo que ele tem
que voltar para a empresa, ele volta, três meses sem salário. E aí se cria um litígio entre a empresa e a Previdência. Mas quem não recebe é ele. Mais uma vez, é o trabalhador que paga o pato, como dizemos.
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Eu me surpreendo, Sr. Presidente, porque esse meu projeto, depois de aprovado em todas as comissões,
já era para estar sendo votado na Câmara. Infelizmente, até o momento não foi, e continuamos nesta situação
tão difícil para os trabalhadores.
Pessoas que não possuem recursos ou conhecimento para acionar o Judiciário e contestar essa ilegalidade acabam perdendo. Desse modo, a Administração Pública utiliza um artifício, no meu entendimento, ilegal,
e não paga a quem de direito o benefício.
Enfim, o procedimento da alta programada mascara a perversidade da realidade social e mostra claramente a necessidade de construirmos instrumentos que detenham tais atitudes.
E a grande ironia do sistema é que tudo isso acontece justamente na área que tem por finalidade principal a proteção dos cidadãos hipossuficientes contra os riscos sociais.
É uma total injustiça cancelar, sem perícia, benefícios de segurados que não estão prontos para retomar
suas atividades; segurados que ainda não se recuperaram da sua doença.
É preciso considerar diversas variáveis pessoais e outros condicionantes que interferem, mesmo durante
o período de licença, na recuperação do trabalhador.
No entanto, a sistemática da alta programada não leva em consideração esses fatores e, desse modo,
tem cometido – o computador e, por extensão, homens e mulheres – injustiça com os trabalhadores doentes.
Quero enfatizar aqui a minha convicção de que a alta do beneficiário do auxílio-doença só deve ocorrer
quando o médico ou junta médica, em um exame pericial, atestar que ele está em condição de voltar a trabalhar.
Sr. Presidente, eu gostaria de poder contar com o apoio dos meus colegas do Parlamento para que de
uma vez por todas essa matéria seja...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... aprovada e acabemos com a alta programada.
Por fim – 50 segundos –, eu voltarei para falar outro dia sobre a desaposentadoria, projeto que aprovei
em todas as comissões. Chegou aqui ao plenário, mandaram para a Comissão de Agricultura. Dá para entender
tratar desaposentadoria na Comissão de Agricultura? É uma baita sacanagem, uma baita sacanagem!
Como fizeram, já que passamos pelo Dia das Mulheres, com aquele projetinho que veio da Câmara, que
dizia que mulher tinha que ganhar o mesmo salário que o homem. Mandaram para onde? Mandaram para a
Comissão de Infraestrutura. Aí, não dá!
Vamos ver se aprovamos, então, os projetinhos que têm como finalidade garantir o instituto da desaposentadoria, acabar com a alta programada e garantir que a mulher, já que estamos no mês de março, tenha os
mesmos direitos que o homem, se exercer a mesma função.
Sr. Presidente, fiquei exatamente no tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado pela contribuição de
V. Exª, até porque temos um grupo grande de senhoras e senhores oradores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Fernando Collor de Mello, para uma comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Flexa, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pediria a V. Exª a
minha inscrição pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo /PT– AC) – V. Exª será inscrito pela Liderança do
PSDB, Senador Flexa.
Com a palavra, V. Exª, Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Jorge Viana, Presidente desta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, comemoramos no último dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. A data é
uma oportunidade para nós fazermos uma reflexão e também debatermos os problemas que ainda envolvem
o tema e as políticas públicas voltadas para a mulher brasileira.
Não por outro motivo, a instituição do Dia Internacional da Mulher vem sendo acompanhada pela institucionalização de diversas entidades e órgãos específicos.
Aqui mesmo, no Congresso Nacional, já dispomos de fóruns políticos, tanto na Câmara dos Deputados
como no Senado Federal, como a Procuradoria Geral da Mulher, as subcomissões em defesa da mulher, além
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, esta no âmbito do Senado. Ou seja, a preocupação com
os temas que envolvem os direitos, a valorização, a participação e, acima de tudo, a proteção da mulher em
todos os segmentos da sociedade é cada vez mais recorrente e plenamente justificável.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, não posso deixar de, ao mesmo tempo, congratular-me com todas as mulheres brasileiras pela passagem do seu dia, mas também de trazer ao conhecimento público, assim como o
fiz no ano passado, desta mesma tribuna, a preocupante situação em que se encontra a política de combate
à violência contra a mulher em meu Estado, Alagoas. E, mais uma vez, não há como deixar de atribuir à contumaz letargia e à perniciosa omissão do Governo estadual as péssimas condições de atendimento à mulher
alagoana, não só na saúde, na educação, na assistência social, mas principalmente na segurança.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Alagoas, lamentavelmente, é hoje o segundo Estado no Brasil com
maior índice de violência contra as mulheres, de acordo com os dados do Mapa da Violência de 2013, produzido pelo Instituto Sangari juntamente com o Ministério da Justiça.
O número de vítimas de homicídio no Estado é de 8,3 para cada 100 mil mulheres. Em Maceió, o número
de agressão às mulheres cresceu. Somente em janeiro deste ano, foram registradas 274 ocorrências, segundo
dados da Secretaria da Defesa Social do Estado. Em 2013, a média de ocorrências foi de 150 por mês e cerca
de 3 mil denúncias de agressão ao longo do ano. O resultado desse quadro é que 133 mulheres morreram no
Estado em 2013, vítimas da violência.
Além disso, no ranking nordestino, Alagoas é o último Estado em número de delegacias especializadas
em atendimento à mulher. Hoje, possui apenas três, sendo duas em Maceió e uma em Arapiraca. Essas duas
cidades são também as únicas que contam com casas-abrigo, sendo, porém, somente uma em cada Município.
Não bastasse essa precária e caótica situação, Sr. Presidente, a Defesa Civil de Maceió foi obrigada, em
janeiro deste ano, a interditar a 2ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, especificamente
no conjunto habitacional Salvador Lyra, por absoluta falta de condições estruturais de funcionamento, a começar pelo prédio, alugado, que se encontrava sob ameaça de desabamento.
Além disso, Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas demonstrou que a rede de atendimento à mulher vítima da violência é insuficiente para a demanda, principalmente pela falta de estrutura física, material
e de pessoal.
O fato é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que todas as estatísticas locais são alarmantes, desde o número de homicídios e agressões contra as mulheres até a falta de estrutura para um atendimento adequado e
justo. Pior, pelo cenário que apresentei no meu pronunciamento do ano passado, constata-se que a situação
piora a cada ano. Ou seja, ao invés de avançar o Governo do Estado regride na assistência à mulher, como de
resto em quase todos os serviços públicos.
Nenhuma das promessas feitas, há mais de dois anos, foi cumprida. Como alertei em 2013, os Núcleos de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência nas cidades de Maragogi, São Miguel dos Campos e Delmiro
Gouveia, compromisso do governador para 2012, continuam apenas na promessa. Em suma, Sr. Presidente, é
um governo estadual que simplesmente defeccionou da gestão administrativa.
Essa lamentável realidade do Estado chegou a tal ponto que, no dia 20 de fevereiro de 2013, ou seja,
há cerca de um ano, encaminhei ofício à Ministra Eleonora Menicucci, titular da Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República, solicitando a adoção de gestões, em conjunto com o Governo do Estado no sentido de proporcionar a instalação de novas delegacias especializadas e núcleos de atendimento às
mulheres em Municípios polos no interior de Alagoas.
Em seguida, em março de 2013, o Governo Federal lançou o Programa Mulher, Viver sem Violência, que
prevê a construção de centros chamados Casa da Mulher Brasileira, integrando serviços públicos de segurança,
justiça, saúde, assistência social e orientação para o trabalho, emprego e renda em todos os Estados...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua
compreensão.
Já no final de 2013, o Governo Federal anunciou investimentos de R$1,2 milhão para as delegacias da
Mulher de Maceió e Arapiraca, com o objetivo de melhorar o serviço de atendimento. Os recursos são resultado
da parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, por meio do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Uma das metas do pacto estabelece que pelo menos 10% dos Municípios devem oferecer serviços especializados à mulher em situação de violência. Da Região Nordeste, dois Estados foram contemplados e Alagoas é um deles.
Entretanto, apesar de todo o esforço e ajuda do Governo Federal, no plano do governo estadual, tudo
continua piorando. Os dados e estatísticas confirmam o quadro desalentador para a mulher alagoana. O Mapa
da Violência comprova que os índices da violência contra as mulheres dobraram no último ano em cinco Estados, sendo que um deles é exatamente Alagoas.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, só nos resta torcer para que, ainda neste ano, o Governo
do Estado saia da sua habitual paralisia administrativa, passando para a ação de fato, pragmática, responsável
e eficaz. Somente assim será possível dar um mínimo de esperança à mulher alagoana, vítima da violência, do
desamparo e da injustiça. Somente assim evitaremos ter que, de novo, reproduzir as palavras da relatora da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da violência contra a mulher, S. Exª a Senadora Ana Rita, depois da
visita que fez, presidindo a comissão, ao Estado de Alagoas. Disse ela categoricamente, há cerca de dois anos
– aspas: “Os dados de Alagoas nos assustam. É uma taxa inaceitável de violência e seu combate deve ser prioridade do Poder Público.” – fecho aspas.
De minha parte, ao mesmo tempo em que me congratulo com toda a população feminina de Alagoas
e do Brasil pela passagem do Dia Internacional da Mulher, permaneço atento e ativo para ajudar em tudo que
estiver ao alcance das minhas atribuições parlamentares neste Senado da República.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para, na figura da Senadora Vanessa Grazziotin, Procuradora-Geral da Mulher no Senado Federal; da Senadora Lúcia Vânia, Ouvidora desta Casa; e da Senadora Angela
Portela, Presidente do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, parabenizar as demais Senadoras
pela passagem do dia 8 de março. E, na figura da Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláudia Lyra, estender meus
cumprimentos a todas as servidoras do Senado Federal.
Parabéns, portanto, à mulher brasileira! Parabéns à brava e lutadora mulher alagoana! A ela, os meus
votos estão dirigidos, acima de tudo, para a esperança de que melhores dias estão por vir.
Era o que tinha a dizer, com os meus agradecimentos pela sua tolerância, Sr. Presidente Jorge Viana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senador
Fernando Collor.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, em permuta com o Senador José Pimentel, Senador Humberto Costa. Em seguida, Senadora Vanessa, como Líder, pelo PCdoB.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente, queria pedir, antes que
o Senador Humberto comece, a minha inscrição. Já deixei na mesa a indicação para falar pelo bloco.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª já está inscrito. E como o Senador
Humberto Costa usará o tempo de orador inscrito, V. Exª é o terceiro Líder inscrito, após a Senadora Vanessa e
o Senador Mário Couto.
Com a palavra, o Líder do meu Partido, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos
acompanham pela Rádio Senado, eu venho à tribuna, nesta tarde, lamentando, mas para colocar em ordem
alguns fatos deturpados por aqueles que não querem fazer política em um nível elevado.
É impressionante observar que aquelas bandeiras levantadas pelos brasileiros de forma muito clara, nas
ruas do País, seguem solenemente ignoradas por setores da oposição. Chama a atenção o fato de que, enquanto
a população pede respostas objetivas e precisas para questões importantes do Brasil, há ainda quem se negue
a discutir esses temas para seguir transitando nas velhas vielas dos ataques pessoais.
Falo, aqui, especificamente, do Presidente Nacional do PSB, Governador Eduardo Campos, que assume a
postura, que de nova nada tem, de atacar a Presidente Dilma Rousseff. É uma fórmula anacrônica, que repete
a mania de criticar sem propor, de investir contra um adversário político sem apontar um caminho alternativo
e de condenar sem nada oferecer.
Contrariamente a esse tipo de posicionamento, que deprecia e apequena o debate político, o Governo
da Presidenta Dilma Rousseff tem respondido não a opositores, mas à população brasileira, e não com palavras vãs, mas com ações concretas.
Quero tomar, aqui, o exemplo de Pernambuco, meu Estado, do qual o Presidente do PSB, Eduardo Campos, é Governador.
Atualmente, existem, lá, quase três mil empreendimentos em execução, somente pelo PAC 2, e que só
andam graças ao dinheiro e à determinação do Governo Federal, que planeja, elege prioridades e executa tudo
com a responsabilidade que demanda a coisa pública.
Nós últimos anos, foram investidos cerca de R$100 bilhões, em Pernambuco, nas áreas de transporte e
energia, saneamento, mobilidade urbana, habitação e recursos hídricos. Enfim, há ações de toda natureza, que
têm recuperado a economia do Estado e oferecido melhor condição de vida aos pernambucanos.

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

205

Em rodovias, ferrovias e portos, são mais de R$10 bilhões para recuperação, conclusão e ampliação de
capacidade. São obras fundamentais, como a Transnordestina e o Arco Metropolitano do Recife, que darão ao
Estado um avanço inestimável na sua infraestrutura.
Na Refinaria Abreu e Lima e no polo petroquímico, já temos mais de R$30 bilhões investidos. Na revitalização da nossa indústria naval, que já é a terceira maior do mundo, foram aplicados R$15 bilhões em Pernambuco.
Outros R$8,5 bilhões estão transformando a face do Sertão com a transposição do Rio São Francisco, cujos
trabalhos estão em ritmo avançado e devem levar, ainda este ano, 100km de água, por cada um dos canais – o
canal leste e o canal norte –, para a população nordestina. É uma das maiores obras hídricas do mundo e que
vai beneficiar 12 milhões de brasileiros.
Com o Minha Casa, Minha Vida, o Governo da Presidenta Dilma já destinou mais de R$2 bilhões em financiamentos de habitações, dando casa às famílias mais pobres de Pernambuco, retirando muitas delas de
áreas de risco e resgatando outras de uma vida em moradias precárias. Casas que, muitas delas, foram inauguradas pelo Governador do Estado.
No âmbito do Programa Brasil Sem Miséria, mais de um milhão de famílias são beneficiadas no Estado
pelo Bolsa Família. Setenta por cento são, sistematicamente, acompanhadas nas condicionalidades de saúde
e mais de 90% das crianças e adolescentes de 6 a 15 anos são abrigados pelo programa e acompanhados na
condicionalidade de educação.
No Programa Mais Médicos, o Governo Dilma está assegurando que, até o final deste ano, nós tenhamos
atendida a demanda de todos os 529 médicos que foram solicitados pelos Municípios do Estado. Fecharemos
2014 garantindo a dois milhões de pernambucanos o direito à atenção básica de saúde.
Então, eu poderia passar aqui toda a tarde narrando os avanços e a quantidade de obras realizadas em
Pernambuco desde o início do Governo do Presidente Lula e continuadas e intensificadas pela gestão da Presidenta Dilma.
Mas o povo pernambucano é quem melhor compreende e garante o patrimônio legado ao Estado por
esses três governos presidenciais do PT. Não é à toa que o Presidente Lula concluiu seu mandato com mais de
90% de aprovação em Pernambuco, e a Presidenta Dilma tem lá uma força imensa entre os cidadãos.
Dessa forma, causa-me imensa estranheza que o candidato Deputado PSB, que ajudou a eleger Dilma e
integrou o Governo Federal até meados do ano passado, venha agora com ataques à Presidenta. Isso é de um
contrassenso, é de uma incoerência gritante e nos obriga a restabelecer a verdade dos fatos e alertar os brasileiros sobre essa prática equivocada.
A população não só quer mais quatro anos de Dilma, como sabe que só ela é capaz de fazer as mudanças
desejadas para o País. Isso está atestado pelas pesquisas de opinião. Quem não sabe de nada, como foi dito, é
quem insiste em não ver isso.
Faço aqui um convite para que os candidatos elevem o nível do debate, para que apresentem propostas, para que discutam os temas que são sensíveis ao País e para que trabalhem, como a Presidenta Dilma tem
trabalhado, com foco no Brasil.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª me permite?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Vamos deixar de lado o discurso elaborado
na cozinha dos palácios pelas equipes de marketing e vamos tratar do que realmente interessa ao País, sem
agressões pessoais e sem ataques gratuitos.
Ouço, com prazer, o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu caro Líder, eu sugiro a V. Exª que faça
também essa pregação de boas maneiras à Presidente Dilma, pois foi ela quem chamou a oposição de caras
de pau. Está lembrado disso? Em um evento amplamente noticiado, a Presidente Dilma chama a oposição de
caras de pau, acusa-nos de pessimismo. E, ainda há pouco tempo, uma ilustre integrante da sua Bancada veio
à tribuna para dizer que o governador de Pernambuco é um homem ingrato, como se realizações do Governo
Federal em qualquer Estado da Federação decorressem de um favor do Governo Federal e merecessem um
vínculo de gratidão que garantisse uma vassalagem política eterna. Então, em matéria de modernização e de
práticas políticas e de civilidade no contato entre adversários, eu penso que o seu discurso seria melhor dirigido à Presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Senador Aloysio Nunes, agradeço a V. Exª o
aparte, mas quero dizer que minha manifestação aqui se dá no sentido de pedir a elevação do debate em todos
os níveis, por todos os candidatos. Não sou favorável a nenhum tipo de ataque pessoal que eventualmente se
venha a realizar, como também entendo que os recursos que são destinados aos Estados e aos Municípios o
são à população. Por essa razão, reafirmamos o tempo inteiro que a Presidenta Dilma trabalhou de forma repu-

206

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

blicana, garantindo que governos de situação e governos de oposição pudessem ter os recursos necessários
para a realização das grandes obras.
Agora, o que não pode é alguém desconhecer que isso aconteceu, é alguém assumir como seu, unicamente, aquilo que foi feito a partir de uma parceria. É isso que estou questionando, é isso que estamos aqui
levantando.
Mas ouço com prazer o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Líder Senador Humberto Costa, acho
que V. Exª faz ponderações importantes a respeito de como o Governo da Presidenta Dilma colaborou em parcerias muito significativas com o Governo de Pernambuco, com o Governador Eduardo Campos. Queria aqui,
até tendo em conta a participação do Senador Aloysio Nunes, registrar um fato que pude testemunhar na tarde
de ontem. Quando a Presidenta Dilma Rousseff encontrou-se com o Governador Geraldo Alckmin e também
com o Prefeito Fernando Haddad, lá no CEU Butantã, e perante o diretor do Instituto Butantã, que pertence ao
Governo do Estado, a Presidenta Dilma e o próprio Governador Geraldo Alckmin enalteceram a parceria que
ambos os Governos estão realizando em muitas áreas, entre as quais aquela da iniciativa de vacinas HPV para
todas as meninas e meninos. Quero aqui transmitir, Senador Aloysio Nunes, que realmente foi um momento
até comovente, quando ali, como exemplo para as meninas de nove a treze anos, que superlotavam o auditório – muitas nem conseguiram entrar, e os meninos ficaram de fora –, o próprio Governador Geraldo Alckmin
enalteceu: “Olhem, aqui vocês têm um exemplo de como uma mulher atingiu o posto máximo da Nação, a
Presidenta Dilma”. E a Presidenta Dilma enalteceu a forma com que o Governo do Estado de São Paulo e a prefeitura estavam ali realizando algo de interesse público maior, para as mulheres sobretudo, mas também para
nós, homens, porque, se for prevenido o câncer de útero nas mulheres, nós também estaremos bem mais protegidos. Eu só quis assinalar que, muitas vezes, temos bons exemplos de entendimento entre Governo Federal,
estadual e municipal de todos os partidos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Suplicy,
e concluo as minhas palavras dizendo que a nossa população está cansada da velha prática eleitoral do “falar,
falar e não se dizer absolutamente nada”; está cansada da crítica que não se acompanha do dito de como se
teria feito se lá naquele espaço estivesse; está cansada da crítica fácil, sem dizer o que e como vai fazer se algum dia ascender ao Governo, ao posto que a Presidenta Dilma hoje tem.
Isso não condiz com a maturidade da nossa democracia.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Creio que isso desrespeita o Brasil e os brasileiros, transformando uma disputa tão elevada como a presidencial em uma briga de rua, para usar uma expressão do próprio governador, que negou que seguiria essa linha. Esperamos que tenha sido apenas um pequeno lapso nesse debate político ao longo desta campanha e que possamos realmente debater os grandes
problemas do Brasil. E também, agora que se aproxima o próprio prazo da desincompatibilização, que haja o
reconhecimento explícito das ações do Governo Federal.
Queremos que as obras federais que serão inauguradas ao longo desse tempo tenham a presença constante e permanente dos representantes do Governo Federal e que a verdade seja dita: muito do que se construiu foi a partir...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... ser explicitamente colocado.
Dou um aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço V. Exª conceder o aparte apesar de estar falando pela Liderança, quando não é permitido o aparte, mas é importante V. Exª conceder...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ele está falando como orador inscrito.
Ele permutou com o Senador Pimentel.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Desculpe, Presidente. Mas quero dizer, Senador Humberto Costa, que V. Exª tem uma memória fraca, porque esquece como o PT se comportava à época que era
oposição. Aí, sim, V. Exª tem que buscar o que acontecia naquele tempo, para ver que oposição é feita hoje, com
coerência, para que consigamos melhorar a política do Brasil com ética e, como disse, com coerência. Senador
Humberto Costa, começo hoje alguns pronunciamentos só comparando...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... aquilo que foi dito pela Presidenta atual na sua campanha, o que ela prometeu, o que disse que faria e o que fez até agora. Vou passar algumas semanas falando
sobre isso, porque, se formos verificar, os números são bastante desalentadores. Só um exemplo: foram prometidas 500 UPAs. Sabe quantas há hoje funcionando no Brasil? Vinte e nove! Vinte e nove de quinhentas que
foram prometidas. É só um exemplo. Se pegarmos cada promessa dela e virmos o que foi feito, teremos aí, sim,
um comparativo, como V. Exª quer que se faça, entre aquilo que foi dito e o que realmente foi feito, para não
ficar um estelionato político-eleitoral. Obrigado, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço a V. Exª o aparte e recomendo que
V. Exª, assim como eu farei, acompanhe vários pronunciamentos que fiz aqui, onde deixei, por várias ocasiões,
a relação de todas as ações concretas que o Governo vem executando, com muito sucesso e de acordo com
nosso programa de governo.
Por último, quero dizer que não somos contra a existência da oposição. Muito pelo contrário, muito pelo
contrário. Essa concepção autoritária de que deve haver um bloco monopolizador da política dentro de um
país não corresponde à nossa concepção. Obviamente desejamos, mais do que nós, o povo brasileiro deseja
uma oposição que critique, que seja dura, mas que seja também propositiva, que diga a que veio e que diga o
que pretende fazer para melhorar o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Líder Humberto Costa.
Esta Presidência convida, para fazer uso da palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, pela Liderança do
PCdoB. Em seguida, o orador inscrito é o Senador Ruben Figueiró.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Como Líder. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Senadora Lídice, se V. Exª pudesse me alcançar...(Pausa.)
Sr. Presidente, eu venho à tribuna neste momento para relatar um pouco o que foi o encontro em Washington, nos Estados Unidos, de que tive a honra de participar. Foi um encontro que aconteceu entre os dias
26 de fevereiro e 2 de março, sendo que, no dia 26, tivemos uma reunião preparatória. Na sequência, nos dias
27 e 28, tivemos uma Plenária Geral, com a participação de delegados de todos os países. Na sequência, nos
dias posteriores, encontro onde discutimos a organização do evento que acontecerá ainda neste ano, no mês
de junho, no período de 6 a 8 do mês de junho, que será a 2ª Cúpula Mundial de Parlamentares.
Esse encontro foi organizado pela Globe International. A Globe é uma entidade internacional que reúne
vários parlamentos e grupos de parlamentares de vários países, e seu objetivo principal é debater a questão
ambiental, sobretudo as mudanças climáticas.
Aqui entre nós, participam muito desses eventos o Senador Aloysio Nunes, aqui presente. S. Exª não pode
ir e perdeu, infelizmente, um grande encontro. Da mesma forma, o Senador Flexa Ribeiro.
Nós tivemos uma primeira plenária, no primeiro dia, realizada no Senado dos Estados Unidos da América do Norte. Foi organizada pelos Senadores. E, entre as autoridades presentes, participou de toda a plenária,
durante a manhã inteira, Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados norte-americana e atualmente
Líder do Governo naquela casa legislativa, que fez importante intervenção.
Nesse debate do primeiro dia, contamos com a presença, Senador Jorge Viana, da Secretária Executiva
das Nações Unidas para a Conferência de Mudanças Climáticas, Srª Christiana Figueres, que também fez uma
exposição interessante, sobretudo sobre as perspectivas que se tem hoje para as próximas conferências do
clima. Essas conferências acontecerão neste ano em Lima, no Peru, e, em 2015, na França, em Paris. O ano de
2015 é a data marcada para a assinatura de um novo protocolo, com metas vinculantes entre todos os países.
Também participaram da mesa, como palestrantes, a Drª Rachel Kyte, Vice-Presidente para Desenvolvimento e Mudança Climática do Banco Mundial, assim como a Drª Naoko Ishii, Presidente do GEF. O GEF é o
órgão que mais financia programas ambientais de preservação, de desenvolvimento sustentável no mundo,
Sr. Presidente.
Este evento teve a coordenação do Senador americano Edward Markey e contou também com a importante presença de vários parlamentares americanos.
No dia seguinte, Sr. Presidente, a plenária se deslocou até a sede do Banco Mundial, em Washington,
onde nos reunimos durante todo o dia. Tivemos também o prazer de contar com a presença do Presidente do
Banco Mundial...
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –…, que não apenas fez uma palestra,
mas também ouviu inclusive a intervenção do Brasil naquele evento. Foi uma intervenção em que pudemos
falar dos avanços que nós temos experimentado não só nas políticas públicas brasileiras, mas, sobretudo, na
legislação em relação a mudanças climáticas. Então, a presença do Dr. Jim Kim, Presidente do Banco Mundial,
que é médico, foi muito importante.
Sr. Presidente, o que eu destaco de grande avanço é que este encontro, organizado pela Globe, serviu para
fortalecer uma parceria, que já existe, mas que será ampliada significativamente, da Globe com as Nações Unidas e o Banco Mundial para, primeiro, contribuir para o intercâmbio de todas as nações do mundo e, segundo,
colaborar com os países internamente, para que esses avancem em suas legislações de mudanças climáticas.
Lá, fazendo um balanço de como tem sido o avanço na legislação, nós percebemos, de forma muito clara,
muito objetiva e óbvia, que os países emergentes e países que têm papel muito importante na questão de mudanças climáticas são exatamente as nações que mais têm avançado no mundo em relação ao tema legislativo.
E foi lançado, durante o evento, o mais novo estudo organizado pela Globe, que trabalha a legislação
de mudanças climáticas de cem países do mundo. E o Banco Mundial, juntamente com as Nações Unidas…
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –…, amplia esse acordo que tem com
a Globe para que a gente possa chegar a alcançar todas as nações do mundo, Sr. Presidente.
Durante a reunião, debateu-se muito e foi apresentada previamente uma resolução que deverá ser aprovada na 2ª Cúpula Mundial de Legisladores em relação a mudanças climáticas, que vai acontecer no México.
Essa resolução será disponibilizada para consulta, através da internet, para todos os países, para que os
parlamentos desses países possam apresentar sugestões, Senador Flexa. Aí, durante o mês de junho, durante a
Cúpula, que antecede a Copa do Mundo do Brasil e a cúpula mundial que vai haver, chamada pelo Presidente...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... de Chefes de Estados para debater as mudanças climáticas, então nós deveremos aprovar isso.
Lembro que a 1ª Cúpula aconteceu às vésperas da Rio+20, no ano de 2012, aqui, no Brasil. Na cidade do
Rio de Janeiro, vários parlamentares, como Cícero Lucena, que coordenava, à época, o grupo brasileiro da Globe,
tiveram uma participação importante. A nossa querida ex-Senadora Serys Slhessarenko e todos organizamos
uma bela cúpula mundial de parlamentares no Brasil. A próxima, repito, será no México.
Então, Senador Jorge Viana, o objetivo desses encontros e desses eventos – e V. Exª também era convidado a participar do evento e fez muita falta – é exatamente fazer com que as Nações Unidas mirem também
o seu foco para os parlamentos do mundo inteiro. Não adianta nada os governos fazerem acordos, porque os
acordos não são cumpridos se leis não forem aprovadas.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Até hoje, por exemplo, os Estados
Unidos não assinaram qualquer protocolo por conta da rejeição do próprio Congresso norte-americano.
Então, envolver os parlamentos do mundo inteiro é muito importante.
Por fim, V. Exª me garante um minuto a mais apenas para dizer que, durante esse encontro, durante essa
reunião foi eleita uma nova direção. Portanto, John Gummer, que é Lord Deben, que era o Presidente da Globe
International, deixa o cargo e assume Cedric Frolick, que é o Presidente da Câmara dos Deputados da África
do Sul. Tivemos, então, uma mudança importante de toda a diretoria e a gente espera continuar contribuindo
com todos os países para que avancem nas leis de mudanças climáticas e, assim, ajudem na tomada de decisão para um acordo internacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa, e desejo melhoras com a gripe, com a qual eu também estou.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, por permuta
com o Senador Ruben Figueiró. Depois, chamarei o Senador Mário Couto.
Em entendimento que fizemos, em vez de eu usar da palavra como orador inscrito, V. Exª, Senador Mário
Couto, será o próximo, após o Senador Aloysio Nunes.
Senador Aloysio Nunes, V. Exª tem a palavra.
Depois, Senador Mário Couto.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essa pequena divergência, que vou manifestar agora, com
o Presidente Fernando Henrique não faça jurisprudência.
Costumo subscrever, sem nenhuma hesitação, os pronunciamentos de S. Exª, mas, em relação ao artigo
que ele publicou num portal noticioso, que recebeu uma resposta ácida da minha querida colega Senadora Gleisi
Hoffmann, aqui presente, tenho uma pequena divergência. É uma divergência que gira em torno da natureza
dos sorrisos. Disse o Presidente Fernando Henrique, comentando uma reunião ocorrida na biblioteca do Palácio
da Alvorada, em que aparecem sorridentes, em meio a uma reunião de campanha eleitoral, os “marqueteiros”
do PT e os conselheiros de campanha da Presidente Dilma, o ex-Presidente Lula e Sua Excelência a Presidente
Dilma Rousseff, que eles teriam aparecido juntos, embevecidos e sorridentes. A minha pequena divergência é
em relação à interpretação dos sorrisos. Não sou especialista em sorrisos. O amor, o sorriso e a flor, do célebre
verso de Tom Jobim... Não sei se é de Tom Jobim ou de Newton Mendonça. Entendo razoavelmente de flor e
de amor, de sorriso nem tanto, até porque sou um pouco carrancudo. De coração mole, mas carrancudo.
Embevecido, sim, está o Presidente Lula – Ah, não tenho dúvida! É o ex-Presidente que parece que não
desencarnou da Presidência! –, usando a biblioteca do Palácio da Alvorada como se fosse ainda sua casa. Até
divirjo da iniciativa do Líder do PSDB na Câmara, que se insurge contra a utilização do Palácio da Alvorada
para finalidades políticas pela Presidente Dilma Rousseff. Não, quem usou para finalidades políticas foi o ex-Presidente Lula! Ele está embevecido, efetivamente, com a ostentação do poder, com o fato de ser uma figura
absolutamente indispensável não apenas na liderança política, no protagonismo político, mas até mesmo na
operação do dia a dia do Governo da Presidente Dilma Rousseff, comportando-se como e ostentando a posição
e a condição de seu mentor, o mandachuva. Sorri embevecido com o seu próprio poder. Tanto é assim que a
fotografia foi divulgada pelo Presidente Lula. Não só a biblioteca do Alvorada é dele, como ele age como se o
governo fosse dele. Até a fotografia que vai para a imprensa é a fotografia do Instituto Lula.
A Presidente Dilma me parece contrafeita. Sorri, sim, mas um sorriso contrafeito, de alguém que está pouco
à vontade, seguramente porque não seriam do temperamento dela essas exibições de intimidade. Nisso, creio
até que ela se comporta com bastante sobriedade, merecendo todo o meu apreço. Tenho até certa afinidade
com ela quanto a essa reserva. Mas ela me parece contrafeita, porque, na verdade, Sr. Presidente, nós chegamos
a uma situação em que estamos caminhando para as eleições e a Presidente Dilma até hoje não consegue se
libertar das amarras que a prendem ao seu mentor. É como se a autoridade política dela, Presidente da República, estivesse diminuída por aquela sombra gigantesca que, a pretexto de protegê-la, a tutela: a sombra do
ex-Presidente Lula. Até porque não faltam, entre alguns dos seus próximos, que a cercam no próprio Palácio
do Planalto, aqueles que gostariam da volta do ex-Presidente, uma espécie de queremismo extemporâneo
O fato é que a Presidente, na própria apresentação do balanço que faz de sua gestão, procura – este já é
um traço visível do que será sua tática eleitoral – dissolver os seus quatro anos de pouquíssimas realizações no
conjunto dos três mandatos do PT, porque, inegavelmente, o mandato do Presidente Lula registrou excelentes
índices de aprovação popular, tanto que ele elegeu a sua sucessora, que demonstrou valor, evidentemente,
na campanha, mas que não chegaria jamais à Presidência não fosse o impulso extraordinário que lhe foi dado
pelo Presidente Lula.
O Presidente Lula conseguiu realmente êxitos importantes de aprovação popular, embora tenha acumulado e legado à sua sucessora problemas gravíssimos, numa herança que ela não pode renegar, porque ela
participou da sua construção.
Eu me refiro ao comportamento do Presidente, que lembra a cigarra da fábula A Cigarra e a Formiga,
de La Fontaine. A cigarra cantava durante o verão e no inverno se via constrangida por pedir emprestado um
pouco de alimento para a sua vizinha, intratável, a formiga.
O Presidente Lula se comportou assim: períodos de bonança da situação internacional, preços das nossas
commodities nas alturas e juros baixos no campo internacional. Parecia que era possível realizar um milagre.
Este, sim, seria o verdadeiro milagre brasileiro de crescimento permanente e sustentável sem investimento,
apenas lastreado e amarrado no consumo.
A Presidente Dilma, ao se apresentar como candidata – e ela já o faz há dois anos –, também voltando à
imagem de La Fontaine, se apresenta, agora, como a gralha que se enfeita com as plumas do pavão. Na falta
de realizações concretas do seu governo, na falta de entrega daquilo que efetivamente prometeu em todos os
campos, na falta de iniciativas políticas que pudessem, efetivamente, levar ao rompimento das amarras que
ainda nos constrangem a uma situação de mediocridade em todos os planos da vida brasileira, da vida pública
brasileira, ela procura trazer para si os louros da popularidade de seu antecessor.
Não quero discutir, Sr. Presidente, porque são números absolutamente arquiconhecidos, embora possam
se prestar a interpretações diversas: a questão da Petrobras, cujo valor patrimonial foi lá para o chão, o que tam-
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bém aconteceu com a Eletrobrás, que enfrenta a mesma situação de dificuldade, os atrasos na infraestrutura,
a inflação renitentemente alta, incomodamente alta, o nível de crescimento baixinho, raquítico, as dificuldades no comércio exterior, a desindustrialização galopante... Todos esses são dados conhecidos de todos nós.
A fotografia do Palácio da Alvorada reflete a situação de uma Presidente que, de alguma forma, abdicou
da liderança que a sua eleição lhe deu, que não enfrentou os problemas, que não se conscientizou que para se
fazer uma omelete é preciso quebrar ovos e achou que tudo pudesse continuar num rame-rame de medidas
tópicas que consertam uma coisa ali e desarranjam outra acolá. Um governo sem continuidade, sem projeto.
Veja V. Exª, Sr. Presidente: o governo esboçou uma política visando à retomada do desenvolvimento com
base em desonerações tributárias de setores da nossa economia. Não sei quantos bilhões de reais deixaram
de entrar nos cofres da União, cujas contas estão, hoje, em situação muito difícil. Foram renúncias fiscais bilionárias. De repente, o governo anuncia que vai acabar com as desonerações. Então, começa algo que seria
a solução para nos tirar do marasmo econômico e, de repente, resolve voltar atrás, como se não tivesse feito
nada. Será que a política teve êxito? Não.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Porque os índices de desenvolvimento
continuam raquíticos. Mas ela diz: “Não; não vou mais fazer isso”. E a renúncia fiscal? E o dinheiro que hoje falta
aos cofres da União? Qual foi o resultado disso? Que avaliação se tem? Nenhuma!
Como resultado da falta de liderança, os problemas da fragmentação política se tornam cada vez mais
evidentes. A Câmara dos Deputados tem, na base governista, mais de 400 Parlamentares. A pauta da Câmara
está travada desde o mês de outubro. Não conseguem votar nada! Não conseguem votar nada! Agora inventam um bode expiatório, um fantasma: “Ah, é o Líder do PMDB!”
O PMDB é uma coisa só, Sr. Presidente – nós sabemos disso –, com divergências, com diferenças de opinião, mas é um partido e, como tal, tem que ser tratado de acordo com sua natureza e sua dimensão.
Todavia, a Presidente Dilma, na falta da habilidade política do seu antecessor, que é um atributo do Presidente da República – saber compor, saber ouvir, saber buscar convergências –, resolve erigir o Líder do PMDB
ao posto de seu inimigo nº 1. É preciso isolá-lo.
Essa crise não se improvisa; é o resultado de um método de fazer política, de um partido que trata os seus
aliados como as cozinheiras de antigamente tratavam as galinhas: depenando-as antes de colocá-las na panela.
Ouço o aparte de V. Exª, Senadora Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT-PR) – Obrigada, Senador Aloysio. Com todo o respeito que tenho por V. Exª, tenho que lhe perguntar por que causa tanta estranheza e tanto impacto o sorriso e
a alegria do Presidente Lula, da Presidenta Dilma a V. Exª e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu,
de fato, não consigo entender, porque o sorriso da Presidente e o sorriso do ex-presidente é, em grande parte,
o sorriso do povo brasileiro, pelas conquistas que essa população teve ao longo desses 11 anos de governo,
conquistas importantes, conquistas na área do emprego, conquistas na área de renda, conquistas na área de
educação. Hoje, inclusive, há uma matéria no Valor Econômico dizendo que temos 1,6 milhão de jovens pobres frequentando universidades pelo ProUni e pelo Fies – 30% do total de estudantes universitários no País!
Esta é uma mudança concreta na vida do povo. É por isso que o Presidente Lula sorri, que a Presidenta Dilma
sorri, porque nós temos, também, 60 mil jovens brasileiros num programa chamado Ciências sem Fronteiras...
(Soa a campainha.)
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT-PR) – ... estudando nas melhores universidades do
mundo; porque temos um programa de médicos, que leva médicos às pessoas que precisam; porque esse é o
resultado desse governo. Será que o Presidente Fernando Henrique não sorria no Palácio da Alvorada?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – E muito.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT-PR) – Como ele fazia as suas articulações? Deu ele sorrisos ou gargalhadas quando discutiu, por exemplo, a emenda da reeleição, que nos legou um câmbio artificial
e uma inflação de 12,7% – e as articulações foram feitas lá. Então, não tem por que V. Exª questionar as reuniões que a Presidenta faz no Palácio da Alvorada nem a alegria do ex-presidente e da Presidenta Dilma, que é
a alegria do povo brasileiro pelas conquistas que tiveram durante esses 11 anos de governo. Senador Aloysio.
Com todo o respeito, penso que a alegria e o sorriso devem fazer parte da nossa vida, devem conduzir nossas
ações, para que realmente possamos entregar ao povo as melhorias que nós acreditamos e pelas quais lutamos muito. Obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Agradeço o aparte de V. Exª.
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Já disse, logo no início do meu discurso – e penso que talvez V. Exª não estivesse aqui presente –, que
não tenho nada contra a realização de reuniões no Palácio da Alvorada – não é esse o meu ponto – nem contra
o sorriso, veja bem. V. Exª está procurando, digamos, fazer render a ironia do seu artigo no iG, um artigo bem
escrito, mas é preciso ter cuidado com a ironia, que é uma arma difícil de ser manejada.
A minha objeção é em relação à tutela exercida pelo Presidente Lula em relação à Presidente da República; é a diminuição da sua autoridade política e as conseqüências que isso tem para o nosso País.
Eu não sei se o País aguenta mais quatro anos de um governo que contemporiza com os grandes problemas que afetam a nossa vida, a economia brasileira, a sociedade brasileira.
Qual iniciativa, Senadora Gleisi Hoffmann, a Presidente da República tomou até agora, por exemplo, em
relação ao tema da segurança pública? Só para citar esse exemplo. Qual o projeto de lei que Sua Excelência
enviou ao Congresso Nacional sobre esse tema? Disse ela alguma palavra sobre isso? Não!
A educação, eu creio, em alguns sentidos, vai bem. Houve a universalização; o Presidente Lula deu continuidade ao programa do Fundef e estendeu-o, dando a ele a forma do Fundeb. Positivo! Agora, não há que
se esquecer de que o nosso ensino médio está estagnado. Não podemos nos contentar com programas tipo
o Ciência sem Fronteiras, que manda os meninos para fora do Brasil e que, quando chegam lá fora, não sabem
falar a língua estrangeira. Sabe por quê? Porque não conseguem falar a língua portuguesa sequer.
Então, eu não vou jogar fora tudo o que está sendo feito, de modo algum, mesmo porque, se nós formos
falar, por exemplo, sobre equidade, eu creio que há uma continuidade de trabalhos, de esforços, de iniciativas
que vêm desde a Constituinte de 88. Felizmente é assim.
Foi um mérito do Presidente Lula colocar, com tanta ênfase, a questão do combate à miséria na agenda
política nacional. Agora, eu não posso desconhecer – e, aí, é a minha interpretação, que seguramente não é a
sua – que nós estamos andando em círculos. Veja a nossa balança comercial; veja a situação da nossa educação, que não avança! Conserta-se o telhado, mas a base está frágil. Veja a questão da segurança pública; veja
o atraso na nossa infraestrutura! É sobre isso que eu quero falar.
Por isso é que acho, se V. Exª me permite, que a reunião no Palácio da Alvorada poderia, claro, ter ocorrido, mas eu ficaria muito feliz se a Presidente Dilma dedicasse uma pequena parcela do esforço que ela faz hoje
para uma reforma ministerial, que não termina nunca; uma reforma ministerial onde a Presidente da República
faz dois convites públicos a dois Senadores para integrarem o seu governo e recebem dos dois um redondo
“não”, publicamente,
Se ela usasse um pouquinho dessa energia para enfrentar os problemas penosos, difíceis, árduos que
nós enfrentamos, ela receberia todo o meu aplauso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Por gentileza.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me
permite, eu apenas gostaria de encaminhar à Mesa – o que não fiz durante o meu pronunciamento – o estudo
dirigido pela Globo, que retrata a legislação sobre mudanças climáticas de cem países do mundo, incluindo o
Brasil, Sr. Presidente, para que a Mesa possa encaminhá-lo à Biblioteca desta Casa, onde poderá ficar disponível para consulta.
Quero dizer ainda que todo o conteúdo está disponível no site da Globo, Sr. Presidente, também.
Assim, encaminho esse trabalho a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – V. Exª será atendida nos termos do Regimento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB-AM) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Com a palavra, o Senador Mário Couto,
como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu escutei atentamente todos os Senadores que me antecederam aqui nesta tribuna – atentamente!
Vou mostrar a minha indignação, com todo respeito, com alguns Senadores que ainda se dispõem a tentar dizer, aqui desta tribuna, que este é um país em crescimento e que está tudo normal.
Vamos pegar, por exemplo... E já disse ao Brasil que, aqui, a esta tribuna, não venho – e não virei – sem
documentos que comprovem o que eu digo.
Mas Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem de V. Exªs assistiu à reportagem do Fantástico no domingo?
Foi estarrecedora aquela reportagem!
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Quem pode dizer, vendo aquela reportagem do Fantástico, que este País está bem? Aquilo é uma desmoralização da Nação brasileira.
A coisa mais importante para um país é a educação!
As crianças dos Estados do Maranhão, Pernambuco e Alagoas – e só esses Estados foram mostrados –
não têm escola, não têm merenda, não têm carteira para sentar.
Não, Dilma; não têm sanitário, Dilma! Eles fazem no mato, Dilma! Isso é estarrecedor! É deprimente ver
– o Brasil inteiro viu – as professoras e os alunos indo ao mato. Os alunos não têm condição de chegar às suas
salas de aula. Educação brasileira, compromisso do Governo Federal!
Senador, veja quanto o governo arrecadou de imposto. Esse imposto é para fazer escola; esse imposto
a que vou me referir aqui é você quem paga. Às vezes, você nem sente quando paga, mas ele está ali, naquele
pequeno rótulo branco, que vem no sabonete, que vem na pasta, que vem no saco do feijão, do arroz. É aquele
“rotulozinho” branco! Veja lá! Lá está descrito o imposto, que é quase o mesmo preço do produto ou mais. Se
você tirasse aquilo dali, que é o imposto que você paga, o preço daquele produto que você estava comprando
cairia pela metade.
E esse dinheiro, que você paga, é para a saúde; é para a educação; é para a segurança; é seu; é para o seu
bem-estar social! É você que paga!
Sabe quanto você pagou em 2012? Um trilhão e quinhentos bilhões de reais! Nem os mensaleiros conseguiam desviar todo esse dinheiro. Nem os mensaleiros conseguiam desviar todo este dinheiro!
Sabe quanto se arrecadou, brasileiro? Sabe quanto, meu paraense querido do meu Estado de Nossa Senhora de Nazaré? Sabe quanto você pagou em 2013, Brasil, no ano passado? Um trilhão e setecentos bilhões
de reais! E você viu o que aconteceu exibido na reportagem do Fantástico. Não é uma escola, Senador Flexa
Ribeiro, mas são várias escolas sem merenda, sem carteira, sem sanitário, sem telhado. Professor está dando
aula embaixo de mangueira! Professor está dando aula embaixo de mangueira!
E aí a gente lê uma reportagem, meu prezado Presidente Mozarildo, dizendo que a Presidente Dilma, a
caríssima Presidenta Dilma, que os Senadores defendem aqui, fez uma ponte e transferiu para Cuba, deu para
o amiguinho dela, o ditador e assassino Fidel Castro, o bandido Fidel Castro, que já matou muita gente naquele país chamado Cuba – ela não fala em empréstimo –, R$1 bilhão do seu dinheiro, brasileiro paraense! Esse é
o seu dinheiro!
Pego o jornal de hoje, Senador Flexa Ribeiro, e leio mais: ela vai dar também para o Uruguai R$1 bilhão
para fazer ponte.
Dilma, tu precisavas ver essa reportagem.
Onde está a TV Senado? Eu quero mostrar isto para os brasileiros.
Olhes aqui, Dilma! Isto aqui ocorre no Brasil, na tua gestão, Dilma! Isto ocorre no Piauí, no interior do
Piauí, Dilma. Isto aqui é deprimente!
A população disse o seguinte: hoje, com a Bolsa Família, não dá nem para comprar arroz e feijão, porque a inflação chegou novamente. Eles põem ratoeiras para pegar rato! O povo brasileiro está comendo rato!
Olhem, Srs. Senadores! Olhem, vocês que estão nas galerias na tarde de hoje!
No Piauí, a seca bateu, a fome bateu, e o povo do interior do Piauí...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ...mata rato para comer, Dilma. E tu jogas fora o dinheiro brasileiro.
Brasileiros e brasileiras, enquanto a Dilma dá dinheiro para os ditadores, para Hugo Chávez, para Fidel
Castro, o povo brasileiro come rato. Isso é a pura verdade!
No dia em que eu subir a esta tribuna, brasileiros e brasileiras, para falar uma inverdade – registro nas
notas taquigráficas deste Senado –, cassem meu mandato! Cassem meu mandato! Se não houver documento
para provar, cassem meu mandato!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas esta é a realidade do Brasil! Mostro isto doa a
quem doer, doa a quem doer! O que vim fazer aqui? Vim aqui para defender e representar meu Estado, meu
querido Pará, e para defender meu País! Tenho a obrigação moral de mostrar à Nação brasileira o que acontece
hoje, neste País. Essa é minha obrigação, esse é meu dever!
Sr. Presidente, fundamentado no que preceitua o art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal...
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, antigamente, havia um copo d’água
aqui, mas, agora, não há mais. Ouviu, Sr. Presidente? Antigamente, havia um copo d’água aqui, que tomávamos. (Pausa.)
Obrigado.
Apresento um requerimento, fundamentado no que preceitua o art. 222 do Regimento Interno do Senado
Federal. Requeiro um voto de aplauso ao programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, pela reportagem
exibida no dia 9 deste mês, que mostrou a situação precária de escolas públicas em Alagoas, em Pernambuco e no Maranhão, situação esta que nada mais é do que o retrato do abandono do ensino público no Brasil.
É obrigação do Governo Federal! É o que diz a Constituição Federal, em seu art. 24. É obrigação do Governo Federal!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Diz isso a Constituição Federal, no art. 24, muito claramente, muito claramente!
Outro dia, vi a relação de despesas da Dilma, onde constavam R$50 mil para comprar papel higiênico.
Qual a qualidade do papel higiênico? É de veludo, é cheiroso e não sei mais o quê. Qual a qualidade do papel
que esses meninos e professoras usam no mato: é um jornal, um jornal!
Brasileiros, essa é a realidade! Não podemos inventar nem mentir, brasileiros! Essa é a pura realidade.
Este País não tem infraestrutura. Este País está quebrado, Brasil! Não tem mais jeito!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Queremos mudança! Não há outro caminho a tomar!
Tem de se mudar esse Governo que está aí, esse Governo que engana, esse Governo que diz que não tem inflação, que a educação está boa, que a saúde está boa! Não podemos mais e não conseguimos mais conviver
com isso, Brasil!
Requeiro um voto de aplauso ao programa Fantástico da Rede Globo de Televisão pela reportagem exibida no dia 9 deste mês, que mostrou a situação precária das escolas públicas em Alagoas, em Pernambuco e
no Maranhão, situação esta que nada mais é do que o retrato do abandono do ensino público no Brasil, onde
o Governo Federal prefere emprestar dinheiro para outros países, principalmente para os ditadores, a investir,
como manda a Constituição Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já vou descer da tribuna, Presidente.
Vou repetir, porque faltou som: essa situação nada mais é do que o retrato do abandono do ensino público no Brasil, onde o Governo Federal prefere emprestar dinheiro para outros países, a investir, como manda
a Constituição Federal, na educação dos brasileiros.
Sr. Presidente, desço desta tribuna indignado com o que vi. Desço desta tribuna, mostrando que a Presidenta Dilma prefere cortar R$3 bilhões da saúde. É de R$3 bilhões a quantia que ela acaba de cortar da saúde
para atender aos estádios da Copa do Mundo. Ela acaba de fazer isso.
O que a Presidenta Dilma gasta em publicidade? Creia, brasileiro!
Estou descendo da tribuna.
Creia!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já vou descer da tribuna, SR. Presidente.
Vou repetir, brasileiros: a Presidenta Dilma acaba de cortar do Orçamento R$3 bilhões da saúde. Isso foi
cortado da saúde, brasileiros! Sabem para quê? Para investir nos estádios da Copa do Mundo.
Já vou descer!
A Presidenta Dilma – acreditem se quiserem! –, enquanto os meninos fazem suas necessidades no mato,
pois não há sanitário, enquanto eles não têm escola, gasta R$16 bilhões de propaganda! São R$16 bilhões, brasileiros! Com R$16 bilhões quantas escolas não poderiam ser feitas, brasileiros? Quantos hospitais...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fazendo soar a campainha.) – Por gentileza, peço que conclua, mais pelos colegas.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É que o povo brasileiro tem de saber da verdade.
Esse pessoal mente muito, e o povo brasileiro tem de saber da verdade! A verdade tem de ser dita aqui, doa a
quem doer! A verdade tem de ser dita! O Brasil tem de ter homens corajosos que não tenham medo de falar a
verdade! É isso que tem de se fazer neste Parlamento, para o Brasil não virar um caos total, mais do que está!
Ela gasta R$16 bilhões para fazer propaganda! Ela ultrapassou o Lula e bateu o recorde de todos os tempos no Brasil, para tentar encobrir a situação dos brasileiros, a situação péssima em que vive o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra,
como oradora inscrita, a Senadora Lídice da Mata, por permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Com toda a atenção
da Senadora Lídice da Mata...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço desculpas e a compreensão da
Senadora que está na tribuna.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – É claro!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – A Senadora, sem dúvida, entenderá a razão desta solicitação da palavra pela ordem.
Hoje, a qualquer momento, será conhecido o desfecho da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.096,
cuja liminar foi solicitada e impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ontem ao Supremo Tribunal Federal. A relatoria é do Ministro Roberto Barroso. O que quer essa Ação Direta de Inconstitucionalidade?
Requerer a mudança na forma de correção da tabela do Imposto de Renda para pessoas físicas. A OAB está
pedindo ao Supremo uma medida provisória, para que, a partir da declaração de Imposto de Renda deste ano
de 2014, ano-base 2013, seja usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na correção da
tabela, não mais a Taxa Referencial.
Tenho a certeza de que a Senadora Lídice da Mata concorda porque esse é um clamor da sociedade, especialmente dos contribuintes, que, há muitos anos, estão sem ver a correção da tabela do Imposto de Renda,
Senador Mozarildo.
A OAB quer que mais pessoas também, além da correção, sejam isentas do imposto, ou seja, não declarem
o imposto. Atualmente, é isento quem ganha até R$1.787,00, pouco mais de dois salários mínimos. A OAB estima que, com a correção adequada pela inflação, seriam isentos todos os que ganhassem até R$2,7 mil por mês.
Caso seja aceita, a ação não somente ampliará a faixa de isentos, mas também repercutirá em mudança
em todas as faixas de declaração.
Eu apresentei em fevereiro o PLS nº 2/2014, que corrige, a partir de 2015, a tabela do Imposto de Renda
com base exatamente no INPC do ano anterior. É importante a proposta para corrigir as injustiças que acontecem em relação ao contribuinte do Imposto de Renda.
Então, a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode manifestar-se, na relatoria do Ministro
Roberto Barroso. Espero que o Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, ouça a voz do contribuinte, se não for necessário ouvir também a voz das ruas.
Muito obrigada, Senadora Lídice da Mata, pela gentileza.
Obrigada, Sr. Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª, Senadora Lídice
da Mata, com as devidas desculpas, como já fez a Senadora Ana Amélia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Não há motivos para desculpas, Sr. Presidente. É muito bem-vinda a fala da Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Como sempre.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Como sempre, é lúcida, defensora dos interesses do povo brasileiro e do seu Estado.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha querida Senadora Ana Amélia, única mulher no plenário neste
momento, eu havia me inscrito para falar hoje da tribuna.
Aliás, são duas mulheres aqui. Não, é só uma mesmo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Fora do microfone.) – V. Exª e eu.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Sim, somos eu e a senhora. Eu queria dizer
que V. Exª é a única mulher que nos está assistindo. Depois de quinze dias de licença médica – tive que fazer
uma pequena cirurgia –, voltei ao Senado hoje, querendo, como primeira Senadora eleita pela Bahia, Senadora
Ana Amélia, registrar o nosso dia 8 de março.
Quero chamar a atenção para o fato de que, no próximo dia 25, nós vamos fazer uma sessão especial
aqui no Senado, no Congresso Nacional, para homenagear as mulheres que vão receber o Prêmio Bertha Lutz,
ilustres mulheres que todos os anos o Senado homenageia.
Queria falar das enormes conquistas que nós realizamos na Constituinte de 1988, marco definitivo da
conquista legal dos direitos da mulher à cidadania neste País – neste ano completamos 82 anos de direito ao
voto. Quero me referir à importância daquele momento e, portanto, à importância de hoje. Depois de 25 anos
– 26 anos agora, entrando este ano –, nós, mulheres, vamos às ruas, desta feita sempre tendo como pauta, em
primeiro lugar, comemorar as conquistas da Constituinte e, em segundo, apresentar nossas novas reivindicações.
É verdade que ficou fora das inúmeras conquistas que tivemos na Constituinte os direitos da mulher
trabalhadora doméstica. No ano passado, como Relatora, pude contribuir para que houvesse a aprovação
neste Senado, por unanimidade, dessa matéria, mas, infelizmente, não conseguimos fazer com que a Câmara
dos Deputados avançasse na análise justamente da regulamentação dessa PEC, para efetivamente trazer essa
conquista para a mulher e para os trabalhadores domésticos no Brasil, porque 90% da categoria é feminina.
Queria, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falar desses 30 anos de conquistas do movimento
de mulheres no Brasil. Queria falar, no entanto, que, apesar disso tudo, nós continuamos enfrentando dados
de violência sobre a mulher que são absolutamente inaceitáveis, alarmantes.
A CPMI da Violência contra a Mulher, realizada no ano passado, cuja Relatora foi a Senadora Ana Rita,
revelou novamente aquilo que nós já conhecemos, mas revelou para o Brasil esse dado absolutamente assustador da manutenção da violência permanentemente em relação à mulher brasileira, registrando, de 1980 a
2010, assassinatos de mais de 92 mil mulheres. Foram 43,7 mil somente na última década, o que colocou o
Brasil em 7º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Portanto, uma situação de extrema gravidade, que levou a Senadora Ana Rita a incluir no seu relatório final um projeto para caracterizar o crime de
feminicídio no Código Penal.
Eu queria falar também, ressaltar, que, pela primeira vez, em uma ação cível, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de as mulheres pedirem medidas protetivas, estabelecidas pela Lei Maria da Penha,
mesmo se não houver inquérito policial ou processo criminal contra os supostos agressores. O juiz concedeu
proteção a uma mãe de Goiás contra um de seus filhos, considerando que as providências tinham o objetivo
de ampliar a proteção da vítima e evitar maiores agressões. Foi o primeiro caso que, com certeza, gera jurisprudência em relação a situações semelhantes.
Finalmente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria daqui saudar com muito vigor, com muita alegria,
até emoção, a decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que lançou, no início de março,
a Campanha da Fraternidade de 2014, focando o tema “Fraternidade e o Tráfico Humano”. “É para a liberdade
que Cristo nos libertou”.
O crime de tráfico de pessoas está intimamente relacionado à violência contra a mulher, mas também
afeta homens, crianças, jovens, gueis e travestis. Entre os objetivos apresentados no texto base da Campanha
da Fraternidade, estão denúncias de estruturas e situações causadoras do tráfico humano, a reivindicação de
políticas públicas e meios para reinserção das vítimas, além da promoção de ações de prevenção ao problema.
Como Relatora da CPI que investigou essa grave chaga da sociedade global, eu acredito que a mobilização dos católicos certamente se constituirá em uma poderosa força social no combate a essa prática criminosa
e na solidariedade e suporte às vítimas. Foi esse o centro da mensagem do Papa Francisco para a Campanha
da Fraternidade. Em carta aos brasileiros, Sua Santidade destacou que não se pode ficar impassível ao fato de
seres humanos serem tratados como mercadorias, citando a exploração de trabalhadores, mulheres obrigadas
a se prostituir e o tráfico de crianças para a remoção de órgãos.
O papa pediu para que os fiéis usem sua consciência: “Como se pode anunciar a alegria da Páscoa sem
se solidarizar com aquelas cuja liberdade aqui na Terra é negada?”, disse o papa.
Com essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, a CNBB traz uma nova luz de esperança para mulheres, homens e crianças que, em todo o mundo, vivem sob as pesadas sombras da exploração e da escravidão mais vil.
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Assim, aproveito a oportunidade para lembrar a este Senado que o resultado do nosso relatório, com a
tipificação do crime de tráfico de pessoas, continua na CCJ para votação. Espero que, em 2014, aproveitando-nos dessa Campanha da Fraternidade, possamos vir a apreciar essa matéria neste plenário.
Qual não foi a minha surpresa, minha querida Ana Amélia, quando, ao chegar aqui, me deparei com o
queridíssimo – queridíssimo mesmo – amigo Senador Humberto Costa, Senador pernambucano, fazendo uma
análise da situação política nacional, destacando as ações do Governo Federal no Governo de Pernambuco e
se dizendo ofendido por uma palavra a mais que teria o nosso Governador de Pernambuco e Presidente do
meu Partido, candidato do meu Partido à Presidência da República, dito sobre o Governo atual. E dizia, com
toda elegância e seriedade que lhe são características, esse meu querido Senador, que esse debate teria que
ser travado em alto nível.
Eu gostaria de lembrar alguns pequenos fatos. Primeiro, um ataque sórdido, de forma pessoal, agressiva,
ao nosso candidato a Presidente da República, o Governador Eduardo Campos, que apareceu misteriosamente e manteve-se, durante algum tempo, no site nacional do PT. Quero lembrar que a minha querida Senadora
aqui presente, ao sair do Governo e adentrar a Casa do Senado, o primeiro discurso que fez foi para acusar o
nosso candidato e Governador do Estado de Pernambuco e chamá-lo de hipócrita.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Firme e direto ataque. Quero lembrar que a
própria e minha querida Presidente da República saiu do seu tom elegante, de Presidente mulher deste País,
para um ataque fora do seu estilo, numa convenção do PT, acusando diretamente o nosso candidato de cara
de pau. Nada disso pode ser registrado como deselegante. O PT acha que agora tem o monopólio da elegância
no Brasil. Já teve outros monopólios. Agora é o da elegância.
Quero dizer que, nesse fim de semana, o Governador Eduardo Campos, nosso Presidente, e a ex-Senadora
Marina Silva estarão no Rio de Janeiro, discutindo o programa de governo do PSB. No próximo dia 22, estarão
na Bahia – e eu os receberei com muita alegria –, para também discutir programa de governo do PSB.
É isso o que o nosso partido está fazendo com a sociedade brasileira. Ninguém está se preocupando com
ataques pessoais, diferentemente do que tem sido dito aqui. E queremos, sim, que o debate possa ser travado
nesse nível, num nível de discutir os investimentos, sim, porque o povo brasileiro e o povo pernambucano esperaram que o Presidente Lula, pernambucano de origem, Presidente da República, com grande aprovação e
grande voto naquele Estado, investisse no seu Estado.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Assim como a Presidente Dilma, que recebeu apoio maciço dos pernambucanos e do Governador Eduardo Campos. Ela também deveria investir em
Pernambuco, um Estado do Nordeste que precisa de muito para se desenvolver nesta região, que é marca de
atraso em nosso País.
Creio que o diferencial que o Presidente Eduardo Campos representa não é apenas o de ter capacidade
para atrair investimentos acordados com os Presidentes da República e que não são de ordem pessoal, mas são
resultados de políticas públicas de investimentos necessários ao crescimento da República e ao crescimento
de uma região do País.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Mas há um diferencial, e peço desculpas para
finalizar.
O diferencial é a capacidade de gestão que este Governador apresenta, que é responsável por sua permanência durante sete anos e três meses no governo com os mais altos índices, permanentemente, de aprovação entre os governadores do Nordeste. Ele tem o reconhecimento do povo pernambucano, porque Recife
deixou de ser a capital com o maior índice de violência para tornar-se uma capital cujo número de homicídios
decresce, assim como a violência no Brasil.
Pernambuco hoje tem o maior índice de investimento em escolas de tempo integral, em relação a todos os
outros Estados da Federação. São 1.600 alunos da rede pública, jovens e adolescentes, que têm hoje, em Pernambuco, a oportunidade de receber pelo seu...
(Interrupção do som.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – ... próprio mérito, mérito de desempenho na
escola pública, bolsas para intercâmbio em outros países que não no Brasil apenas. (Fora do microfone.)
Trata-se de uma plataforma de gestão que tem mudado a vida do povo pernambucano para melhor que
o PSB porá em discussão para o Brasil.
Não vamos cair em ataques pessoais, e não digo aqui que esse ataque pessoal foi feito pelo meu grande
amigo, com quem me reunirei daqui a pouco, que é o Líder do PT. Compreendo até que o PT faça uma certa
pressão para que ele se pronuncie, porque, como Senador pernambucano, sabe que há uma grande aderência, uma aderência majoritária à candidatura de Eduardo Campos no seu Estado pelo reconhecimento do povo
pernambucano em relação à gestão desse Governador à frente do Estado.
Portanto, Sr. Presidente, meu tempo acabou. Peço desculpas a V. Exª. Agradeço a paciência, mas não me
posso furtar, como única Senadora do PSB...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – ... presente a dar uma palavra em defesa, no
mesmo nível (Fora do microfone.) de elegância a que o meu querido Senador se referiu.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – E dizer que estamos prontos para o debate
político em alto nível sobre as ideias que nós temos a apresentar para o Brasil.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há Expediente sobre a mesa,
que passo a ler.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso
Nacional, a realizar-se no dia 19 de março do corrente, quarta-feira, às 12 horas, no plenário do Senado Federal, destinada ao lançamento da campanha institucional Mais Mulher na Política, promovida pelo Congresso
Nacional e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Jorge Viana, para uma comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, caro Senador Mozarildo, que sempre nos auxilia na condução dos trabalhos e divide
conosco, desde cedo, a condução do Plenário do Senado.
Sr. Presidente, queria cumprimentar todos que nos acompanham.
Muitas pessoas têm me perguntado sobre a situação do nosso Acre.
Eu acabo de chegar de Rio Branco, em nosso Estado. Ontem, tive uma reunião de trabalho, no abrigo
do Parque de Exposições, com o Prefeito Marcus Alexandre; na parte da tarde, uma longa reunião com o Governador Tião Viana, compartilhando com ele as preocupações e, ao mesmo tempo, a busca de solução para
a situação gravíssima por que passa o Estado do Acre.
Quero compartilhar isso com os caros colegas. Imaginem a situação que nós estamos vivendo: o Rio
Madeira, há quase um mês, alagou a BR-364. Quer dizer, a BR-364 está sendo utilizada com muita restrição. Só
alguns caminhões, liberados pelo DNIT, podem passar pela rodovia levando alguns produtos; outros não podem chegar ao Acre.
O Governador Tião Viana se antecipou, mercadorias já estão chegando por água, via Manaus; outras,
como combustível, estão vindo de Cruzeiro do Sul. A população tem colaborado. E, para agravar a situação, o
Rio Acre agora transbordou, e estamos tendo uma das maiores cheias dos últimos anos no Rio Acre.
O número de famílias desabrigadas neste momento passa de 800. Ontem, eu estava em um dos abrigos
com o Prefeito Marcus Alexandre, que modificou o decreto de situação de emergência por conta de serem
agora 18 os bairros atingidos pelas águas, só em Rio Branco, e conduziu, com o auxílio do Governo do Estado,
a construção de outro abrigo, no Ginásio Álvaro Dantas. Já há perto de 50 famílias, e a situação é muito grave
em Rio Branco.
Ao terminar este discurso e depois de participar da Ordem do Dia, terei uma audiência na Defesa Civil
Nacional, com o General Adriano, para quem liguei ontem. E tenho, aqui em minhas mãos, um plano de trabalho, que já está protocolado na Defesa Civil Nacional, em que eu e o Prefeito Marcus Alexandre e sua equipe
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– aliás, uma equipe competente e dedicada – conseguimos desenvolver uma espécie de tecnologia para lidar
com as cheias do Rio Acre desde a época em que eu fui prefeito e governador. Esse aperfeiçoamento também
foi realizado com o Prefeito Angelim, na época do Governador Binho, e, agora, com o Governador Tião Viana e
o Marcus Alexandre. O propósito é de socorro e assistência.
O General Adriano nos informou que ontem foram liberados R$950 mil para socorro e assistência à população de Rio Branco. Há pessoas que estão há mais de um mês no abrigo. A Prefeitura tinha que servir refeições, que agora aumentou para mais de seis mil por dia.
Agora estou indo à Defesa Civil Nacional fazer um apelo para que, com a maior urgência, sejam liberados os R$3,732 milhões solicitados pelo Prefeito Marcus Alexandre. Para o Governo do Estado, foram liberados R$2,2 milhões para o auxílio que chamamos de aluguel social, porque o Governo e a Prefeitura retiraram
centenas de famílias das áreas de risco. Por isso, graças a Deus, com muito sofrimento, mas sem vítimas, nós
estamos enfrentando mais uma cheia do Rio Acre.
Sr. Presidente, caros colegas Senadores, segundo conversa que tive tanto com o Prefeito Marcus Alexandre como com o Governador Tião Viana, ontem, com o empenho do Deracre, do Vice-Governador César
Messias, especialmente do Corpo de Bombeiros e de membros da nossa Polícia Militar, conseguimos vencer
um desafio, que era a presença do que chamamos de balseiros nas colunas da Ponte Metálica – Ponte Velha,
como chamamos em Rio Branco –, que colocam em risco as próprias pontes, que são fundamentais para a ligação dos dois distritos em Rio Branco. Foi um trabalho que varou a noite e a madrugada, mas o Governador
Tião Viana conseguiu dar a boa notícia de que o acúmulo de madeira carreada pela água havia sido resolvido.
O Rio Acre subiu muito. A situação é mais que preocupante, é muito grave. O Rio Acre está com quase
17 metros, já ultrapassou em muito a cota de transbordamento. Hoje pela manhã, 871 famílias estavam desabrigadas.
Agora temos uma situação muito grave: a do comércio e de toda a atividade produtiva no Acre. Imaginem, Sr. Presidente e todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado, a situação de qualquer Estado do
Brasil que para de receber o fluxo de caminhões de maneira normal. Ou seja, eles deixam de levar insumos e
mercadorias necessárias. E fica proibida a saída de caminhões do Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em um país que consolidou sua malha viária rodoviária, a situação é muito grave.
O Governo Federal – a Presidenta Dilma ligou para o Governador – tem feito seu papel de apoiar, de ajudar, de ser solidário, o Ministro Aloizio Mercadante fez o mesmo, o Ministro da Integração sobrevoou a área,
mas eu diria, Sr. Presidente, que a situação se agravou muito. O que fazer agora com os comerciantes que têm
toda a sua carga acumulada em caminhões, muitos deles em Rondônia, correndo o risco de perder a mercadoria, sem poder atravessar para o Acre pela BR-364?
Graças a uma ação também do Governador Tião Viana e ao apoio que damos aqui em Brasília, o Senador
Anibal, eu e membros da Bancada federal, o Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, nos tem socorrido
com um Hércules C-130, que tem feito vôos, levando mercadorias, e inclusive parte do transporte é custeada
pelos empresários.
Eu queria aqui fazer um apelo ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao Banco da Amazônia
para que façam uma análise adequada. Não é possível que os comerciantes e os empresários tenham que agora pagar suas contas, honrar seus compromissos sem estarem vendendo, tendo prejuízo. Isso implica prejuízo
também para o consumidor, que vê o preço das mercadorias subindo em Rio Branco por conta dessa situação.
Lamentavelmente, as companhias aéreas estão se aproveitando dessa situação e aumentaram o preço
das passagens aéreas. Não se compra uma passagem para Rio Branco por menos de R$1,6 mil a ida. São mais
de R$3 mil de ida e volta, partindo de Brasília. O Governador Tião Viana se reuniu com a associação comercial,
meu gabinete fez contato com a Federação do Comércio, e é necessário que haja um esforço no sentido de
alongar o prazo de pagamento de impostos dos compromissos, das contribuições sociais para os comerciantes.
O Governador do Estado do Acre decretou situação de emergência e é muito importante uma viagem do
Ministro da Integração e do General Adriano, Chefe da Defesa Civil Nacional, ao Estado do Acre, a Rio Branco,
onde mora a metade de população. E a situação se agravou muito em razão do abastecimento precário pela
BR-364, o que nos causou uma situação...
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que agora leva a outra, em que os empresários
e comerciantes não podem seguir honrando seus compromissos com a queda brutal no abastecimento do
seu comércio e da sua venda.
Para concluir, Sr. Presidente, eu queria dizer que o Governador Tião Viana está apreciando a possibilidade de, dentro da lei, já que também estamos num ano de eleições, encontrar uma maneira de socorrer ainda
mais, e ele tem sido o grande aliado dos empresários. Uma solução encontrada é a de usar o mecanismo de
caminhões com pranchas, em que um caminhão leva outro em cima, com dois andares de caminhões, uma
verdadeira operação de guerra, o que o Governador Tião Viana e os empresários estão fazendo, Senador Presidente, Mozarildo, a fim de atravessar mais de um metro de lâmina d’água, acima da BR-364, no Rio Madeira. A
travessia, antes feita pela ponte ou por balsa, e que era de apenas 30, 40 minutos, agora demora três horas. De
acordo com o plano montado pelo Governo do Estado, pelo próprio DNIT e pelo Ministério dos Transportes,
a travessia de muitos caminhões será feita por prancha, puxados por um caminhão que tenha condições de
atravessar, enfrentando uma situação tão precária e arriscada como essa.
Felizmente, graças também a uma ação de parceria do Governo com a Fogás, chegaram a Rio Branco
450 toneladas de gás, o que já tranquiliza o abastecimento da população, diferente do que está ocorrendo em
Guajará-Mirim, onde um bujão de gás chega a ser vendido por R$120,00.
Então, a situação é grave. Tem de haver um esforço do Ministério da Fazenda, da Suframa, da Secretaria
de Fazenda do Estado,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... da própria Prefeitura de Rio Branco, a fim de
socorrermos e de darmos atenção a todo o setor produtivo, que tem sua atividade afetada por essa situação
de isolamento parcial do nosso Estado, com a precariedade de transporte pela BR-364.
E queira Deus que, com as águas baixando no Alto Acre, Assis Brasil, Brasileia, e Xapuri, ainda hoje ou
amanhã, haja um freio na subida do Rio Acre e, quem sabe, as águas possam baixar, para que a tranquilidade
volte, nesse aspecto, a Rio Branco.
Quero daqui me solidarizar com o Governador, com o Prefeito, com os que estão sofrendo, como fiz ontem, andando pelo Parque de Exposições e visitando os abrigos para as pessoas que estão sofrendo com a cheia
do Rio Acre, e dizer que é muito importante que a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração se somem
aos bancos, principalmente os oficiais, no socorro a todos que trabalham com atividades produtivas no Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência lê expediente
sobre a mesa.
A Presidência designa os Senadores José Pimentel, Anibal Diniz e Antonio Carlos Valadares como titulares, e o Senador João Capiberibe e a Senadora Angela Portela como suplentes, para integrarem a Comissão
Temporária da Reforma do Código Comercial, nos termos do Ofício nº 23, de 2014, da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 023/2014 – GLDBAG
Brasília, 11 de março de 2014
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Of. nº 2629/2013-SF, que trata de indicação para a Comissão temporária criada para
examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013 – Reforma o Código Comercial e nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao Governo indica como componentes titulares, os Senadores José Pimentel, Aníbal Diniz e Antonio Carlos Valadares e, como suplentes, os Senadores, João Capiberibe e Angela Portela. – Senador
Wellington Dias, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador
Ruben Figueiró, como orador inscrito, por permuta com o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente desta sessão, enquanto sobe o
Senador Figueiró.
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Eu queria que fosse feita a minha inscrição – eu já estou inscrita, mas sou a de número 19 –, após a Ordem do Dia, pela Liderança do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª será inscrita.
Senador Ruben Figueiró, com a palavra.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, senhores e senhoras ouvintes da
Rádio Senado e assistentes da TV Senado, senhores e senhoras aqui presentes, quero agradecer, inicialmente,
ao Senador Clésio Andrade pelo envio da última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT),
um trabalho que, por inúmeras razões, considero de extrema relevância, pois permite que possamos medir a
temperatura dos humores e temores da sociedade brasileira neste início de 2014.
Nesse quesito, Sr. Presidente, acho importante salientar que outros levantamentos foram divulgados nos
últimos dias e, comparando os relatórios e análises, podemos afirmar que, apesar das metodologias e abordagens diferentes, todas as pesquisas mostram praticamente a mesma realidade: a sociedade brasileira deseja
discutir novos caminhos, corrigir o que está errado e indicar para a classe política o desejo de construir um
Brasil mais próspero, mais igualitário e menos corrupto.
Não pretendo, Srªs e Srs. Senadores, aqui destacar a questão das preferências eleitorais – assunto que,
aliás, ganhou, naturalmente, grande destaque na imprensa, embora as pesquisas mostrem, com insofismável
clareza, que quase 70% dos eleitores não estão atentos ao jogo sucessório. E isso é natural: estamos longe das
eleições, faltando ainda mais de sete meses para a realização do primeiro turno.
Diante disso, as candidaturas ainda não estão sendo questionadas, comparadas, avaliadas e acompanhadas pelo crivo crítico do eleitor. Esse tempo chegará.
Neste aspecto, considero ainda prematuro fazer qualquer diagnóstico sobre o processo eleitoral. Qualquer
leitura da pesquisa com vistas ao resultado das urnas não passa de mero exercício de fantasia, com o mesmo
valor de leitura de uma bola de cristal.
As especulações que surgem em decorrência dos números apresentados são, na verdade, manifestação
de ansiedade de lideranças e militantes partidários, desejosos de criar fatos numéricos com base em raciocínios quiméricos.
Muito bem, deixemos isso de lado. Creio que o Senador Flexa Ribeiro assim também o pensa.
O que me impressionou na pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte), por gentileza – repito –, enviada a mim pelo Senador Clésio Andrade, foram outros temas, estes inclusive mais ligados ao dia a
dia dos brasileiros. No tocante à realização da Copa do Mundo no Brasil, dois números chamam a atenção: em
primeiro lugar, 80% discordam dos investimentos realizados na construção dos estádios, considerando que os
recursos poderiam ter sido utilizados em outras áreas.
Neste ponto, é praticamente consenso que a realização da Copa do Mundo no Brasil foi um erro estratégico, sob todos os aspectos. O que se tem são estádios e vilas olímpicas abandonadas, numa demonstração
de que investimentos foram imediatistas, realizados com total falta de planejamento estratégico.
Neste sentido, há um imenso descrédito no Brasil sobre as obras de mobilidade urbana: 66% opinam não
acreditar que elas ficarão prontas a tempo; 85% acreditam que haverá manifestações nas ruas contra a realização da Copa; e 60% não apoiariam a realização do evento se lhe perguntassem nos dias atuais qual escolha
fariam caso lhes fosse dado o direito de escolha.
Enfim, a expectativa é de que viveremos um momento de tensão nesse período, visto que tudo indica
que a imagem do País poderá ficar turvada diante de tantas contradições que se concentram num só momento, mexendo profundamente com aspectos sociais e emocionais dos brasileiros. Espero, sinceramente, que o
pior não aconteça, mas os sinais estão postos.
Ao lado disso, Srªs e Srs. Senadores, temos outros indicadores da pesquisa que nos chamam atenção,
porque contrastam com a visão otimista do Governo sobre o dia a dia dos brasileiros.
Para 77% da população, o custo de vida aumentou severamente. As expectativas inflacionárias seguirão firmes nos próximos meses para mais 70%. Para 60%, nenhum item de preço do mercado teve redução
expressiva. Enfim, a sensação de carestia espraiou-se pela sociedade e, o mais grave, não há confiança em que
os dirigentes econômicos conseguirão reverter esse processo.
Vou mais adiante, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores: apesar dos gastos
em propaganda, o Governo brasileiro não tem conseguido convencer parcelas expressivas da população de
que estamos vivendo num mundo melhor.
Todos os dias assistimos, de maneira massacrante, a que o Programa Mais Médicos é o carro-chefe das
políticas da melhoria da saúde pública brasileira. Mas vejam: a pesquisa da CNT (Confederação Nacional do
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Transporte) aponta que 84% não enxergam essa melhoria. Mais grave: 41% afirmam que tudo ficará igual nos
próximos meses e 30% acreditam que a situação vai piorar.
E essa mesma projeção e expectativa se alastram por todos os setores, criando um quadro extremamente
complicado de falta de esperança, de ausência de perspectiva no futuro, de descrédito da classe política, o que
desemboca no fato de que, atualmente, mais 65% dos brasileiros desejam mudança na forma de se governar.
Neste aspecto, essa pesquisa – e outras subsequentes – representa, com seus inúmeros dados e indicadores, alertas importantes para que sejamos forçados a formular propostas mais consistentes de mudança na
estrutura do País.
O eleitor brasileiro vem mostrando a cada eleição que sonha com um Brasil diferente.
Queremos a implantação de um modelo que aprofunde o processo democrático, que garanta as conquistas sociais, que fortaleça a estabilidade da economia e, ao mesmo tempo, que reduza a carga tributária,
que incentive pesquisas e que promova inovação tecnológica, melhorando brutalmente a produção no campo e na indústria.
Também, um modelo que combata a corrupção e extinga a burocracia. E, por falar em burocracia, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, quero dizer que ela não é apenas uma célula cancerosa incrustada no corpo do
Poder Público. Ela, em seu processo de metástase, atingiu até a iniciativa privada, nos mais diversos setores, ao
ponto de exigir que, nas transações entre clientes e empresas, seja repetido, a cada contrato assinado, o reconhecimento das firmas, num processo repetitivo, sem nexo e sem sentido.
Esse é, infelizmente, o nosso Brasil, que precisa realmente de uma mudança de base, a começar pelas
cabeças dos burocratas “encastelados” – entre aspas – em repartições públicas e privadas, como se vivessem
numa época em que a mentalidade dominante é ainda a de Pero Vaz de Caminha.
Devemos ter um objetivo claro: construir um país diferente, no qual a economia sirva à sociedade, e não
o contrário; em que o Governe priorize os cidadãos, e não grandes esquemas corporativos e associativos; em
que temas como saúde, educação e segurança pública não sejam tratados de maneira superficial, apenas para
se obter o melhor efeito no momento das eleições.
Na verdade, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, e Srªs e Srs. Senadores, o brasileiro está pedindo menos discurso pirotécnico e oportunismo e mais realizações desinteressadas. Por isso, temos de priorizar os atos transparentes em vez das palavras repletas de segundas intenções. O povo brasileiro deseja que
as verdades sejam colocadas às claras, sem subterfúgios, pois acredita que podemos seguir outro caminho e
mudar de rumo.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que essa pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transportes representa uma realidade que não pode ser contestada pelos técnicos do Governo; é a manifestação mais
pura da opinião pública brasileira, que deve ser levada em consideração, neste momento em que desejamos,
sinceramente, procurar caminhos que levem o Brasil às mudanças tão ansiadas pela Nação brasileira.
É o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, a Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria fazer
apenas um comunicado, e não só um comunicado, mas um pedido público ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, nosso colega Senador Vital do Rêgo, sempre tão ativo e competente.
Na sexta-feira, tive a honra de ser recebida, Senadora Vanessa Grazziotin, pelo Presidente do Tribunal de
Justiça do meu Estado, Desembargador José Aquino Flôres de Camargo, e também pelo Juiz Corregedor do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rinez da Trindade.
Hoje recebi o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do meu
Estado, Dr. Marcelo Lemos – gostaria que fosse meu parente – Dornelles, que está aqui no plenário, e vários
membros do Ministério Público, e falo em nome dos dois Poderes não só do Rio Grande do Sul, mas, imagino,
do País, solicitando ao Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, que coloque em votação a PEC nº 63, de autoria do Senador Gim Argello, que precisa ser submetida à primeira apreciação daquela Comissão, e que teve
uma relatoria muito competente do Senador Blairo Maggi.
O que diz a PEC nº 63 de tanto interesse para o Poder Judiciário e para o Ministério Público? A PEC altera
a Constituição estabelecendo que os integrantes da magistratura e também do Ministério Público terão direito à parcela mensal indenizatória de valorização por tempo do exercício profissional. A PEC também assegura
a contagem de tempo do exercício para a carreira jurídica. É uma segurança necessária para todos os profissionais dedicados à atividade jurídica, seja no próprio Judiciário ou no Ministério Público, uma instituição que
tem recebido desta Casa um apoio sempre incontestável.
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Então, eu queria renovar a solicitação, porque me comprometi com o Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça que faria essa solicitação em público, em nome do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul,
e também agora o faço em nome do Ministério Público.
Está na CCJ, e a Drª Cláudia Lyra, que é a zelosa Secretária da Mesa... A matéria precisa voltar para o plenário. Mas já houve um bom debate no plenário sobre a PEC, e o substitutivo do Senador Blairo Maggi acolheu as modificações introduzidas, o que contempla sem contestação uma matéria tão relevante quanto esta.
Estou cumprindo aqui com aquilo que havia me comprometido com o Presidente do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, o Desembargador José Aquino Flôres de Camargo. E agora endosso com a manifestação
de nosso Subprocurador para assuntos institucionais, Dr. Marcelo Lemos Dornelles.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora Ana
Amélia. Comunicamos que esse assunto será encaminhado aos membros da Mesa Diretora, que certamente
levarão ao conhecimento não só da Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, mas também da relatoria, para que essa PEC possa ter um andamento mais célere. Cumprimento V. Exª.
Passo a palavra agora, para falar como representante da Liderança de seu Partido, ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje vou abordar um assunto
que já tratei aqui, baseado em uma reportagem de um jornal de meu Estado.
Senador Ferraço, V. Exª que é Presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho aqui matéria da Folha de S.Paulo, que diz: “Rota para Venezuela amedronta brasileiros”.
Senadora Vanessa, do Amazonas, os Estados que mais são afetados com a questão da Venezuela são justamente o meu, que é colado nesse país, e o de V. Exª, para onde também tanto a parte empresarial quanto a
parte de turismo são intensamente usadas.
O que acontece? A parte do Brasil mais afetada com essa situação é justamente o Estado de Roraima,
que é, como eu disse, colado, fronteiriço mesmo, e o Estado do Amazonas, em menor grau.
De qualquer forma, Senador Ferraço, vou fazer um requerimento à Comissão para que possamos ouvir
o Itamaraty, seja através de algum embaixador que represente a América Latina, mas preferencialmente o Embaixador do Brasil na Venezuela, e também o Embaixador da Venezuela aqui.
Estamos nos preparando – o Bloco Parlamentar – para ir à Venezuela. Aquela missão especial da Comissão que foi discutir a questão da fronteira do Município de Pacaraima com a Venezuela também está pronta
para ir, mas as notícias são terríveis. Por exemplo: “Viagem entre Roraima e Isla Margarita registra aumento de
furtos, assaltos e outros crimes violentos contra turistas”.
Então, na verdade, nós, lá de Roraima e do Amazonas, temos uma viagem internacional barata e bonita,
ir para a Ilha de Margarita, que agora fica inviável. Isso sem falar da parte do comércio bilateral entre Roraima e
Venezuela. Já registramos casos de prisão de caminhoneiros que iam, através de suas firmas, comprar material
na Venezuela, como cimento, ferro.
Então, eu lamento muito, principalmente por ser o nosso Estado colado com a Venezuela, que essa situação esteja existindo e prejudicando, de forma muito forte, o nosso Estado e, ao mesmo tempo, os nossos
cidadãos e cidadãs que vão para lá. Já aconteceu de vários serem presos.
Recentemente, mandei um ofício para o Ministério das Relações Exteriores, dando notícia tanto da denúncia do Deputado Federal Jhonatan de Jesus, quanto do Deputado Estadual Mecias de Jesus, que relataram inclusive casos com nomes de pessoas que estão presas na Venezuela, por motivos que não têm nenhum
amparo legal.
Então, eu lamento até fazer isso, porque a Venezuela nos interessa muito. E, agora que entrou no Mercosul, deve nos interessar mais ainda. Contudo, com esse quadro que está, temos uma situação, no médio e
longo prazo, muito ruim – para não falar do curto prazo, que já está acontecendo.
Quero então, Senadora Vanessa, para não me estender além do tempo regulamentar destinado à Liderança, pedir a V. Exª que autorize a transcrição, como parte integrante do meu pronunciamento, dessas duas
matérias da Folha de S.Paulo. Primeiro: “Rota para Venezuela amedronta brasileiros”. Outra: “Órgão diz que tem
prestado a ajuda cabível”.
Quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores está dizendo que tem prestado a assistência cabível aos
casos que afetam os brasileiros. Então, queremos ouvir nesses casos as providências cabíveis que estão sendo
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tomadas. Nada de crítica à questão política da Venezuela, nada de crítica à questão política do Brasil. A questão
aqui é de preocupação com as pessoas que moram em Roraima, que moram no Amazonas e, de modo geral,
com qualquer brasileiro que chega lá.
Termino reiterando, Srª Presidente, a transcrição dessas duas matérias da Folha de S.Paulo que tratam
desse tema.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– “Rota para Venezuela amedronta brasileiros”. Folha de S. Paulo (11 de março de 2014).
– “Órgão diz que tem prestado a ajuda cabível”. Folha de S. Paulo (11 de março de 2014).
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mozarildo. V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Dando continuidade à nossa sessão, convido, para fazer uso da palavra, o Senador Ricardo Ferraço, que
fala como orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Mozarildo Cavalcanti traz, para debate neste plenário,
assunto relevante, e eu quero sinalizar positivamente, associando-me às preocupações de S. Exª.
Em outra ocasião, manifestação feita pelos representantes do Estado do Acre dava conta do fluxo intenso de imigrantes haitianos que estão vindo para o nosso País de maneira ilegal, sobrecarregando as estruturas
do Estado do Acre. Nós compusemos uma missão da Comissão de Relações Exteriores, fomos até o Estado do
Acre, onde fomos recebidos pelo Governador Tião Viana. E fomos a Assis Brasil, fomos a Epitaciolândia, fomos,
enfim, ver de perto essa situação.
E os informes que recebo dos Senadores que representam o Acre nesta Casa são de que o Ministério
da Justiça está adotando as medidas adequadas, de modo a melhorar o acolhimento dos haitianos que estão
buscando abrigo e porto seguro em nosso País.
De igual forma, Senador Mozarildo, eu quero me colocar à disposição de V. Exª para que nós possamos
fazer, no Estado de V. Exª, o Estado de Roraima, a mesma missão, a mesma ação que fizemos no Estado do Acre.
Este é um assunto relevante, que tem a ver com prerrogativa da Comissão de Relações Exteriores, onde
V. Exª atua, da qual eu tenho o privilégio de ser o Presidente. De modo que eu acho que nós podemos e devemos combinar uma ação, uma missão nossa, para identificarmos de perto os problemas das fronteiras entre o
nosso País e o Estado da Venezuela.
Eu quero me associar à preocupação de V. Exª, ao mesmo tempo em que me coloco à disposição para
que, juntos, nós possamos implementar essa missão, que é da maior importância não apenas para o Estado de
Roraima e do Amazonas, mas também para o nosso País – e quero crer que também para a Venezuela.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado para dar eco a mais uma Campanha
da Fraternidade lançada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Depois de abordar temas tão importantes, como o tema da juventude, como o tema da saúde, como
o tema da segurança pública, como o tema do equilíbrio ambiental, a Confederação Nacional dos Bispos do
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Brasil demonstrou, mais uma vez, de maneira assertiva, sua coragem, seu comprometimento, sua sensibilidade com os temas da sociedade brasileira, ao trazer o tema do tráfico humano para debate junto às pastorais,
junto às bases da Igreja Católica.
O envolvimento da família católica – eu diria da família cristã, porque esse é um movimento que vai
para além deste ou daquele segmento religioso; esse é um sentimento que todos nós precisamos nutrir, e não
apenas nutrir, também praticar, porque tem a ver com respeito e com a solidariedade humana de modo geral
– na discussão e na busca de soluções para um problema de extraordinária gravidade é uma contribuição sem
tamanho no combate a um crime hediondo. Portanto, quando a Igreja Católica traz este tema, ela está contribuindo para que esse tema possa fazer parte da agenda brasileira.
O crime do tráfico de pessoas é um crime que atravessa as fronteiras, que afronta a dignidade humana e
reduz mulheres, homens, crianças, pessoas mais velhas à simples condição de mercadorias, de produtos, como
bem observou recentemente o Papa Francisco, que dirigiu uma mensagem específica, saudando a Igreja Católica brasileira por mais esta campanha.
Os dados da Organização Internacional do Trabalho são espantosos, Sr. Presidente. O comércio de seres
humanos movimenta pelo menos, pasmem, US$35 bilhões por ano em todo o mundo. Uma montanha de dinheiro, mas, é verdade, um dinheiro sujo, alimentado pela escravidão, pela exploração e pelo sofrimento de
milhares de pessoas traficadas para trabalho forçado, para prostituição ou para remoção de órgãos.
Existe, sim, um esforço inquestionável, tanto por parte da comunidade internacional – e é preciso reconhecer –, quanto por parte do Governo brasileiro. no sentido de combater essa miséria humana.
O Congresso Nacional também tem tratado o assunto de frente. Chegamos inclusive a constituir uma
Comissão Parlamentar de Inquérito que trabalhou por quase dois anos, até o final de 2012, sob a presidência da
Senadora Vanessa Grazziotin. Mas os avanços são tímidos, inibidos diante da enormidade e da complexidade
dessa teia. O próprio Ministro José Eduardo Cardozo reconheceu que o número de inquéritos policiais abertos
sobre o tráfico humano é muito pequeno em relação ao volume dos crimes praticados, até porque as vítimas
e seus familiares resistem em fazer denúncias, por vergonha e, em muitos casos, por medo de intimidação.
Dados da Secretaria Nacional de Justiça mostram que, entre 2005 e 2011, pelo menos 475 vidas humanas foram vítimas do tráfico nas fronteiras do Brasil. No mesmo período, a Polícia Federal indiciou 381 pessoas
por tráfico humano, e apenas 158 pessoas acabaram sendo detidas.
Ao levar o tema para reflexão em suas paróquias e em toda a comunidade católica, a Igreja joga luz numa
tragédia que ainda costuma ser tratada entre quatro paredes, nos casos das vítimas do tráfico, ou que ainda é
considerada meio fantasiosa por parte da sociedade, mesmo depois de esse tipo de tráfico ter sido tema central, inclusive, de novelas que ocupam o dia a dia dos brasileiros.
Gente humilde, gente simples ainda se ilude com falsas promessas de um trabalho temporário no exterior. Na esperança de uma vida melhor, de um porto seguro, enfim, essas pessoas caem em armadilhas do
tráfico e se tornam escravos mundo afora.
Informação e conscientização são, de fato, as melhores armas para combater, de forma preventiva, esse
crime, mas se faz necessária uma atuação mais intensiva por parte dos órgãos de Governo, que precisam conter sobretudo, como disse aqui, essa miséria humana que frequenta, infelizmente, o nosso País.
Esse tema, Sr. Presidente, será tratado pela Comissão de Relações Exteriores nos próximos dias. Estaremos
possivelmente debatendo, na próxima quinta-feira, requerimento para que possamos ter o prazer de receber,
em nossa Comissão, autoridades da CNBB, do Ministério da Justiça e também do Ministério das Relações Exteriores, para que possamos debater e aprofundar as questões e o modus operandi com que o Estado brasileiro
e os órgãos diretamente relacionados com esse tema estão, efetivamente, implementando, para retirarmos
esse tema da agenda.
De modo que eu quero felicitar a CNBB, porque, mais uma vez, dá conta da sua dimensão, do seu extraordinário comprometimento, trazendo esse tema do tráfico humano nas fronteiras do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Antes de conceder a palavra,
para uma comunicação inadiável, ao Senador Suplicy, quero ler requerimento de autoria de S. Exª, que versa
sobre o seguinte:
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, seja inserido em ata Voto de Solidariedade aos
jogadores de futebol brasileiros Tinga, Arouca e ao árbitro Márcio Chagas da Silva, em razão das ofen-
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sas de racismo sofridas; e de homenagem ao centenário de nascimento de Abdias Nascimento, nesta
sexta-feira, 14 de março.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, seja inserido em ata Voto de Solidariedade aos jogadores de futebol brasileiros, Tinga, Arouca e ao árbitro Márcio Chagas da Silva, em razão das ofensas de racismo sofridas; e
de homenagem ao centenário de nascimento de Abdias do Nascimento, nesta sexta-feira, 14 de março.

Justificação
Na última semana, dois casos de racismo abalaram o futebol brasileiro. O primeiro foi contra o árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, Márcio Chagas da Silva, ofendido durante a partida entre o Clube Esportivo Bento Gonçalves e o
Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultiral, realizada em 5 de março, em Bento Gonçalves, RS. O outro foi com o jogador Arouca, do Santos Futebol Clube, após o confronto contra o Mogi Mirim Esporte Clube pelo Campeonato Paulista.
No mês de fevereiro último tivemos, também, ofensas ao volante Tinga, do Cruzeiro Esporte Clube, durante uma partida
pela Copa Libertadores da América.
Infelizmente atitudes racistas, mesmo repudiadas pela sociedade, têm sido registradas há vários anos no futebol.
Um dos casos mais polêmicos foi, em 2005, com o jogador Grafite, que atuava pelo São Paulo Futebol Clube. Ele foi alvo
de ofensas racistas do jogador Leandro Desábato, do Quilmes Atlético Club, time da Argentina, durante jogo pela Taça
Libertadores da América.
Os dois casos recentes de racismo que ocorreram em território nacional expuseram, só agora, algo que é mais frequente do que se imagina. Jogadores, técnicos ou árbitros negros ouvem constantemente ofensas racistas dentro de campo
ou na ida ao vestiário. Mas, ao contrário do que aconteceu na semana passada, os casos dificilmente tornam-se públicos.
O jogador Arouca, em comunicado após o jogo em que sofreu ofensas racistas, criticou a intolerância dos torcedores:

(Abrir aspas) “Na saída do jogo desta quinta-feira, contra o Mogi Mirim, fui alvo de insultos racistas de
um torcedor do time adversário. É lamentável e inaceitável que ainda haja espaço para esse tipo de coisa hoje em dia. Isso só mostra que o ser humano ainda tem muito a evoluir e a crescer, que não estamos
nem perto de um mundo que viva a harmonia entre as pessoas e todas as suas diferenças.
Tenho muito orgulho das minhas origens africanas, que foi o que o sujeito tentou usar para me ofender,
dizendo que eu deveria procurar alguma seleção de lá para jogar. Dando a entender que um negro igual
a mim não serve para defender a seleção brasileira. Como se algumas das páginas mais bonitas da história da nossa seleção não tivessem sido escritas por jogadores como Leônidas, Romário e pelo Rei Pelé,
também negros. Não ouvi os gritos de ‘macaco’ que alguns repórteres disseram ouvir, mas, caso tenha
realmente acontecido, é ainda mais triste.
Eu sei muito bem de onde venho e de toda a minha luta para chegar aonde cheguei. Por isso, senti na pele
o que aconteceu comigo hoje – logo depois do que fizeram com o Tinga outro dia e também do caso do
juiz no Rio Grande do Sul – me deixa muito decepcionado. Acabou com a alegria pela boa atuação do
nosso time, pelo belo gol que fiz, ou seja, pelo que deveria ser a essência do esporte.
O futebol é um espelho da nossa realidade, e isso não se resume apenas a xingamentos racistas. Continuam matando e morrendo por torcerem por um time diferente do outro. Espero, sinceramente, que
casos como esses sejam severamente punidos, pois, enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. A
impunidade e a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisa são tão graves
quanto os próprios atos em si. Somente discursos e promessas não resolvem a falta de educação e de
humanidade de alguns.” (fechar aspas)
É lamentável que a menos de 100 dias da Copa do Mundo, no chamado “país do futebol”, tenhamos que
presenciar atitudes dessa natureza. É preciso instar a todos os brasileiros a receberem, muito bem, as pessoas
de todos os países participantes da Copa do Mundo, com respeito e com educação.

O esporte, em especial o futebol – conforme o próprio Nelson Mandela procurou estimular – é uma das maiores
formas de confraternização e entendimento entre os povos, muito bem retratada no filme “Invictus”, de 2009, que mostra
o jogo entre um time da Africa do Sul e da Nova Zelândia durante a Copa do Mundo de Rugby de 1995. Nesse jogo, a torcida pelo time sul-africano uniu todo o país não importando a cor da pele.
Quero solidarizar-me com o juiz Márcio Chagas da Silva, com os jogadores Arouca e Tinga, e tantos outros que
na história do futebol, tenham sido vítimas destas manifestações e atitudes racistas. Vamos refletir, vamos pensar a importância de se respeitar cada ser humano. Não importa sua origem, raça, cor e condição socioeconômica. É preciso que
mostremos que esta não é a verdadeira realidade do futebol brasileiro.
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Os recentes casos de racismo no futebol brasileiro e sul-americano levaram a CBF a tomar uma providência. O
uniforme da arbitragem durante a Copa do Brasil, que começa nesta semana, terá o emblema do combate contra a discriminação por cor. Em todos os estádios, os jogadores de todos os times estão pedindo aos torcedores que evitem atos
de preconceito.
Quero também de homenagear Abdias do Nascimento, que nesta sexta-feira, se estivesse vivo, completaria 100 anos.
Abdias foi um dos maiores defensores da cultura e igualdade para as populações afrodescendentes no Brasil, nome
de grande importância para a reflexão e atividade sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Teve uma trajetória
longa e produtiva, indo desde o movimento integralista, passando por atividade de poeta, ativista do Movimento Negro
Unificado, ator e escultor.
Após 10 anos no exílio, Abdias entrou, em 1978, na vida política brasileira. Foi deputado federal, de 1983 a 1987, e
senador da República, de 1997 a 1999, assumindo a vaga após a morte de Darcy Ribeiro. Em 2006, em São Paulo, participou da instituição do dia 20 de Novembro como o Dia Oficial da Consciência Negra. Recebeu o título de doutor honoris
causa da Universidade de Brasília. Foi também professor benemérito da Universidade do Estado de Nova Iorque.
Tive a felicidade de ter sido colega de Abdias do Nascimento aqui no Senado. Estivesse hoje ele vivo, tal como o
Senador Paulo Paim o fez, ele também estaria se pronunciando de forma solidária às vítimas do racismo e conclamando
a todos os brasileiros para que tenhamos comportamento civilizado e respeitoso para com todos os povos, ainda mais
neste ano em que o Brasil sediará a Copa do Mundo.
Envio meus cumprimentos a Elisa Larkin Nascimento, sua esposa, que à frente do IPEAFRO – Instituto de Pesquisas
e Estudos Afro-Brasileiros, organiza a exposição “Abdias Plural e Único”, a ser aberta nesta sexta-feira, no Centro Cultural
Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, em memória de seu centenário.
Sala das Sessões, 11 de março de 2014. –Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – A Presidência encaminhará
o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Há expediente sobre a mesa
nos seguintes termos:
A Presidência designa, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013,
e do Ofício GSVALV nº176/2014, da Liderança do Solidariedade (SDD), o Senhor Senador Vicentinho Alves,
para integrar o Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO/GSVALV nº 176/2014
Brasília, 10 de março de 2014
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício dessa presidência, indico o meu nome como representante do Solidariedade – SDD
na composição do Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento.
Atenciosamente, – Senador Vicentinho Alves (Líder – SDD/TO)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Com a palavra, o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; prezados Senadores e Senadoras, eu, como
todos nós aqui, sou amante do esporte, em especial do futebol. Mas, diante dos episódios ocorridos nestas últimas semanas, venho aqui requerer que seja inserido ato de voto de solidariedade aos jogadores do futebol
brasileiro Tinga, Arouca, ao árbitro Márcio Chagas da Silva, em razão das ofensas de racismo sofrido; e também
aproveitar para homenagear o centenário de nascimento de Abdias Nascimento, nesta sexta-feira, 14 de março,
que será inclusive objeto de sessão na outra sexta-feira, por iniciativa do Senador Paulo Paim.
Na última semana, dois casos de racismo abalaram o futebol brasileiro. O primeiro foi contra o árbitro
da Federação Gaúcha de Futebol, Márcio Chagas da Silva, ofendido durante a partida entre o Clube Esportivo
Bento Gonçalves e o Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, realizada em 5 de março, em Bento Gonçalves (RS). O outro foi com o jogador Arouca, do Santos Futebol Clube, após o confronto contra o Mogi Mirim
Esporte Clube pelo Campeonato Paulista. No mês de fevereiro último, tivemos também ofensas ao volante
Tinga, do Cruzeiro Esporte Clube, durante uma partida pela Copa Libertadores da América.
Infelizmente, atitudes racistas, mesmo repudiadas pela sociedade, têm sido registradas há vários anos no
futebol. Um dos casos mais polêmicos foi, em 2005, com o jogador Grafite, que atuava pelo São Paulo Futebol

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

229

Clube. Ele foi alvo de ofensas racistas feitas pelo jogador Leandro Desábato, do Quilmes Atlético Club, time da
Argentina, durante jogo pela Taça Libertadores da América.
Os dois casos recentes de racismo que ocorreram em território nacional expuseram, só agora, algo que
é mais frequente do que se imagina. Jogadores, técnicos ou árbitros negros ouvem constantemente ofensas
racistas, dentro de campo ou na ida ao vestiário. Mas, ao contrário do que aconteceu na semana passada, os
casos dificilmente se tornam públicos.
O jogador Arouca, em comunicado após o jogo em que sofreu ofensas racistas, criticou a intolerância
dos torcedores, numa manifestação que considero do mais alto nível e com belas palavras:
Na saída do jogo desta quinta-feira, contra o Mogi Mirim, fui alvo de insultos racistas de um torcedor do
time adversário. É lamentável e inaceitável que ainda haja espaço para esse tipo de coisa hoje em dia.
Isso só mostra que o ser humano ainda tem muito a evoluir e a crescer, que não estamos nem perto de
um mundo que viva a harmonia entre as pessoas e todas as suas diferenças.
Tenho muito orgulho das minhas origens africanas, que foi o que o sujeito tentou usar para me ofender,
dizendo que eu deveria procurar alguma seleção de lá para jogar. Dando a entender que um negro igual
a mim não serve para defender a Seleção Brasileira. Como se algumas das páginas mais bonitas da história da nossa Seleção não tivessem sido escritas por jogadores como Leônidas, Romário e pelo Rei Pelé,
também negros. [Eu aqui poderia citar tantos outros, como Baltazar, Djalma Santos, Jairzinho e tantos
outros.] Não ouvi os gritos de ‘macaco’ que alguns repórteres disseram ouvir, mas, caso tenha realmente
acontecido, é ainda mais triste.
Eu sei muito bem de onde venho e de toda a minha luta para chegar aonde cheguei. Por isso, senti na pele
o que aconteceu comigo hoje – logo depois do que fizeram com o Tinga outro dia e também do caso do
juiz no Rio Grande do Sul – me deixa muito decepcionado. Acabou com a alegria pela boa atuação do
nosso time, pelo belo gol que fiz, ou seja, pelo que deveria ser a essência do esporte.
O futebol é um espelho da nossa realidade, e isso não se resume apenas a xingamentos racistas. Continuam matando e morrendo por torcerem por um time diferente do outro. Espero, sinceramente, que
casos como esses sejam severamente punidos, pois, enquanto isso não acontecer, nada vai mudar. A
impunidade e a conivência das autoridades com as pessoas que fazem esse tipo de coisa são tão graves
quanto os próprios atos em si. Somente discursos e promessas não resolvem a falta de educação e de
humanidade de alguns.
Assim completa, em palavras tão belas, o Arouca.
É lamentável que a menos de 100 dias da Copa do Mundo, Presidente Mozarildo, no chamado “país do
futebol”, tenhamos que presenciar atitudes dessa natureza. É preciso instar a todos os brasileiros a receberem
muito bem as pessoas de todos os países participantes da Copa do Mundo, com respeito e com educação.
O esporte, em especial o futebol – conforme o próprio Nelson Mandela procurou estimular –, é uma das
maiores formas de confraternização e entendimento entre os povos, muito bem retratada no filme Invictus,
de 2009, que mostra o jogo entre um time da África do Sul e da Nova Zelândia durante a Copa do Mundo de
Rugby de 1995. Nesse jogo, a torcida pelo time sul-africano uniu todo o país, não importando a cor da pele.
Quero solidarizar-me também com o juiz Márcio Chagas da Silva, com os jogadores Arouca e Tinga, e
tantos outros que na história do futebol tenham sido vítimas destas manifestações e atitudes racistas. Vamos
refletir, vamos pensar a importância de se respeitar cada ser humano. Não importa sua origem, raça, cor e condição socioeconômica. É preciso que mostremos que esta não é a verdadeira realidade do futebol brasileiro.
Os recentes casos de racismo no futebol brasileiro e sul-americano levaram a CBF a tomar uma providência. O uniforme da arbitragem durante a Copa do Brasil, que começa nesta semana, terá o emblema do
combate contra a discriminação por cor. Em todos os estádios, os jogadores de todos os times estão pedindo
aos torcedores que evitem atos de preconceito.
Quero também homenagear Abdias do Nascimento, que nesta sexta-feira, se estivesse vivo, completaria 100 anos.
Abdias foi um dos maiores defensores da cultura e igualdade para as populações afrodescendentes no
Brasil, nome de grande importância para a reflexão e atividade sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Teve uma trajetória longa e produtiva, indo desde o movimento integralista, passando por atividade de
poeta, ativista do Movimento Negro Unificado, ator e escultor.
Após 10 anos no exílio, Abdias entrou, em 1978, na vida política brasileira. Foi Deputado Federal, de 1983
a 1987, Senador da República, de 1997 a 1999, assumindo a vaga após a morte de Darcy Ribeiro, que era Senador pelo PDT, e ele também...
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(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Já vou completar, Sr. Presidente.
Em 2006, em São Paulo, participou da instituição do dia 20 de novembro como o Dia Oficial da Consciência Negra. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Foi também Professor
Emérito da Universidade do Estado de Nova York.
Tive a felicidade, como muitos aqui, de ter sido colega de Abdias do Nascimento no Senado. Estivesse
hoje ele vivo, tal como o Senador Paulo Paim fez, ele também estaria se pronunciando de forma solidária às
vítimas do racismo e conclamando todos os brasileiros para que tenhamos um comportamento civilizado e
respeitoso para com todos os povos, ainda mais neste ano em que o Brasil sediará a Copa do Mundo.
Envio meus cumprimentos a Elisa Larkin Nascimento, sua esposa, que, à frente do Ipeafro, Instituto de
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, organiza a exposição Abdias Plural e Único, a ser aberta nesta sexta-feira,
no Centro Cultural Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, em memória de seu centenário.
Registro, também, que a Presidente Dilma Rousseff expressou a sua solidariedade ao Arouca, ao Tinga
e a todos aqueles que vêm sofrendo ações dessa natureza, que não podem mais ser repetidas por brasileiros
e brasileiras, em especial.
Muito obrigado, Sr. Presidente
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, para uma questão de ordem.
Em seguida, nós vamos conceder a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann e começaremos, imediatamente, a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o tema desta minha questão de ordem é o apensamento de matérias correlatas,
que é tratado no Regimento Interno, especificamente pelos arts. 258 a 260.
O art. 258 dispõe o seguinte:
Art. 258. Havendo em curso no Senado duas ou mais proposições regulando a mesma matéria, é lícito
promover sua tramitação em conjunto a partir de requerimento de comissão ou de Senador, mediante
deliberação da Mesa, salvo as que já foram objeto de parecer aprovado em comissão ou que constem
da Ordem do Dia.
Parágrafo único. Os requerimentos de tramitação conjunta de matérias que já constem da Ordem do Dia
ou que tenham parecer aprovado em comissão serão submetidos à deliberação do Plenário.
Por outro lado, diz o art. 266, dispõe:
“O processo da proposição ficará sobre a mesa durante sua tramitação em plenário.”
A partir da leitura desses dois dispositivos, Sr. Presidente, a praxe nesta Casa sempre foi a de se proceder à deliberação de requerimentos de apensamento mediante a presença física do processado das matérias
respectivas sobre a Mesa Diretora.
Ocorre que, no caso de a matéria estar tramitando em Comissão, a Presidência desta Casa oficia o Presidente da Comissão solicitando o encaminhamento da proposição ao Plenário.
Tem acontecido, Sr. Presidente, ainda nesta Legislatura, uma série de conflitos e mal-entendidos em relação à aplicação dessa norma. Os exemplos são numerosos. Cito o Projeto de Lei nº 122, que tratava da homofobia; o projeto de lei complementar de autoria do Senador Aécio Neves, que foi objeto de requerimento de
apensamento quando estava prestes a ser deliberado pela Comissão de Assuntos Sociais; e outros casos que
têm gerado azedume, frustração e mal-entendidos entre nós.
Às vezes, o Presidente da Comissão se recusa a atender a deliberação. O Senador Ferraço também teve
um caso semelhante em relação a um projeto de lei que tramitava na CAE: ele requereu o seu apensamento
a outra proposição, e o Presidente da CAE não liberou o projeto. Enfim, é uma zona cinzenta, Sr. Presidente.
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Hoje mesmo, houve um incidente na Comissão de Fiscalização e Controle, a CMA. Quero dizer que o Sr.
Presidente da Comissão, Senador Blairo Maggi, está absolutamente isento. Não seria eu a fazer recriminação
alguma à conduta do Presidente. Ele agiu corretamente, assim como a sua assessoria e a secretaria da Comissão, que recebeu um ofício de V. Exª, Sr. Presidente, pedindo que a matéria saísse da Comissão e viesse para o
plenário.
Ocorre que a matéria já estava pronta para deliberação. Estávamos lá o autor – no caso, eu – e o Relator, Senador Acir Gurgacz. A matéria estava na Comissão desde o mês de setembro pelo menos. De repente,
quando estávamos prontos para deliberar, tivemos a comunicação de que a matéria não poderia ser submetida à Comissão.
Então, eu queria que V. Exª se debruçasse – peço isso a V. Exª, bem como à Mesa Diretora – para estabelecer regras, de natureza administrativa, que promovessem a harmonização desses dois dispositivos que acabo
de citar, o art. 266 e o art. 258 do Regimento Interno, para evitar situações como essa que ocorreu hoje e outras
que já ocorreram e tantas que poderão ocorrer diante da lacuna de uma regra clara.
Quero dizer também que o requerimento de apensamento é de autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy. Não tenho nada contra o requerimento. Acho que é legítimo e acho até que é procedente, uma vez que
já há um projeto de lei mais amplo, uma proposição mais ampla tratando da Lei das Licitações, e a minha proposição tratava apenas de alguns artigos dessa lei. De modo que não tenho nenhuma queixa a fazer do Presidente da Comissão, do Senador Suplicy, nem dos funcionários da Comissão, nem da secretaria da Mesa. Há,
realmente, algo a ser feito. E faço esse apelo a V. Exª.
Se V. Exª me permitir ainda acrescentar uma questão de ordem sobre outro tema. Refiro-me aos requerimentos de auditoria que já apresentei à Mesa, que foram lidos no Plenário por V. Exª e retirados de pauta. Já
apresentei, no conjunto, quais são as minhas prioridades e peço a V. Exª que coloque novamente em Ordem
do Dia esses requerimentos, como é regimental.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quero, em primeiro lugar, agradecer
ao Senador Aloysio Nunes Ferreira pela importante questão de ordem que ele, mais uma vez, coloca aqui no
Plenário do Senado Federal.
Sua questão de ordem, Senador Aloysio, é, sobretudo, uma oportunidade para que possamos encaminhar uma definitiva solução para esse problema que nos angustia, já que é um caso recorrente. De tal forma
que gostaria de propor uma solução para o Plenário do Senado Federal: vamos destacar, em meio à reforma
do Regimento, a solução definitiva desse problema, apresentando um projeto de resolução para tramitar em
caráter de urgência e para ser resolvida, imediatamente, essa harmonização desses dois artigos.
Amanhã mesmo daremos entrada e priorizaremos a tramitação desse projeto de resolução especial.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
E, com relação, Senador Aloysio – antes de conceder a palavra ao Senador Suplicy – aos requerimentos
de auditoria que foram cobrados, quero comunicar ao Senador Aloysio e ao Plenário que discutimos esse assunto no Colégio de Líderes. Combinamos pautar esse assunto na semana seguinte – em boa hora o Senador
Aloysio está nos cobrando – e vou orientar a Secretaria-Geral da Mesa para colocar esse assunto, desde já, na
pauta da próxima terça-feira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se me
permite, primeiro quero transmitir que...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –...considero o PLS nº 401, de iniciativa do
Senador Aloysio Nunes Ferreira, como uma contribuição importante para instituir normas para licitações e
contratos da Administração Pública e estabelecer respectiva licença de instalação, anexo obrigatório do edital
de licitação do empreendimento.
Mas é importante lembrar, Sr. Presidente, que nós, na legislatura passada, havíamos avançado muito. Eu
próprio fui o Relator, na Comissão de Assuntos Econômicos, do parecer que foi objeto, então, de entendimento para ser apreciado e votado no Plenário do Senado. Entretanto, acabou não o sendo. E, nesta Legislatura, V.
Exª, Presidente Renan Calheiros, designou uma Comissão Especial, que teve como Relatora a Senadora Kátia
Abreu, para examinar todo o procedimento relativo a como modernizar e atualizar a Lei nº 8.668, de 1993, relativa às licitações, que precisa ser atualizada à luz de todos os mecanismos, como o pregão eletrônico e tudo
que a internet hoje facilita.
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Ao longo desses últimos anos, foram apresentadas inúmeras outras proposições, e, tal como é próprio
e regimental, eu apresentei requerimentos de apensamento para que possa o projeto que agora completou
a sua tramitação na Comissão Especial designada por V. Exª, então, ser finalmente examinado. Era natural que
também, tal como no procedimento relativo aos outros PLS, para o projeto do Senador Aloysio Nunes, fosse
feito esse apensamento.
Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que, na Câmara dos Deputados, hoje, já é um procedimento normal,
regimental, que todos os projetos que são de natureza similar com o daquele principal que está sendo examinado sejam normalmente apensados. Pode ser que esse seja o caminho para ser adotado aqui no Senado
como solução.
Vejo méritos na proposição do Senador Aloysio Nunes que nós regulamentemos bem para não termos
formas diferentes senão de tratamento para cada um dos projetos de natureza semelhante para serem apreciados sobre um mesmo assunto.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Conforme anunciado pelo
Presidente Renan Calheiros, concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann. Em seguida, passaremos à Ordem
do Dia.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o tema que me traz à tribuna, hoje, é um tema
complexo, um tema difícil de a gente entender, mas muito presente na vida de todos nós, na vida das pessoas.
E eu gostaria, hoje, de falar para aqueles que estão me ouvindo pela Rádio Senado e me vendo pela TV Senado. É o tema da energia elétrica.
Quando acendemos uma luz, ligamos um chuveiro, quando acessamos um rádio, um aparelho de som, de
TV, nós estamos usando energia elétrica. E este tem sido um tema muito debatido e noticiado nos nossos meios
de comunicação: a possibilidade de termos, novamente, como em 2001 e 2002, um racionamento de energia.
Eu queria falar um pouco sobre isso e sobre as confusões que estão sendo feitas em relação a estresse
hídrico, que nós estamos tendo neste momento, a despacho de energia térmica e também à MP 579, que antecipou a prorrogação de contratos de energia. Isso tudo tem sido misturado, e tem se dado ou se vendido
ou se dito ao País que nós teremos uma crise de energia, que nós estamos prestes a ter um racionamento ou
prestes a repetir o que nós tivemos em 2001 e 2002.
Eu queria dizer que isso não é verdade. Nós não estamos prestes e nem perto do que aconteceu em 2001
e 2002. Nós não temos e não teremos um racionamento de energia. Por quê? Em 2001 e 2002, nós tínhamos
duas situações que nos levaram, primeiro, ao apagão e, depois, ao racionamento.
A primeira, um desequilíbrio estrutural do sistema, ou seja, nós não tínhamos energia sendo produzida neste País. Portanto, nós não tínhamos como distribuir energia. E nós também não tínhamos linhas de
transmissão nem um sistema integrado. Então, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos capacidade de
transmissão, nós não tínhamos condições de despachar a geração que existia no Sul para outras regiões do
País. Nós tínhamos uma restrição forte de despacho, sem geração. Por que isso? Porque nós não tínhamos investimentos, ou seja, a forma como o sistema era estruturado não dava garantias aos investidores de investir
na geração de energia, porque investiam e não sabiam se haveria para quem vender, já que não era obrigada
a contratação das distribuidoras.
Quando nós refizemos o modelo – a então Ministra Dilma Rousseff, hoje nossa Presidenta, dirigia o Ministério de Minas e Energia – para que reformulássemos a estrutura ou tirássemos do desequilíbrio estrutural
a situação de energia, tivemos muitos investimentos no Brasil, que nos levaram a ter, hoje, uma geração de
energia que nos dá segurança de suprir a demanda.
Para se ter uma idéia da redução dos recursos alocados no segmento elétrico: enquanto, na década de
80, a média anual de investimentos foi de US$12,6 bilhões, na década de 90, o montante caiu para apenas
US$6,5 bilhões. Isso significa que, de uma década para a outra, o investimento médio anual foi reduzido à metade. Entre os anos de 1995 e 1998, ou seja, no primeiro governo de Fernando Henrique, foram acrescentados
anualmente à capacidade de geração apenas 1.590 megawatts em média; no período de 1995 a 2000, que
antecedeu o racionamento, 2.200 megawatts; nesses 11 anos de governo do Presidente Lula e da Presidenta
Dilma, acrescentamos, por média, por ano, 4.000 megawatts.
Outra falha evidente detectada no modelo anterior foi a incapacidade de promover a construção de linhas de transmissão capazes de integrar os sistemas. A prova maior disso foi quando o País assistiu, em 2001,
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ao insólito espetáculo de usinas do norte e do sul vertendo água sem geração de energia, que deveriam ser
transmitidas para o nordeste e para o sudeste.
A expansão das linhas de transmissão média, por ano, no primeiro mandato do Presidente Fernando
Henrique, foi de apenas 600 quilômetros por ano; nos quatro anos seguintes, foi de 2.000 quilômetros; nos 11
anos de governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, expandimos, em média, quase 4.000 quilômetros
de linhas de transmissão. Apenas no ano passado, fizemos 9.900 quilômetros em linhas de transmissão.
As diferenças são muito evidentes, por isso nos permitimos afirmar com segurança que o nosso sistema
é confiável, ou seja, o modelo foi refeito. Hoje, temos 126 mil megawatts de potência instalada contra os 80 mil
que tínhamos em 2002; e temos 116 mil quilômetros de linha contra os 73 mil, em 2002. Portanto, suficientes
para o escoamento da energia do País aos centros de consumo.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que é importante deixar isso claro, porque não há semelhança com o que aconteceu em 2001 e 2002. Nós não temos, hoje, um desequilíbrio estrutural. O que nós
temos semelhante àquele período é uma situação conjuntural, ou seja, uma baixa fluência hídrica, e até mais
severa do que a daquele período. Se nós não tivéssemos essa infraestrutura que eu relatei aqui, nós já estaríamos numa situação de racionamento.
Mas, graças à retomada do planejamento, à realização dos leilões de energia, às determinações feitas
pelo Governo do Presidente Lula, pelo Governo da Presidenta Dilma, hoje, mesmo tendo uma situação hídrica,
um estresse hídrico, uma situação difícil, nós não corremos risco de racionamento.
Onde entram as térmicas, com as quais se tem causado muita confusão? Tem sido misturado este tema
com a edição da MP 579 e, depois, a sua conversão na Lei nº 12.783.
O aproveitamento do potencial hidrelétrico confere uma importante vantagem competitiva ao Brasil,
porque as usinas hidráulicas representam fonte limpa.
É importante dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 84% da nossa geração elétrica no Brasil é hídrica. Isso é limpo, geração de energia limpa. Apenas 14% é térmica, e outros 2% de energia alternativa – eólica, energia solar. Então, nós temos uma fonte limpa, temos tecnologia conhecida e dominada pela engenharia
nacional, e isso apresenta custo reduzido de operação.
Para se ter uma ideia, o megawatt médio, hoje, praticado no Brasil é de R$133,00. Mas esse é o médio.
Nós vendemos energia muito mais barata. E, com a antecipação das concessões ou a prorrogação dos contratos que deveriam passar por uma nova concessão, nós estamos colocando no mercado energia a R$32,00 o
megawatt. Só que, ao longo dos últimos anos, tem havido dificuldade para construção das usinas com reservatório. Os reservatórios regularizam, estão associados principalmente a despacho de energia com segurança.
Só que, por questões ambientais e por questões fundiárias, nós temos restrição.
Belo Monte, por exemplo, é uma usina com capacidade de mais de 11 mil megawatts de potência instalada. Nós vamos conseguir usar cerca de três mil megawatts, porque ela é uma usina a fio d’água; nós não
podemos fazer alagamento, ou seja, nós não podemos ter reservatório como temos em Itaipu, como temos
em outras usinas, o que ajudaria muito a segurança hídrica e a utilização de uma energia limpa.
Como forma de mitigar essa exposição, ou seja, de nós não conseguirmos colocar no nosso planejamento mais futuro – porque presente nós temos o suficiente, mas mais futuro –, nós não conseguirmos expandir
o nosso fornecimento por hidráulica, houve um incremento na expansão do parque gerador térmico, notadamente gás, carvão e combustíveis líquidos, que, por sua característica de geração, estão associados apenas à
disponibilidade de combustível, e não de condições hidrológicas.
Então, hoje, nós temos, no Brasil, o que a gente chama de uma matriz de geração hidrotérmica complementada por outras fontes renováveis, como a eólica e de biomassas, como eu disse aqui.
Como, por que e quando as térmicas são despachadas?
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – A operação integrada das diversas fontes do
Sistema Nacional tem por base a minimização do custo, ou seja, a modicidade tarifária, o custo total da operação,
que é prevista num futuro de cinco anos. Então, toda vez em que a energia produzida por fonte hidráulica ficar
mais cara por restrição – como é o momento que nós estamos vivendo hoje –, ou seja, o valor da água ser mais
elevado pelo estresse hídrico, nós começamos a despachar as térmicas pelo seu valor mais baixo. Mas elas são
necessárias, porque elas dão segurança ao sistema, que era uma coisa que nós não tínhamos em 2001 e 2002.
Nós não tínhamos nem a geração hidráulica, porque nós não tínhamos investimento, nem a térmica para dar
segurança ao sistema. Então, quando o valor da água projetado em cinco anos por escassez maior em reservatórios maior do que o valor da térmica, nós despachamos a térmica. É um valor efetivado por uma cadeia de
modelos matemáticos. São dois mil cenários feitos pela Aneel, que, de forma integrada, definem o despacho.
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Então, quando nós observamos os armazenamentos elevados nos reservatórios de usinas hidrelétricas,
quando temos essa condição, nós não usamos a térmica e a remuneramos apenas pelo valor do investimento,
que é um valor baixo – que é diferente do investimento da hidráulica, cujo investimento é alto e a operacionalização mais baixa. Na térmica, é diferente.
Então, quando nós não precisamos usar a térmica, nós remuneramos a térmica pelo investimento; e,
quando precisamos, temos que remunerá-la pela operação. E é o que está acontecendo agora. Como nós estamos com um volume baixo, mas não estamos aquém da nossa capacidade física instalada – temos capacidade
–, para equilibrar o sistema, estamos despachando energia térmica.
E isso equivale a muito pouco percentual na nossa matriz, 14%, como eu falei, e estamos utilizando 16
mil megawatts.
Isso não tem nada a ver com a Medida Provisória nº 578, com a prorrogação dos contratos de energia.
Isso tem a ver com a realidade do nosso sistema, como ele foi concebido e o que lhe dá segurança. Esse é o
maior estresse hídrico dos últimos 40 anos, atingindo as bacias do Sul e do Sudeste, e nós não temos e nem
teremos problema de racionamento.
Esse custo das energias térmicas é um custo que impacta o sistema. Portanto, não é um custo pelo qual
o Governo tem de responder; é um custo que já é absorvido pelo sistema.
O que é a Medida Provisória nº 579, que, de acordo com o que eu ouço muito falar, é uma MP que desestruturou o sistema elétrico brasileiro e que trouxe problemas às nossas elétricas? Não é verdade, é mentira.
Primeiro, porque a concessão de energia elétrica, ou seja, a utilização do potencial hídrico não é uma dação
do Estado. Desde 1904, a concessão de energia é vista como reversível. Em 1964 o Código das Águas também
deixou isso claro. Nós não damos um rio. O rio é patrimônio da União. Nós emprestamos, concedemos, deixamos utilizar por um determinado espaço de tempo. Pois bem, então todos os contratos de energia feitos neste
País têm tempo, têm termo.
Nós tivemos um período em que o Estado brasileiro era o maior operador, no regime militar e um pouco
mais adiante, na década de 1980. Em 1990 começou a iniciativa privada. Então, como o Estado era o grande
operador, ficava-se meio sem se preocupar com essa questão da licitação, porque eram as empresas estatais.
Ao entrar a iniciativa privada, os contratos têm de ter termo.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Governo/PT – PR) – Nós temos de fazer novas concessões, porque nós
não vamos dar um rio à iniciativa privada.
Portanto, desde 1999 nós começamos a ter as licitações com termo: 35 anos para a energia nova e cerca
de 15 anos para a energia que nós chamamos de velha ou que já está em operação.
Como nós remuneramos uma usina hidrelétrica? Por dois custos: O&M, que é operação e manutenção,
e por custos financeiros, de investimentos. Então, uma usina que se tem que construir é uma usina cuja energia obviamente custa mais do que a de uma usina construída, porque eu tenho que amortizar o meu custo.
O que acontece com os contratos que a Presidenta está renovando por força da Medida Provisória nº 579,
que virou lei? É energia proveniente de usinas que nós chamamos de amortizadas, ou seja, aquelas em que já
foram feitos investimentos, que não precisam mais ser pagos e que, portanto, não precisam compor tarifa; eles
têm de ser retirados da tarifa para haver modicidade tarifária.
Então se propôs que essas usinas, se quisessem prorrogar os seus contratos, os que venciam até 2017, pudessem praticar um valor mais baixo, e foi dado o valor de R$32,00 por megawatt. A maioria das usinas aderiu.
O que o Tesouro está pagando em relação a isso? Dois custos. Um custo que é o investimento não amortizado daquelas que aderiram e quiseram entrar no sistema regulado e também o custo dos encargos sociais,
porque havia antes, no valor da tarifa, por exemplo, o Luz para Todos ou alguns outros encargos. É isso que o
Tesouro está pagando.
Ocorre que três empresas não entraram ou não aderiram à MP: a Cesp, a Cemig e a Copel. Ao não aderirem à MP, ficaram com seus contratos liberados e preferiram vender sua energia no chamado mercado spot
ou mercado de curto prazo. Sabe qual é o valor dessa energia no mercado de curto prazo, Sr. Presidente? Oitocentos reais por megawatt.
As distribuidoras são obrigadas a contratar 100% da energia que têm que distribuir, mas nós não podemos obrigar as distribuidoras a ir ao mercado spot comprar a R$800,00, já que essas geradoras não quiseram
entregar às distribuidoras a energia compromissada. Por isso também o Tesouro está tendo que socorrer as
distribuidoras, mas não é por conta de um desequilíbrio de cálculo da MP, é por conta da não adesão dessas
três empresas. Só que o contrato dessas empresas vence agora, vence em 2015, 2014,...
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(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... 2016 e 2017, e essas empresas vão ter que
ser concedidas pelo valor de R$32,00 por megawatt/hora. Então o que nós estamos vendo é o empurrar da
barriga com um valor que afeta o consumidor e a economia brasileira.
Eu queria fazer esses esclarecimentos, Sr. Presidente, porque há muita especulação, há muita gente falando sobre o setor elétrico, plantando o caos, dizendo que há crise. E queria reafirmar aqui a seriedade com
que o Governo brasileiro tem tratado essa questão. Mesmo estando no maior estresse hídrico dos últimos 40
anos, nós não passaremos pela situação que nós passamos em 2001, quando nós não tínhamos medidas estruturais para garantir energia ao povo brasileiro.
Então, quero dizer aos Srs. Senadores, às Srªs Senadoras e à população que nos assiste pela TV Senado
e nos ouve pela Rádio Senado que há muita especulação. Ano passado, os notícias diziam que nós teríamos
também racionamento e teríamos problema na geração de energia. Não tivemos. Em 2008, a aposta era igual.
Não tivemos.
E não tivemos por quê? Porque nós temos um sistema equilibrado, nós temos um sistema que considera
a diversidade da matriz, mas, principalmente, nós temos incentivos aos investimentos para geração, distribuição e transmissão de energia no Brasil.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
a Mensagem nº 20, de 2014 (nº 34/2014, na origem), da Senhora Presidente da República, encaminhando a
Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2014.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A matéria vai à Comissão de
Assuntos Econômicos, em atendimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o PLS nº
501/2013, que altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para explicitar a incidência do Imposto sobre Serviços no rastreamento e monitoramento de veículos, além do constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Justificação
Por estar no âmbito da sua competência a análise da presente Proposição.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2014. – Senador Flexa Ribeiro, PSDB/PA.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do RISF, a retirada de tramitação do PLS nº 335, de 2013, de minha
autoria, que altera a Lei nº 4.769, de 9 de setembro 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico
de Administração, para fixar o piso nacional de salário do Administrador.
Justificação
Com a aprovação em 14 de julho da Lei Complementar n° 103 de 2000 que autoriza Estados e Distrito
Federal a instituir o piso salarial, restou prejudicado o PLS nº 335, de 2013.
Sala das Sessões, de 2014. – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 177, DE 2014
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Sr. Ministro
de Estado da Controladoria-Geral da União, para que esta providencie, no estrito prazo constitucional (sob as
penas da lei), as seguintes informações acompanhadas dos documentos comprobatórios:
– Cópia das auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União realizadas no Ministério da Saúde
entre 2012 e 2013, relativas aos programas da saúde indígena, conforme destacado na justificação
deste requerimento.
Justificação
É impressionante a quantidade de irregularidades a imprensa brasileira registra diariamente nas ações
deste governo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde gastou irregularmente R$ 6,5 milhões destinados a comunidades indígenas entre 2010 e 2012, segundo a CGU (Controladoria-Geral da União).
A maior parte dos gastos considerados indevidos foi registrada em 2011 e 2012, período em que o ministério
era comandado por Alexandre Padilha (PT), que deixou o cargo em fevereiro deste ano para concorrer ao governo do Estado de São Paulo.
Entre os problemas apontados estão o pagamento de diárias por viagens que não ocorreram, gastos
com locação de veículos sem a comprovação do serviço e o pagamento em duplicidade de equipes de saúde
indígena, o que levanta suspeitas sobre o uso político partidário destes gastos.
As irregularidades foram detectadas em auditorias feitas pela CGU entre 2012 e 2013 em 2 dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os chamados DSEIs. A matéria informa que os DSEIs são subordinados à
Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), órgão do Ministério da Saúde criado no fim de 2010 para assumir a saúde indígena no lugar da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), alvo de denúncias de irregularidades.
As auditorias, porém, mostram que os problemas permanecem. Os relatórios foram enviados ao Ministério
Público Federal.
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Atualmente, o ministério terceiriza para três ONGs a mão de obra para a saúde indígena e paga anualmente cerca de R$ 500 milhões à Missão Evangélica Caiuá, à SPDM (Sociedade Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina) e ao Imip (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira).
Continua a matéria, segundo a CGU, houve duplicidade no pagamento de equipes de saúde indígena
no DSEI que abrange Espírito Santo e Minas Gerais. A CGU diz que o Ministério da Saúde pagou cerca de 50
funcionários terceirizados por meio da Missão Evangélica Caiuá e também repassou recursos para seis prefeituras pagarem os mesmos profissionais, gerando despesa indevida de R$ 1,3 milhão.
O relatório também aponta que o DSEI gastou R$ 2,1 milhões com locação de veículos sem a devida
comprovação do serviço e que houve descontrole no pagamento de diárias de viagens. Já no DSEI Araguaia
(MT) foram apontados problemas estruturais, como veículos quebrados sem uso e grande quantidade de medicamentos vencidos e estocados.
Portanto, o Senado Federal deve exigir o mais rapidamente possível as informações aqui solicitadas, pois
garantirão que se impeça que o governo haja de acordo com os seus próprios interesses e prioridades políticas.
Sala da Sessão, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será encaminhado à Mesa, para decisão.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 178, DE 2014
(aos Requerimentos nº 34 e 64, de 2014)
Em Aditamento aos Requerimentos nº 34 e 64, de 2014, requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial, no dia 21-3-2014, excepcionalmente às 11h, a
fim de celebrar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações
Unidas – ONU, bem como comemorar os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do
Artista Negro – CIDAN e o centenário do nascimento de Abdias do Nascimento.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 179, DE 2014
Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de
aplausos ao Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, pela reportagem exibida no dia 09 deste mês,
que mostrou a situação precária de escolas públicas em Alagoas, Pernambuco e no Maranhão. Situação esta
que nada mais é do que o retrato do abandono do ensino público no Brasil, onde o Governo Federal prefere emprestar dinheiro para outros países a investir, como manda a Constituição Federal, na educação dos brasileiros.
Justificação
A reportagem do Programa Fantástico voltou a alertar o nosso País para as imensas dificuldades enfrentadas por milhares de brasileirinhos que somente querem estudar, a fim de crescer e ter um rumo digno
na vida. É um direito constitucional das crianças ter a educação garantida, mas que infelizmente é ignorado
especialmente pelo Governo Federal, que deveria voltar sua atenção para as regiões mais carentes do Brasil.
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A reportagem provoca tristeza e indignação ao mostrar escolas sem água potável, banheiro, merenda e
até mesmo sem sala de aula, o que representa o cúmulo da falta de investimentos. Sem transporte escolar, as
crianças são obrigadas a percorrer até 30 quilômetros para estudar, sendo obrigadas a acordar de madrugada
para chegar a tempo na escola “que nem de longe lembra uma escola”, como mostraram bem os jornalistas
da TV Globo.
“Quando temos a necessidade de irmos para o banheiro, nós vamos para o mato. Os alunos e a professora”, afirmou uma cidadã à reportagem. “Já teve caso de criança perder aula porque não tinha cadeira”, contou
Edineide Helena da Costa, mãe de aluno. “Geralmente, a merenda só aparece de maio a junho. É nesse período
que a merenda aparece”, endossou uma funcionária de uma escola na cidade de Codó, no Maranhão.
Em Jaboatão dos Guararapes, a 6 quilômetros de Recife (PE), um professor ministra aula debaixo de uma
mangueira. Quando chove, as crianças são dispensadas. Os professores, aliás, ainda sofrem com o atraso dos
salários. Ainda assim é graças à força de vontade desses professores, dos pais, dos alunos e de alguns comerciantes que as crianças recebem aulas.
Reportagens sobre a precariedade do ensino público do Brasil, como a produzida pelo Fantástico, não
deixam dúvidas de que a educação pública não tem recebido a atenção e os investimentos mínimos necessários para a formação digna de cidadãos brasileiros, o que consequentemente mantém brasileiros na miséria e
sem expectativa de vida melhor.
Daí, os votos de aplausos aos repórteres Eduardo Faustini e Luiz Cláudio Azevedo, da TV Globo, que durante dois meses percorreram os três estados para mostrar a triste realidade da educação brasileira.
Sala das Sessões, 11 de março de 2014. – Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem V. Exª, ao mesmo
tempo em que convido o Senador Jorge Viana para começar a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – É apenas para indagar V. Exª sobre a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Neste momento, o Senador
Jorge Viana, como Vice-Presidente, vai assumir e fazer a Ordem do Dia. E isso será esclarecido.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, convido
V. Exª para presidir os trabalhos. (Pausa.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Como nós não temos quórum qualificado para apreciarmos uma proposta de emenda à Constituição
e o próprio primeiro signatário acha que o mais recomendável seria nós deixarmos a matéria para um outro
momento, nós passamos para o item 2 da pauta.
Item 2:
REQUERIMENTO Nº 45, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 45, de 2014, da Senadora Ana Amélia, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 578, de 2011, e do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de
2007 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2012), por regularem matéria
correlata (alterações na lei de licitações).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 3 da pauta, também um requerimento, do Senador Cyro Miranda.
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Item 3:
REQUERIMENTO Nº 74, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 74, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2013 (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 360, de 2012), além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Educação, Cultura e Esporte (publicidade voltada ao público infanto-juvenil).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – Item 4:
REQUERIMENTO Nº 75, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 75, de 2014, do Senador Armando Monteiro, solicitando a tramitação em conjunto do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, com os Projetos de Lei do
Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, por versarem sobre matéria correlata (alteram o Código de Defesa
do Consumidor).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento do Senador Armando Monteiro permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – Item 5 da pauta, é outro requerimento, desta vez, de iniciativa da Comissão Temporária.
REQUERIMENTO Nº 89, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 89, de 2014, de iniciativa da Comissão Temporária
destinada a debater e propor soluções para o financiamento da Segurança Pública no Brasil, solicitando que a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2009 (tramita em conjunto com as PECs nºs
65, de 2005; 17, de 2007; 9, 12, 23 e 35, de 2009; 31 e 125, de 2011; e 2, de 2012) e os Projetos de Lei do
Senado nºs 388, de 2008-Complementar; 41, 57 e 193, de 2009; e 25 e 26, de 2011, sejam encaminhados
ao exame daquela Comissão (Defesa Civil).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – Senador Armando Rollemberg, pela
ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – É Rodrigo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – É Rodrigo Rollemberg. Perdão, é a
convivência com o nosso querido Armando. Desculpe-me, Senador Rodrigo Rollemberg. É um prazer muito
grande lhe conceder aparte.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Imagina!
Eu quero cumprimentar V. Exª, o Primeiro Secretário, Flexa Ribeiro, o Vice-Presidente, Jorge Viana, enfim,
toda a Mesa Diretora do Senado Federal, pela decisão de nomear 90 concursados do último concurso, ainda
em validade, do Senado Federal, para diversas áreas da Casa.
Há um conjunto de serviços oferecidos pela organização Senado Federal à sociedade e um conjunto de
serviços que nos são prestados a nós, Senadores e Senadoras, que qualificam a nossa representação política e
aumentam a nossa interlocução com a opinião pública. Portanto, a iniciativa de recompor os quadros efetivos
desta Casa deve ser louvada e, nesse sentido, levada adiante.
O capital humano que temos no Senado, seus quadros efetivos, comissionados e terceirizados, são um
dos pilares fundamentais para que as atividades cotidianas do Poder Legislativo sejam realizadas a contento.
Mas, como ressaltei no discurso realizado aqui em dezembro, quem carrega a memória institucional de qualquer
organização é seu quadro efetivo, qualificado, meritocrático, como colocado por nossa Constituição de 1988.
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Ao lado de cumprimentar V. Exª e toda a Mesa Diretora pela decisão, gostaria de relembrar a importância
de se continuar o processo de nomeações.
Explico. Foi autorizada, pela Lei Orçamentária Anual de 2014, a nomeação de 502 servidores. Ora, a continuar o ritmo de aposentadorias dos últimos anos, mesmo que os 502 servidores sejam nomeados, eles não
representarão mais do que 30% dos cargos vagos – cerca de 1.500 até o final do ano.
Temos uma força de trabalho envelhecida, porque não houve, ao longo dos anos, diferentemente de
outros órgãos públicos, inclusive da Câmara dos Deputados, concursos regulares que fizessem a recomposição devida. Hoje há áreas que passam por situação crítica. E, por isso, o início do processo de nomeações foi
extremamente relevante e deve ser reforçado nos próximos meses, já que a validade do concurso vai até julho
de 2014. Há, portanto, poucos meses para que as nomeações restantes sejam realizadas.
Nesse sentido, Sr. Presidente, eu quero cumprimentar a Mesa, fazer esse registro, já que tive a oportunidade aqui, no final do ano, de falar da importância da recomposição dos quadros efetivos do Senado Federal,
e, ao mesmo tempo, solicitar à Direção da Casa que continue esse processo, nomeando os 502 aprovados nos
próximos meses, já que o concurso expira em junho de 2014, para que tenhamos uma recomposição mínima
de pelo menos 30% das vagas do Senado Federal.
Fica esse registro, cumprimentando a Mesa e solicitando a continuidade desse processo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Gostaria rapidamente de informar à Casa e ao Senador que a Mesa Diretora do Senado Federal não está
levando em consideração o número de vagas no Senado em função de aposentadorias ou em função de desistência da ocupação de cargo no Senado. Porque um dos grandes problemas do Senado que nós sabemos
é o gigantismo. Então, nós não temos compromisso com a substituição dos cargos em função das aposentadorias. Nós vamos ter que chamar em função do número de vagas, de vagas autorizadas no concurso, e da
necessidade concreta de cada setor do Senado Federal.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Cumprimento V. Exª, Sr. Presidente,
pela informação, registrando a importância da recomposição, da ocupação dessas 502 vagas já autorizadas
na Lei Orçamentária Anual, para que esta instituição, que presta enormes serviços à população, possa prestar
na sua plenitude.
Portanto, mais uma vez, quero cumprimentar a decisão da Mesa, desejando que continue nesse processo
de recomposição dos cargos efetivos para que o Senado tenha o tamanho necessário para cumprir, da melhor
forma possível, as suas obrigações constitucionais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda em
2011, apresentei, no Senado, proposta de emenda à Constituição que ficou conhecida como a PEC dos Recursos. Essa proposta de emenda à Constituição visava e visa à antecipação do trânsito em julgado das decisões
proferidas em segundo grau de jurisdição, para que fossem executadas independentemente dos recursos ao
STJ e ao STF. Portanto, permitindo um amplo direito à defesa.
Propus a criação de novas ações rescisórias, extraordinárias e especiais que substituiriam o recurso extraordinário especial. A ideia, segundo o próprio Ministro Cezar Peluso, que participou ativamente na construção e
na formatação dessa proposta, não era, como não é, acabar com o recurso especial e com o recurso extraordinário, mas sim fazer com que tais recursos não afetassem a efetivação das decisões proferidas em segundo grau.
Sr. Presidente, essa proposta de emenda à Constituição foi amplamente debatida na Comissão de Constituição e Justiça. O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou substitutivo a essa proposta de emenda à Constituição, aperfeiçoando, aprimorando os seus propósitos. E nós conseguimos construir, na Comissão, um amplo
entendimento convergente, que possibilitou que nós aprovássemos essa proposta à unanimidade.
Faço essa introdução, Sr. Presidente, para apelar a V. Exª. Essa matéria encontra-se sobre a mesa. É uma
matéria importante que poderá produzir celeridade no serviço da Justiça ao cidadão brasileiro.
Essa matéria encontra-se pronta para ser deliberada pelo Plenário. O apelo que faço a V. Exª, na expectativa de que nós possamos voltar a ser protagonistas de temas importantes em nosso País, é para que temas
como estes possam ser trazidos a debate em Plenário, para que, como instância final desta Casa, decida a sua
conclusão.
É o apelo que faço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar ao Senador Ricardo Ferraço e aos demais Senadores e Senadoras que estou orientando a Secretária-Geral da Mesa para co-
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locar na Ordem do Dia essa importante proposta de emenda à Constituição. E, mais do que isso, com relação
à rápida tramitação de um projeto que V. Exª pediu – e eu tive a oportunidade de ler nos jornais –, se não me
engano, do Projeto 115, da Câmara dos Deputados, que altera a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, para dispor sobre a destruição de drogas apreendidas e dá outras providências. Nós estamos também... Essa matéria
está aguardando ainda na Comissão... Ela está aguardando, até dia 11. Exatamente hoje é o último dia para
recebimento de emenda. Já orientei também a Secretaria-Geral da Mesa para incluir essa matéria, também
importantíssima, na Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Cumprimento V. Exª e lhe agradeço, mas a matéria já foi deliberada e votada na Comissão de Constituição e Justiça. Acho que não há mais essa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mas ela tem prazo regimental para
recebimento de emendas no plenário.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Ah, em plenário, perfeito! De qualquer maneira,
eu cumprimento V. Exª que, dessa forma, incorpora temas importantes a nossa agenda e a nossa Ordem do
Dia aqui em plenário.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Vai haver continuidade de oradores inscritos?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vai sim, porque nós estamos concluindo a Ordem do Dia e vamos retomar a lista de Oradores.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Desculpem-me.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Último requerimento.
Foram lidos anteriormente os Requerimentos 34, 64 e 178, de 2014, do Senador Paulo Paim e outros Senadores, solicitando que, excepcionalmente, seja realizada Sessão Especial no dia 21 de março,
às 11 horas, na sexta-feira, destinada a comemorar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial,
os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, e o Centenário do
Nascimento de Abdias do Nascimento.
Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador José Agripino, que altera os incisos XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da
Constituição Federal, para determinar que a criação e extinção de órgãos, Ministérios ou entidades da
Administração Pública seja feita mediante lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Dornelles, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 2,
de 2014, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 343, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 002/2014 – CCT
Brasília, 11 de março de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, substitutivo
de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Flexa Ribeiro, ao Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2012, de autoria do Senhor Senador Cássio Cunha Lima, que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para determinar
que as companhias telefônicas identifiquem a prestadora de destino das chamadas realizadas pelo usuário”.
A matéria será incluída em pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos termos
do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício n° 2, de 2014,
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
que a Mesa do Senado Federal em sua 3ª Reunião, realizada no dia 26 de fevereiro de 2014, deliberou sobre
as seguintes matérias:
• Pelo deferimento dos Requerimentos n°s 1.341, de 2013; 11, 23, 24, 25, 27, 28 e 36, de 2014,
de informações, nos termos de seus relatórios;
• Pela aprovação dos Requerimentos n°s 109 e 131, de 2014, de tramitação conjunta, de matérias
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado n°s 433, de 2011; 463 e 507, de 2013, passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Assuntos Sociais; de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado n°s 455, 456, 470, de 2012; e 229,de 2013, passam a tramitar
em conjunto e vão às Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa;
Serão cumpridas as determinações da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 180, DE 2014
Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 467, de 2008 – Complementar, que já se encontra tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 130, 242, 481 e 701, de 2007; nº 90, de 2010; nºs 246 e 344, de
2011; nºs 136 e 270, de 2012; e nºs 181, 201, 329, 353 e 354, de 2013 – todos Complementares, passe a tramitar também em conjunto com os Projetos de Lei do Senado (PLS) nºs 195 de 2010 – Complementar; nº 63 de
2011 – Complementar; nºs 125, 476 e 528 de 2013 – Complementares; e nº 16 de 2014 – Complementar, por
versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, fevereiro de 2014. – Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 182, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o art. 40, do Regimento Interno desta Casa, licença para
ausentar-me dos trabalhos desta Casa, no dia 20 de março do corrente ano, quando estarei representando a
Subcomissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano/CISPID-CI, em diligência com administradores, especialistas e parlamentares do Rio Grande do Sul, sobre “Os Desafios da Reforma Urbana”, que
se realizará em 20 de março do corrente, na cidade de Porto Alegre/RS.
Brasília, 11 de março de 2014.

REQUERIMENTO Nº 183, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o art. 40, do Regimento Interno desta Casa, licença para
ausentar-me dos trabalhos desta Casa, no dia 21 de março do corrente ano, quando estarei representando a
Subcomissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano/CISPID-CI, em diligência com administradores, especialistas e parlamentares do Paraná, sobre “Os Desafios da Reforma Urbana”, que se realizará
em 21 de março do corrente, na cidade de Curitiba/PA.
Brasília, 11 de março de 2014.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença médica para
tratamento de saúde, no período de 13-3-2014 a 26-3-2014, conforme laudo médico anexo.
Sala das Sessões, 11 de março de 2014.

REQUERIMENTO Nº185, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, 113 (cento e treze)
dias de licença para tratar de interesses particulares, a partir de 27 de março de 2014.
Sala das Sessões, 11 de março de 2014.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 73, DE 2014
(COMPLEMENTAR)
Acrescenta o §5º ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, para modificar
a distribuição dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte §5º:
“Art. 3º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
“§ 5º Ressalvado o disposto no §2º deste artigo, serão obrigatoriamente repassados aos fundos penitenciários estaduais, regularmente instituídos, trinta por cento dos recursos previstos no art. 2º
desta Lei Complementar, a serem divididos igualmente entre todos os referidos fundos.” (NR)
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Em 1994, a Lei Complementar nº 79 criou o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, administrado pelo
Ministério da Justiça e destinado a “proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro.”
Além das dotações orçamentárias da União, ao FUNPEN são destinados recursos provenientes de várias
outras fontes, dentre os quais as receitas provenientes de multas decorrentes de sentenças penais transitadas
em julgado; de 3% da arrecadação com concursos de prognósticos, sorteios e loterias federais; e a metade do
montante total das custas judiciais recolhidas em favor da União, relativas aos serviços forenses.
A referida Lei Complementar estabelece que 50% das receitas provenientes de custas judiciais, e tão somente as relativas aos serviços forenses, sejam repassadas aos estados de origem.
Com o presente projeto de lei, proponho que, mantida a distribuição acima mencionada, sejam também
divididos igualitariamente entre os estados 30% dos recursos oriundos das demais fontes.
Como se sabe, a lei material e processual penal é federal no Brasil, mas não sua execução. Isto é, a federalização da execução penal não ocorre, na medida em que esta é compartilhada com os estados. Com efeito,
lógico que recursos federais sejam compartilhados com as unidades da Federação executoras do cumprimento
de penas, quaisquer que sejam os regimes de punição estatal impostos aos criminosos sentenciados.
Por outro lado, a mencionada Lei Complementar prevê, a meu ver, de forma adequada, a aplicação dos
recursos do FUNPEN. Destacaria, a propósito, a aplicação em construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais, bem como a manutenção dos serviços penitenciários, a aquisição de material
permanente, equipamentos e veículos especializados, a implantação de medidas pedagógicas voltadas para o
trabalho profissional do preso e do internado, a execução de projetos voltados para a reintegração social dos
apenados, entre outras iniciativas imprescindíveis para a melhoria do setor.
Todavia, a situação dos presídios e dos presidiários no Brasil atingiu um grau de degradação humana incompatível com a nossa civilização e com o estágio de desenvolvimento econômico, social e político que atingimos em nossa história. Em termos absolutos, observa-se que a população carcerária aumentou de 232.755
detentos, em 2000, para 549.577, em 2012, colocando o Brasil na 4ª posição mundial entre as nações com maior
número de presidiários. No período 2008-2012, o país registrou um aumento médio anual de 25.395 em sua
população encarcerada, correspondendo a uma taxa de crescimento médio anual de 5,42%. Além da elevada
proporção de 288 presos para cada 100 mil habitantes, há déficit apurado de 240 mil vagas e evidentes sinais
de superlotação nas prisões.
Igualmente grave: nas palavras da OAB, as prisões transformaram-se em ‘universidades do crime’. Para
doutrinadores da área do direito penal, em verdadeiras ‘sucursais do inferno’.
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A crise, que no momento vem à tona, arrasta-se, na verdade, há décadas. Indubitavelmente atingiu seu
ponto de ebulição, com graves riscos de explosão sistêmica e efeitos devastadores imprevisíveis na ordem social.
Basta notar a recente evolução da taxa de criminalidade – sob as mais variadas formas de delinqüência – no País.
Enquanto a ONU considera tolerável a taxa 10 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil registra 20,4
assassinatos para cada 100 mil habitantes. Isto é, praticamente o dobro, embora saibamos que há estados e
metrópoles nos quais essa triste estatística oscila entre 32,8 e 94,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Os
dados revelam a nacionalização da violência, com expansão da criminalidade acompanhando a desconcentração
industrial e os deslocamentos populacionais em função de novas oportunidades nas atividades econômicas.
E, reconhecidamente, os estados não dispõem de recursos suficientes para executar tais penas, de modo
a oferecer condições minimamente adequadas aos criminosos, a prepará-los para a reinserção social e, enfim,
a resgatar a sua dignidade como pessoa.
Com efeito, entendo que, em razão dos altos custos de manutenção do sistema penitenciário, as Unidades
da Federação não possuem disponibilidades para arcar integralmente com a manutenção e aprimoramento
de seus sistemas prisionais, sendo, portanto, compelidas a fazer uso dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional – mormente quando o assunto é financiamento de vagas e assistência aos presos e aos egressos. Afinal,
como sabemos, somente com a integração e sincronização de ações do controle social formal (Estado) com as
do controle social informal (família, educação, emprego e renda) se pode produzir efetividade na política de
segurança, de repressão e de prevenção de delitos.
Com a iniciativa, aos fundos penitenciários estaduais seriam destinados 30% dos recursos do mencionado Fundo federal, em adição à vigente partilha de receitas provenientes de custas judiciais. Trata-se de modesta contribuição voltada para o desenvolvimento de ações integradas e articuladas entre a União e os Estados,
visando alcançar urgentemente melhorias no sistema prisional do País. A medida proposta não cria despesa
pública, portanto não afeta o equilíbrio fiscal. Apenas redistribui os recursos alocados ao FUNPEN entre a União
e os Estados, buscando otimizar os resultados com a sua alocação.
Pelos motivos expostos e com o espírito voltado para o encaminhamento de soluções para problema tão
grave em nosso País, submeto aos meus pares o presente projeto de lei e conto com a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 07 DE JANEIRO DE 1994
Cria o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, a ser
gerido pelo Departamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça, com
a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro.
Art. 2º Constituirão recursos do FUNPEN:
I – dotações orçamentárias da União;
II – doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais
ou estrangeiras;
III – recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;
IV – recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal,
nos termos da legislação penal ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de que trata
a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986;
V – multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado;
VI – fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei processual penal;
VII – cinqüenta por cento do montante total das custas judiciais recolhidas em favor da União Federal,
relativas aos seus serviços forenses;
VIII – três por cento do montante arrecadado dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Federal;
IX – rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN;
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X – outros recursos que lhe forem destinados por lei.
Art. 3º Os recursos do FUNPEN serão aplicados em:
I – construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais;
II – manutenção dos serviços penitenciários;
III – formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço penitenciário;
IV – aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais;
V – implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do preso e do internado;
VI – formação educacional e cultural do preso e do internado;
VII – elaboração e execução de projetos voltados à reinserção social de presos, internados e egressos;
VIII – programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes;
IX – programa de assistência às vítimas de crime;
X – programa de assistência aos dependentes de presos e internados;
XI – participação de representantes oficiais em eventos científicos sobre matéria penal, penitenciária ou
criminológica, realizados no Brasil ou no exterior;
XII – publicações e programas de pesquisa científica na área penal, penitenciária ou criminológica;
XIII – custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal relativas a servidores públicos já
remunerados pelos cofres públicos.
XIV – manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica. (Incluído pela
Lei Complementar nº 119, de 2005)
§ 1º Os recursos do FUNPEN poderão ser repassados mediante convênio, acordos ou ajustes, que se enquadrem nos objetivos fixados neste artigo.
§ 2º Serão obrigatoriamente repassados aos estados de origem, na proporção de cinqüenta por cento,
os recursos previstos no inciso VII do art. 2º desta Lei Complementar.
§ 3º Os saldos verificados no final de cada exercício serão obrigatoriamente transferidos para crédito do
FUNPEN no exercício seguinte.
§ 4o Os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais
e sobre Drogas – SINESP que deixarem de fornecer ou atualizar seus dados no Sistema não poderão receber
recursos do Funpen. (Incluído pela Lei nº 12.681, de 2012)
Art. 4º O Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação desta Lei Complementar.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de janeiro de 1994, 173º da Independência e 106º da República. – ITAMAR FRANCO – Maurício Corrêa.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 74, DE 2014

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime
contra as pessoas com deficiência ou transtorno mental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 140. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou
à condição de pessoa idosa ou com deficiência ou transtorno mental:
.......................................................................................................................................................................................... (NR)”
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do
seguinte Capítulo V-A:
“CAPÍTULO V-A
Dos Crimes Contra as Pessoas com Deficiência ou Transtorno Mental
Art. 145-A – Constitui crime contra a pessoa com deficiência ou transtorno mental:
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I – obstar-lhe, sem justa causa, o acesso a qualquer cargo público, ou a qualquer concurso público, por
motivos derivados de seu transtorno ou deficiência mental;
II – negar-lhe, sem justa causa, emprego ou trabalho, por motivos derivados de seu transtorno ou deficiência mental;
III – recusar, retardar ou dificultar-lhe o acesso à assistência à saúde:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Se a conduta consistir em:
I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, ou negar-lhe o acesso à sala de aula,
por motivos derivados de seu transtorno ou deficiência mental; ou
II – recusar ou dificultar o acesso do aluno com deficiência ou transtorno mental aos recursos e apoios
técnicos necessários a que tem direito, para sua aprendizagem, no âmbito educacional público ou privado:
Pena – reclusão, de três a seis anos.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Psicofobia é o termo usado para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com
deficiências ou transtornos mentais. A palavra começou a circular apenas recentemente nos meios profissionais que atuam na área de saúde mental e também entre leigos interessados no tema, sinalizando a incipiente
mobilização da sociedade contra a prática.
A despeito de suas consequências nefastas para pessoas com deficiência ou transtorno mental, a psicofobia faz-se presente com extrema frequência em todos os recantos do Brasil. Aflige pessoas de todas as
idades, gêneros, etnias e classes sociais. As atitudes psicofóbicas estão de tal forma entranhadas na sociedade
que muitas vezes sequer nos damos conta de sua ocorrência.
A associação dos transtornos mentais com comportamentos socialmente indesejáveis é frequente. Sempre que alguém faz algo que incomode outras pessoas é logo tachado de louco, cretino, etc. De outro lado,
se alguém é acometido por transtorno mental e tem indicação de buscar auxílio profissional de psiquiatra ou
psicólogo, sofre toda sorte de discriminação, o que afasta ou retarda seu contato com o sistema de saúde. O
resultado de tudo isso é o reforço do preconceito contra as pessoas com doença mental e a deterioração de
seu quadro clínico.
O tema é tratado com especial interesse pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que lançou campanha
nacional contra a psicofobia, com apoio de diversas celebridades. Em audiência com a diretoria da entidade,
juntamente com a Federação Nacional dos Médicos, fui apresentado aos argumentos que embasaram a campanha e fiquei bastante sensibilizado. Prontifiquei-me de imediato a colaborar e levar a discussão ao Parlamento.
A causa defendida pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria é absolutamente justa e deve receber o apoio
irrestrito de toda a sociedade. No tocante ao Poder Legislativo, sua maior contribuição à iniciativa seria configurar como criminosas as condutas psicofóbicas, por meio da inserção de dispositivos no Código Penal Brasileiro.
A aprovação do projeto que ora submeto à apreciação de meus Pares representará um gesto de apoio
do Congresso Nacional aos 46 milhões de brasileiros que padecem de transtornos mentais e sofrem diuturnamente com o preconceito e a discriminação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente Da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
CAPÍTULO V
Dos Crimes Contra A Honra
Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
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§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado,
se considerem aviltantes:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constiuição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 2014
Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, para disciplinar o emprego de edital de convocação para a modelagem de
concessões e parcerias público-privadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de convocação, estudo de viabilidade
técnica, econômica e ambiental (EVTEA), justificando a conveniência da outorga de concessão ou
permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.” (NR)
“Art. 21. Poderão ser obtidos por meio de edital de convocação:
I – estudos preliminares de viabilidade;
II – estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA);
III – projetos básicos ou executivos; e
IV – outros trabalhos técnicos, científicos ou artísticos que possam subsidiar a modelagem de eventual concessão.
§ 1º Poderão participar do edital de convocação os autores ou terceiros responsáveis economicamente pela elaboração dos trabalhos.
§ 2º A premiação do concurso poderá ser integral ou parcialmente condicionada à realização da
concessão e ter seu pagamento atribuído ao vencedor da respectiva licitação.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A elaboração de estudos e projetos é uma etapa preparatória de qualquer concessão, em que são definidas suas características e avaliada sua viabilidade. Falhas nesse momento preparatório podem comprometer o sucesso do empreendimento ou resultar em efeitos nocivos sobre o entorno, que terão de ser posteriormente remediados. Projetos mal elaborados exigirão uma renegociação posterior entre as partes, com vistas
a recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o próprio orçamento inicialmente também
terá que ser refeito.
Com a introdução do princípio da eficiência na Constituição Federal (art. 37, caput), as preocupações
com o planejamento das ações governamentais passaram a ter consequências jurídicas, pois iniciativas que
não estejam adequadamente fundamentadas podem ser interrompidas pela atuação judicial ou extrajudicial
do Ministério Público, de Organizações Não-Governamentais ou dos Tribunais de Contas.
A elaboração de estudos e projetos demanda da Administração Pública, no entanto, recursos de que ela
nem sempre dispõe: profissionais especializados, recursos orçamentários alocados para essa finalidade e tempo disponível para sua elaboração e avaliação. A urgência das demandas a serem atendidas em um país com
carências tão graves quanto as nossas dificulta a reunião desses três elementos, pois o que mobiliza a opinião
pública são as obras e não os estudos preparatórios.
O que tem resultado desse quadro, em diversas áreas de infraestrutura, é o atraso na execução orçamentária de programas prioritários e as frequentes interrupções de obras em andamento.
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Um instrumento que tem contribuído para atenuar esse problema nos últimos anos é o que se convencionou chamar de “procedimento de manifestação de interesse” (PMI), em que empresas interessadas em futuras
concessões contratam estudos e projetos preparatórios e os entregam aos órgãos públicos responsáveis pela
realização de eventual concessão ou parceria público-privada. Essa prática fundamenta-se no art. 21 da Lei nº
8.987, de 1995 (Lei Geral de Concessões), que permite que estudos, investigações, levantamentos e projetos
elaborados com autorização do poder concedente venham a ser posteriormente ressarcidos pelo vencedor
de licitação para concessão do serviço, cuja aplicação se estende às parcerias público-privadas (PPP) por força
do caput do art. 3º da Lei nº 11.079, de 2004.
Esse sistema tem permitido à Administração beneficiar-se de contribuições da iniciativa privada para a
modelagem de projetos fundamentais para o desenvolvimento do País. Equipes de profissionais altamente
qualificados têm sido contratadas por empresas privadas para a elaboração dos estudos e projetos necessários à realização de concessões e PPPs. A Administração recebe esses estudos gratuitamente e apenas tem que
avaliar sua qualidade, aprovando-os ou não.
Em geral, as empresas que contratam esses estudos estão interessadas nas concessões que estão sendo
modeladas. O que as leva a investir nas manifestações de interesse é a expectativa de que as concessões e PPPs
aconteçam, o que lhes permitirá participar da respectiva licitação.
O dispositivo legal vigente não é claro, no entanto, com relação ao funcionamento e à natureza desse
novo instituto jurídico. Não define, por exemplo, em que condições essa autorização é outorgada ou como se
define o valor do ressarcimento. Na ausência desse detalhamento, alguns entes da Federação passaram a outorgar autorizações diretamente para algumas empresas. Outros editaram decretos para instituir um procedimento padrão, a ser observado com condição para as autorizações.
Na esfera federal, editou-se o Decreto nº 5.977, de 2006, instituindo uma sistemática a ser seguida apenas
no âmbito das PPPs. As manifestações de interesse em concessões comuns continuam sem disciplina específica, o que tem permitido a alguns órgãos a outorga de autorizações diretamente a uma empresa determinada,
em flagrante violação do princípio da impessoalidade.
A proposição ora apresentada altera o art. 21 da Lei Geral de Concessões, para tornar mais segura e transparente a participação da iniciativa privada na modelagem de concessões e PPPs.
Nesse sentido, propõe-se a substituição do sistema de ressarcimento pelo de premiação, mediante adoção do instituto de edital de convocação. O julgamento dos trabalhos apresentados será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame,
que poderão ser servidores públicos ou não.
A maior transparência propiciada por esse sistema permitirá a participação de um maior número de
profissionais e empresas de consultoria, independentemente do interesse ou não em participar posteriormente da própria concessão ou PPP. Além disso, eliminará a necessidade de aferir os dispêndios realizados pelos
participantes, o que carrega grande margem de subjetividade, especialmente quando se considera que os
principais custos são honorários profissionais. No edital de convocação, os prêmios poderão ser definidos no
regulamento, podendo haver mais de uma premiação em cada categoria.
A alteração proposta preserva a essência do sistema atual, qual seja, a não onerosidade para a Administração Pública, uma vez que os prêmios serão pagos apenas caso a concessão de fato aconteça e pelo vencedor da respectiva licitação.
Contamos com o apoio de nossos Pares para esse projeto de lei, que tornará mais transparente a colaboração da sociedade na preparação de concessões e PPPs, viabilizando assim maiores investimentos em infraestrutura, condição indispensável ao desenvolvimento do País.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 5o O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência
da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.
.........................................................................................................................................................................................................................
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Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios
correspondentes, especificados no edital.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 76, DE 2014
Altera a Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, para isentar de IOF as operações de câmbio efetuadas por bolsistas brasileiros em estudo no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A É isenta do IOF a operação de câmbio em que os compradores ou vendedores da moeda
estrangeira sejam estudantes brasileiros regularmente inscritos em programas de bolsas de estudo
no exterior financiados pelo governo brasileiro.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O objetivo do Projeto de Lei do Senado é salvaguardar a situação dos estudantes brasileiros no exterior,
prejudicados com a recente e contundente majoração do IOF para operações cambiais. O Decreto nº 8.175, de
27 de dezembro de 2013, alterando o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, aumentou de 0,38% para
6,38% a alíquota do tributo incidente sobre operações de câmbio liquidadas a partir de 28 de dezembro de
2013, e destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de uso internacional ou de
bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito ou de débito decorrentes de
saques no exterior efetuado por seus usuários, bem como nas liquidações de operações de câmbio liquidadas
a partir de 28 de dezembro de 2013 para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais.
Como é sabido, os turistas brasileiros em viagem ao exterior têm utilizado o expediente de adquirir
moeda estrangeira em espécie, especialmente o dólar americano e o euro, para fugir dos efeitos do referido
decreto. Ocorre que estudante não é turista, não tem os mesmos objetivos deste e não pode ser penalizado
por uma política de governo que tenta, declaradamente, conter a alta de gastos de brasileiros no exterior e
reequilibrar a balança comercial.
Estudantes no estrangeiro têm, em geral, uma vida financeira austera, tirando seu sustento, no mais das
vezes, exclusivamente da bolsa de estudos na qual estão inscritos. Não faz sentido, portanto, que o próprio
governo que oferece a bolsa recupere parte dos já reduzidos rendimentos em forma de tributo sobre operações financeiras.
Oferecemos, portanto, à apreciação dos ilustres Pares, a presente proposição, no intuito de evitar o desestímulo da adesão de estudantes brasileiros a programas de bolsas no exterior.
Esperamos contribuir, assim, ainda que indiretamente, para que esses futuros profissionais busquem,
com tranquilidade, sua alta qualificação em outros países e regressem ao Brasil para aplicar os conhecimentos
adquiridos.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 8.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994
Conversão da Medida Provisória nº 513, de 1994
(Vide Decreto nº 1.157, de 21.6.1994)
(Vide Decreto nº 1.469, de 27.4.1995
(Vide Decreto nº 1.612, de 28.8.1995)
(Vide Decreto nº 1.618, de 5.9.1995)
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)
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Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
e Valores Mobiliários, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 513, de 1994, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários será
cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
................................................................................................................................................................................................................
Art. 6º São contribuintes do IOF incidente sobre operações de câmbio os compradores ou vendedores
da moeda estrangeira na operação referente a transferência financeira para ou do exterior, respectivamente.
Parágrafo único. As instituições autorizadas a operar em câmbio são responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto.
Art. 7º Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. (Regulamento)
..............................................................................................................................................................................................................
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Ficam revogados o art. 18 da Lei nº 8.088, de 31 de outubro de 1990, e, em relação ao imposto
de que trata esta lei, as isenções previstas no art. 14 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, no § 2º do art.
21 da Lei nº 8.383, de 1991, e no art. 16 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993.
Senado Federal, 21 de junho de 1994; 173º da Independência e 106º da República. – Senador Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1994
DECRETO Nº 8.175, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.
A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, e art. 153, § 1º, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, no Decreto-Lei nº 1.783,
de 18 de abril de 1980, e na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
Decreta:
Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15-A. ......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
XXV – nas operações de câmbio liquidadas a partir de 28 de dezembro de 2013 destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de uso internacional ou de bancos comerciais ou múltiplos
na qualidade de emissores de cartão de crédito ou de débito decorrentes de saques no exterior efetuado por
seus usuários: seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento; e
XXVI – nas liquidações de operações de câmbio liquidadas a partir de 28 de dezembro de 2013 para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento.
..................................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República. – DILMA ROUSSEFF –
Guido Mantega.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.2013 – Edição extra
DECRETO Nº 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários – IOF.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, § 1o, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, no Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, e na Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994,
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Decreta:
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF será cobrado de conformidade com o disposto neste Decreto.
TÍTULO I
Da Incidência
Art. 2o O IOF incide sobre:
I – operações de crédito realizadas:
...............................................................................................................................................................................................................
Da Alíquota
Art. 15-A. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento, observadas as seguintes exceções: (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
I – (Revogado pelo Decreto nº 7.456, de 2011)
II – nas operações de câmbio relativas ao ingresso, no País, de receitas de exportação de bens e serviços:
zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
III – nas operações de câmbio de natureza interbancária entre instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional autorizadas a operar no mercado de câmbio e entre estas e instituições financeiras no exterior:
zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
IV – nas operações de câmbio, de transferências do e para o exterior, relativas a aplicações de fundos de
investimento no mercado internacional, nos limites e condições fixados pela Comissão de Valores Mobiliários:
zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
V – nas operações de câmbio realizadas por empresas de transporte aéreo internacional, domiciliadas
no exterior, para remessa de recursos originados de suas receitas locais: zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412,
de 2010)
VI – (Revogado pelo Decreto nº 7.456, de 2011)
VII – nas operações de câmbio relativas a ingresso de moeda estrangeira para cobertura de gastos efetuados no País com utilização de cartão de crédito emitido no exterior: zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412,
de 2010)
VIII – nas operações de câmbio realizadas para ingresso no País de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate
ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras, de que trata a Lei
no 11.828, de 20 de novembro de 2008: zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
IX – nas liquidações de operações de câmbio de ingresso e saída de recursos no e do País, referentes a
recursos captados a título de empréstimos e financiamentos externos, excetuadas as operações de que trata
o inciso XXII: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.456, de 2011)
X – nas liquidações de operações de câmbio para remessa de juros sobre o capital próprio e dividendos
recebidos por investidor estrangeiro: zero; (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
XI – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de
recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para constituição de margem de garantia, inicial ou adicional, exigida por bolsas de valores, de mercadorias e futuros: zero; (Redação dada pelo Decreto nº
8.023, de 2013)
XII – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de
recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para aplicação no mercado financeiro e de capitais, excetuadas as operações de que tratam os incisos XIII, XIV, XV, XVII, XVIII e XXIII do caput: zero; (Redação
dada pelo Decreto nº 8.023, de 2013)
XIII – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, a partir de 1o de
dezembro de 2011, relativas a transferências do exterior de recursos para aplicação no País em renda variável
realizada em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros, na forma regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional – CMN, excetuadas operações com derivativos que resultem em rendimentos predeterminados: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
XIV – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, a partir de 1o de
dezembro de 2011, para ingresso de recursos no País para aquisição de ações em oferta pública registrada ou
dispensada de registro na Comissão de Valores Mobiliários ou para a subscrição de ações, desde que, nos dois
casos, as companhias emissoras tenham registro para negociação das ações em bolsas de valores: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
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XV – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, a partir de 1o de dezembro de 2011, para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para aquisição
de cotas de fundos de investimento em participações, de fundos de investimento em empresas emergentes e
de fundos de investimento em cotas dos referidos fundos, constituídos na forma autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
XVI – nas liquidações de operações de câmbio para fins de retorno de recursos aplicados por investidor
estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais, nas operações de que tratam os incisos XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVII, XVIII, XXIII e XXIV do caput: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.683, de 2012)
XVII – nas liquidações de operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1o de dezembro de
2011, para ingresso no País de recursos através de cancelamento de depositary receipts, para investimento
em ações negociáveis em bolsa de valores: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
XVIII – nas liquidações de operações simultâneas de câmbio contratadas a partir de 1o de dezembro de
2011, para ingresso no País de recursos originários da mudança de regime do investidor estrangeiro, de investimento direto de que trata a Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, para investimento em ações negociáveis
em bolsa de valores, na forma regulamentada pelo CMN: zero; (Redação dada pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
XIX – na operação de compra de moeda estrangeira por instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio, contratada simultaneamente com uma operação de venda, exclusivamente quando requeridas em
disposição regulamentar, excetuadas as operações de que tratam os incisos XI, XII, XV, XVII, XVIII e XXII: zero;
(Redação dada pelo Decreto nº 7.456, de 2011)
XX – nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de
crédito ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários, observado o disposto no inciso XXI: seis inteiros e
trinta e oito centésimos por cento; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.454, de 2011)
XXI – nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão
de crédito ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito decorrentes
de aquisição de bens e serviços do exterior quando forem usuários do cartão a União, Estados, Municípios,
Distrito Federal, suas fundações e autarquias: zero. (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)
XXII – nas liquidações de operações de câmbio contratadas a partir de 5 de dezembro de 2012, para
ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo,
sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no
mercado internacional com prazo médio mínimo de até trezentos e sessenta dias: seis por cento. (Redação
dada pelo Decreto nº 7.853, de 2012)
XXIII – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de
recursos no País, para aquisição de títulos ou valores mobiliários emitidos na forma dos arts. 1º e 3o da Lei no
12.431, de 24 de junho de 2011: zero. (Incluído pelo Decreto nº 7.632, de 2011)
XXIV – nas liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, inclusive por
meio de operações simultâneas, relativas a transferências do exterior de recursos para aplicação no País em
certificado de depósito de valores mobiliários, denominado Brazilian Depositary Receipts – BDR, na forma regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários: zero. (Incluído pelo Decreto nº 7.683, de 2012)
XXV – nas operações de câmbio liquidadas a partir de 28 de dezembro de 2013 destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de uso internacional ou de bancos comerciais ou múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito ou de débito decorrentes de saques no exterior efetuado
por seus usuários: seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento; e (Incluído pelo Decreto nº 8.175, de 2013)
XXVI – nas liquidações de operações de câmbio liquidadas a partir de 28 de dezembro de 2013 para
aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: seis inteiros e trinta e oito centésimos
por cento. (Incluído pelo Decreto nº 8.175, de 2013)
§ 1o No caso de operações de empréstimo em moeda via lançamento de títulos, com cláusula de antecipação
de vencimento, parcial ou total, pelo credor ou pelo devedor (put/call), a primeira data prevista de exercício definirá
a incidência do imposto prevista no inciso XXII do caput. (Redação dada pelo Decreto nº 7.456, de 2011)
§ 2o Quando a operação de empréstimo for contratada pelo prazo médio mínimo superior ao exigido no
inciso XXII do caput e for liquidada antecipadamente, total ou parcialmente, descumprindo-se este prazo mínimo, o contribuinte ficará sujeito ao pagamento do imposto calculado à alíquota estabelecida no inciso XXII do
caput, acrescido de juros moratórios e multa, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 23 da Lei nº 4.131,
de 1962, e no art. 72 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. (Redação dada pelo Decreto nº 7.683, de 2012)
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§ 3º O disposto no inciso XIII do caput inclui também as operações realizadas, a partir de 31 de janeiro de
2013, para aquisição de quotas de fundo de investimento imobiliário. (Incluído pelo Decreto nº 7.894, de 2013)
CAPÍTULO IV
Da Isenção
Art. 16. É isenta do IOF a operação de câmbio:
............................................................................................................................................................................................................
.......................
Art. 67. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 68. Ficam revogados os Decretos no 4.494, de 3 de dezembro de 2002, e no 5.172, de 6 de agosto
de 2004.
Brasília, 14 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.2007 e retificado em 8.1.2008
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Rodrigo Maia, em substituição ao Deputado Alexandre Leite, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 627, de 2013, conforme o Ofício n° 79 de 2014,
da Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 79-L-Democratas/14
Brasília, 11 de março de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rodrigo Maia para integrar, como membro suplente, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 627, de 2013 que “Altera a legislação tributária
federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à 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”, em substituição ao Deputado Alexandre Leite.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à ordem dos oradores inscritos. Eu concedo a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos, infelizmente, tem sido recorrente enxergar
as festas do Carnaval como uma cortina de fumaça sobre os problemas que afligem o Brasil, sobre fatos que
contribuem para o nosso desgaste político e institucional. No entanto, creio que tenho a obrigação cívica de
não permitir que isso ocorra, mesmo que minha voz seja uma das poucas a questionar a maioria parlamentar
aliada do PT.
Por este motivo, Sr. Presidente, venho hoje à tribuna do Senado da República comentar a decisão de rever a condenação por crime de formação de quadrilha imposta aos réus do escândalo do mensalão, tomada
pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Essa revisão levará à redução das penas e pode, num futuro bem
próximo, tirar da cadeia todos aqueles que foram condenados em 2012.
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Como bem registrou o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, foi uma “tarde triste” na história da Suprema Corte do Brasil. Vou mais longe ainda: essa decisão, tomada por seis dos onze
ministros do Supremo Tribunal Federal, é um escândalo dentro de outro escândalo.
A decisão dos seis ministros é um reforço monumental à impunidade, Srªs e Srs. Senadores, especialmente daqueles que detêm o poder político e o poder econômico. Daqui para frente, o crime de quadrilha voltará
a ser crime de pobre, como prevalecia até o histórico julgamento do mensalão, em 2012.
O Ministro Barbosa comentou com uma clareza cortante o que ocorreu naquele vergonhoso dia 27 de
fevereiro de 2014, Abre aspas: “Com argumentos pífios, foi reformada, foi jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este
Plenário no segundo semestre de 2012.” Fecho aspas.
Com a coragem e a determinação que lhe são peculiares, o Ministro Barbosa fez ainda outro alerta, que
diz respeito à forma como os governos do PT têm encarado a indicação de novos Ministros para o Supremo
Tribunal Federal, especialmente após o andamento do processo do mensalão. Disse o Presidente Joaquim
Barbosa – abro aspas:
“Sinto-me autorizado a alertar a Nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. Esta maioria de
circunstância tem todo tempo a seu favor para continuar nessa sua sanha reformadora. Essa maioria de
circunstância foi formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso, levado a cabo
por esta Corte no segundo semestre de 2012.” [Fecho aspas.]
Ditas essas verdades, o Ministro Joaquim Barbosa foi rapidamente atacado, questionado, aqui mesmo
desta tribuna, por integrantes do Partido dos Trabalhadores. A coragem de Joaquim Barbosa e o seu destemor
deixam os petistas em alvoroço.
É voz corrente, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que as últimas indicações da Presidente
Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal tiveram como parâmetro a posição dos possíveis Ministros com
relação ao processo do mensalão, caso verdadeiramente vergonhoso. Simples assim: é favorável ao PT, vira
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Não há nada que nos impeça de pensar que a sabatina a que foram submetidos nesta Casa foi uma mera
formalidade, coadjuvante de um processo anterior muito mais elaborado pelo Partido dos Trabalhadores e pela
própria Presidente Dilma Rousseff, cujo intuito era escolher e colocar no Supremo Tribunal Federal pessoas
firmemente comprometidas com o propósito do PT de livrar da prisão os seus comandantes já encarcerados.
Um dos indicados chegou a afirmar que o julgamento do Supremo foi, “um ponto fora da curva”. Verdade. O julgamento original representou uma curva para cima no combate à impunidade e corre o risco de se
transformar agora numa curva acelerada para debaixo do tapete, com a revisão aprovada pelo grupo dos seis.
O resultado da sessão do Supremo Tribunal Federal deixa evidente, Sr. Presidente, que o objetivo não
declarado de valer-se da atribuição de agente do Estado para alcançar resultados jurídica e eticamente questionáveis foi alcançado: livrar os petistas da punição completa e abrir espaço para que todo o julgamento seja
contestado pelos advogados dos mensaleiros.
Está mais do que claro, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que o Governo Dilma Rousseff e o PT não compreenderam as manifestações populares que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013.
Depois não queiram transformar essa insatisfação popular em terrorismo, como defendem alguns. O
maior incentivo aos protestos é avalizar a impunidade como fizeram os Ministros que votaram pela revisão da
condenação por formação de quadrilha.
Livrar os mensaleiros da punição devida é dar um tapa na cara da opinião pública brasileira; é ensinar
aos jovens que o crime compensa; é vender a imagem equivocada de que não existe no Brasil a política com
“P” maiúsculo; e que os fins justificam os meios. Isso é simplesmente, Sr. Presidente, inaceitável.
Por terem defendido a condenação dos envolvidos do PT naquele que é considerado o maior escândalo
de corrupção da história do Brasil, os Ministros Joaquim Barbosa e Luiz Fux são considerados “traidores” – aspas – pelos petistas.
Os dois Ministros não agiram como “cordeirinhos”, como queria o Partido, pois eles são Ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil e não Ministros do Supremo Tribunal Federal do Partidos dos Trabalhadores.
Esse é um dos problemas sérios do Partido dos Trabalhadores, que tem a tendência deformada de tratar
as questões institucionais como questões partidárias.
Quando o Governo Federal repassa recursos para Estados e Municípios, deixa a entender que a Presidente Dilma está fazendo uma grande gentileza; esquecem que estão lidando com dinheiro público, originário do pagamento elevado de impostos por parte de trabalhadores, empresários, estudantes e aposentados.
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O Governo petista, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, cria um programa social e encara isso
também como uma filantropia, como um favor do PT para os mais necessitados.
Existe uma imensa dificuldade dos petistas em separar o institucional do partidário. A mesma lógica
agora se direcionou ao Supremo Tribunal Federal.
Uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente, não é privativa de um partido político, de um Presidente da República. A Suprema Corte do nosso País não pode ser transformada numa extensão
do Governo, quer seja ele do PMDB, do PSDB ou do PT.
É estarrecedor e alarmante que o Brasil esteja seguindo os passos autoritários e antidemocráticos do
aparelhamento do Poder Judiciário, que hoje prevalece em outros países da América Latina, como Venezuela,
Bolívia, Equador e Nicarágua.
O próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes alertou para essa faceta do bolivarismo,
que visa controlar o Judiciário, criando condições para a existência de uma democracia de fachada, como a que
existiu no Brasil entre 1964 e 1985.
Não somos uma “república das bananas” para aceitar isso passivamente. Faço um alerta a esta Casa para
que não tolere as pressões vindas do Palácio do Planalto para aprovar o nome deste ou daquela para o Supremo Tribunal Federal.
Ou o Senado Federal faz o dever de casa, faz valer suas prerrogativas constitucionais, ou teremos o bolivarismo instalado definitivamente no Judiciário brasileiro, uma realidade que colocará em xeque a própria
existência do Poder Legislativo.
Ouço V. Exª, Senador Alvaro Dias,com muita honra
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª, oportunamente, coloca a visão de nação em relação a esse episódio. Creio que essa é a visão que cabe neste momento. Não se
trata de estabelecer revanchismo em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal; trata-se de analisar
a precariedade dessa relação atual entre o Poder Executivo e o Judiciário. As nomeações políticas estão comprometendo a imagem de uma instituição essencial do Estado de direito, que é o Supremo Tribunal Federal,
onde estão fincados os alicerces básicos da democracia. Essa é a visão que deve prevalecer na análise desta
situação: analisar, juridicamente, embargos infringentes. Quando se acolheu a tese dos embargos infringentes,
já se descortinou a hipótese de uma solução favorável aos mensaleiros à frente, em função dos novos indicados
da Presidência da República, e foi exatamente o que ocorreu. A previsão inicial se consumou de forma lastimável. Evidente que o que houve de avanço, de conquista, com a condenação dos mensaleiros num primeiro
momento, acaba agora contaminado por essa decisão que desatende às aspirações da sociedade brasileira.
Isso nos obriga a discutir a questão dos embargos infringentes – já há um projeto na Comissão de Constituição e Justiça –, isso nos obriga a discutir o modelo adotado para a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, enfim, dos tribunais. Creio que será responsabilidade de um novo
Congresso; no ano eleitoral, com esse presidencialismo imperial, não temos autoridade; o atual Congresso não
tem autoridade para grandes mudanças. Por isso, imagino ser, Senador Jarbas Vasconcelos, oportuno cobrar
dos candidatos à Presidência da República que assumam compromissos em relação ao sistema vigente, à substituição do sistema vigente. Creio que, se fizéssemos uma avaliação popular, certamente, a maioria esmagadora
da população indicaria que deseja a mudança desse sistema, o sistema político, que é a matriz de todos esses
modelos adotados para preenchimento de cargos na República. V. Exª está de parabéns por abordar com tanta
responsabilidade e seriedade tema de tal importância para o futuro desse País.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias, V. Exª
é daquelas poucas pessoas no Brasil, infelizmente, atentas ao que aconteceu de grave no Supremo Tribunal
Federal, a mais alta Corte do País.
Dois ministros, recém empossados, indicados pela Presidente da República, aprovados por esse plenário,
chegam ao Supremo Tribunal Federal e modificam uma decisão tomada em 2012 que contou, inclusive, com
o apoio maciço da população brasileira. As pesquisas mostratraram isso.
Os novos ministros, sem nenhum acanhamento, com grande desfaçatez, modificam uma decisão histórica tomada pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que a sabatina a que foram submetidos na Comissão de Constituição
e Justiça, aqui no Senado, foi uma farsa. Eles já tinham sido questionados e preparados no Palácio do Planalto
pelo Partido dos Trabalhadores, com a orientação da Presidente Dilma. É esse o retrato do PT.
Hoje mesmo, esta tribuna foi ocupada por um senador do PT que veio falar sobre o sistema elétrico brasileiro e questionar as medidas tomadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
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Estamos às vésperas de um racionamento, pois a Presidente da República quebrou o sistema elétrico do
País e vem ainda um senador falar sobre as políticas adotadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.
Quer dizer, querendo fazer de boba a população brasileira.
Sr. Presidente, vim à tribuna hoje externar minha insatisfação, indignação com a decisão tomada pela
Suprema Corte do País em relação ao julgamento dos mensaleiros do PT, a elite dirigente do Partido, que se
encontra recolhida no presídio da Papuda pode ser solta ainda neste ano, por conta de uma mudança drástica,
que ninguém consegue entender, tomada pelo Supremo Tribunal.
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias, pelo seu aparte, pois V. Ex.ª tem coragem de contestar a decisão estranha, inquietante tomada pela mais alta Corte e que vai levar o povo brasileiro a não acreditar mais na Justiça.
Quero agradecer a atenção do Plenário e chamar atenção da Casa para que se tenha o devido cuidado
de sabatinar, questionar, as indicações da Presidente Dilma.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro, inscrito como Líder do PSDB no Senado Federal. Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, neste ano de 2014, o povo brasileiro irá novamente
às urnas, desta vez para eleger Deputados Federais, Senadores, Governadores e Presidente da República.
Sempre que temos eleições neste País, é muito importante analisar o perfil dos candidatos – o que eles
fizeram no passado e o que estão fazendo no presente. Aqueles que são detentores de mandatos eletivos têm
uma responsabilidade ainda maior: a de provar que cumpriram as promessas feitas em praça pública, durante
a campanha eleitoral.
No caso da Presidenta Dilma Rousseff, provar que ela e seu Partido cumpriram o que foi prometido ao
povo brasileiro vai ficar um pouco difícil. Analisamos 91 promessas de campanha da Presidenta Dilma e verificamos que 74% delas não foram cumpridas durante esses três anos do seu Governo, nas diversas áreas da
Administração Pública, tais como educação, saúde, segurança, cultura, saneamento, infraestrutura. Como eu
disse, em todas as áreas da Administração Pública.
Vamos pegar como exemplo a saúde, o bem mais caro de todos nós. Durante a campanha, a Presidenta
Dilma prometeu construir 500 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) durante seu mandato, mas, até agora,
só 173 UPAs foram inauguradas e apenas 29 estão em funcionamento (6%) da promessa dela de 500 UPAs, e
não temos motivos para acreditar que ela conseguirá inaugurar as restantes até o fim do ano.
A Presidente Dilma também afirmou, durante sua campanha, que combateria o consumo de drogas no
nosso País. Prometeu construir 574 unidades de atendimento para dependentes de crack, mas fez apenas 60,
ou seja, 10%. Enquanto isso, as cracolândias se espalham pelas grandes cidades brasileiras.
Ela também disse, durante a campanha eleitoral, que iria priorizar o Programa Saúde da Família, reconhecido em todo o mundo por sua qualidade. Contudo, ela decidiu importar médicos cubanos, contrariando a classe médica do nosso País, o que fez com que o Saúde na Família, dito prioritário, fosse ampliado em apenas 6%.
Em relação aos médicos cubanos, vale lembrar o aumento de salário anunciado pelo Governo em fevereiro, porque os médicos cubanos estavam recebendo apenas R$1 mil. O Governo anunciou que, a partir de
fevereiro, pagaria R$3 mil por mês, enquanto todos os demais profissionais de outros países ganham R$10 mil
pelo mesmo serviço.
Sabem o que acontece? O governo do Cuba fica com os R$7 mil restantes por mês, por cada profissional.
Isso mesmo! Assim, em um ano, o Tesouro Nacional da República Federativa do Brasil repassará a impressionante soma de R$924 milhões a Cuba por ano – por ano!
É bom informar aqui também que existe uma médica do meu Estado, o Pará, Senador Jorge Viana, que
se inscreveu no Provab para entrar no Programa Mais Médicos. Não entendo por que – já fiz dois ou três contatos no Ministério da Saúde – não a contratam. Ela se oferecendo, feita inscrição, inscrição aceita para o Programa, e não a chamam.
Enquanto isso, tenho notícia hoje de que esta semana estão chegando ao Pará mais de 170 médicos
cubanos novamente. A prioridade, segundo foi dito pelo então Ministro Padilha e pela própria Presidenta Dilma, seriam primeiro para os médicos brasileiros. Se eles não ocupassem todas as vagas, então, seriam chamados os médicos cubanos.
Como eu dizia, o Programa Mais Médico transfere para Cuba algo em torno de R$1 bilhão por ano. Só
para a gente comparar, é interessante verificar que o Estado do Pará, que tenho a honra de representar aqui
no Senado Federal, tem, no Orçamento da União de 2014, previsão de repasse de R$1,4 bilhão para a área da
saúde. Ora, enquanto o Pará está programado receber – não quer dizer que vai receber – R$1,4 bilhão para a
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área da saúde, e, desses R$1,4 bilhão, mais de R$700 milhões são para atividade de média e alta complexidade,
então não vai receber esse dinheiro todo, enquanto isso, Cuba recebe R$1 bilhão. Ou seja, praticamente pouco
menos de dois terços do que será repassado ao meu Estado.
Se formos analisar as promessas da Presidente Dilma na área de educação, a situação é rigorosamente
a mesma.
Durante a campanha, a então candidata Dilma prometeu construir seis mil creches e pré-escolas e 10
mil quadras esportivas cobertas. Desse total, até agora, ela só entregou 1.267 creches (20%) e 44 quadras esportivas cobertas (0,4% da promessa feita durante a campanha).
Prometeu também erradicar o analfabetismo do nosso País. Seria muito bom que isso realmente acontecesse, mas não foi o que vimos nestes anos de governo do PT, tanto do Lula quanto da Dilma.
Em 2012, segundo o IBGE, pela primeira vez em 15 anos, a taxa de analfabetismo subiu no Brasil. Pelos
dados, hoje, 8,7% da população ainda não sabem ler nem escrever.
A Presidente também prometeu, em sua campanha, que iria ampliar a construção das Instituições Federais
de Educação Tecnológica, para que toda cidade brasileira com mais de 50 mil habitantes tivesse, pelo menos,
uma escola técnica. Infelizmente, repito, infelizmente, isso também não vai acontecer. Até agora, o Governo
só entregou 111 unidades de educação profissional e, mesmo que conseguisse concluir todas as 208 unidades prometidas, ainda assim não conseguiria atender todos os 608 Municípios com mais de 50 mil habitantes.
Talvez por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por essa falta de compromisso deste Governo, a educação brasileira esteja em 105º lugar em qualidade numa lista de 122 países.
Mas vamos falar agora um pouco sobre segurança pública. Já falamos sobre saúde. Falamos sobre educação. Vamos falar sobre segurança pública.
Durante a campanha, a Presidente Dilma disse que iria fortalecer a Polícia Federal e a Força Nacional de
Segurança Pública, para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. Lamentavelmente, não foi isso que
aconteceu durante seu governo.
Relatório da Federação Nacional dos Policiais Federais, divulgado em dezembro do ano passado, informou
que houve uma redução drástica no número de operações de combate à corrupção nos últimos anos. O total
de indiciamentos nesses crimes caiu de 10.164, em 2007, para apenas 1.472, em 2013, uma redução de 86%!
A Presidente também disse que iria promover uma reforma radical do sistema carcerário. Outra falácia.
Durante seu governo, foram criadas apenas 7.321 novas vagas para cobrir um déficit estimado de 240 mil vagas. E vejam que esses são dados do Ministério da Justiça.
A então candidata Dilma também prometeu ampliar os chamados –aspas – “territórios de paz” – fecho
aspas – e as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) nas áreas de conflito com o crime organizado. Mas, durante
seu governo, os recursos para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) desabaram. No ano passado, o total de recursos investidos na área foi de apenas um terço do gasto em 2010, último
ano do Governo Lula. A promessa de ampliação de UPPs por todo o Brasil ficou só no papel. Enquanto isso,
o povo brasileiro não aguenta mais tanta violência, tanta insegurança nas ruas das nossas cidades – dezenas
de cidadãos, homens e mulheres de bem, perdem suas vidas todos os dias em virtude da falta de segurança.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, são tantas as falsas promessas que, mesmo as considerando de forma sucinta, não poderei concluir meu discurso no tempo regimental.
Então, Senadora Lídice da Mata, que preside a sessão, voltarei amanhã, para comentar novamente o não
cumprimento das promessas de campanha da Presidente Dilma em outras áreas, como mobilidade urbana,
reforma política, petróleo e energia e, logicamente, na área econômica. Vamos detalhar área por área e fazer
a comparação efetiva da promessa feita durante a campanha e do que realmente foi executado em cada uma
dessas áreas até agora pela Presidente Dilma.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Lídice da Mata
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Muito obrigada.
Convido para usar da palavra, como orador inscrito, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exma Srª Senadora Lídice da Mata, que preside a sessão neste momento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, quero lamentar neste momento o agravamento da situação
que o Acre enfrenta com a alagação provocada pela cheia do Rio Acre, que chegou a 16,64m em Rio Branco
e continua a desabrigar famílias.
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Por causa do agravamento da situação, o Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, já renovou o decreto ampliando a situação de emergência e declarou como anormal a situação no Município de Rio Branco. A
medição da manhã desta terça-feira apontou que o Rio Acre chegou a 16,64m, mais de dois metros acima da
cota de transbordamento.
A cheia também coloca em grande risco os esforços de manter o abastecimento do Estado, por causa do
transbordamento do Rio Madeira, em Rondônia, o que compromete a trafegabilidade na BR-364.
Em Rio Branco, o Parque de Exposições já conta hoje com 958 famílias alojadas, e isso dá um número
superior a 3 mil pessoas. Dezoito bairros já foram atingidos pela enchente. Para garantir o apoio necessário, a
capacidade de recepção do Parque de Exposições está sendo ampliada, e um novo abrigo já está sendo providenciado, num trabalho integrado da Prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado do Acre, com o apoio
da Defesa Civil Nacional.
O trabalho no atendimento às vítimas da alagação tem sido intenso desde a manhã até altas horas da
noite. As equipes envolvidas começam a receber a população nas primeiras horas do dia e só saem do parque
depois de atenderem a todas as demandas.
A maior dificuldade até o momento tem sido conscientizar as famílias a não agirem sem a autorização
e sem o conhecimento da Comissão de Defesa Civil. A orientação é que o Corpo de Bombeiros seja acionado
quando surgir a necessidade e, principalmente, que as famílias tenham a paciência de aguardar pela retirada,
porque essa retirada pode oferecer algum tipo de risco, algum tipo de choque elétrico, como já aconteceu em
alagações anteriores, e por isso é importante esperar sempre a orientação do Corpo de Bombeiros.
Estamos diante de uma situação grave que requer medidas de apoio do Governo Federal em solidariedade ao Governo do Acre e à Prefeitura de Rio Branco.
Como bem defendeu aqui da tribuna do Senado o meu companheiro, o Senador Jorge Viana, precisamos
de uma parceria que conte com a compreensão dos bancos oficiais, do Ministério da Fazenda, da Secretaria da
Fazenda do Estado, da Suframa e do Ministério da Integração no sentido de dar apoio ao setor produtivo do
Estado, que, ao lado da população, também tem sofrido perdas, principalmente devido à restrição de tráfego
em trechos da BR-364, fortemente atingida pelas águas do Rio Madeira. Seria importante alongar os prazos de
pagamento de impostos e de outros compromissos para permitir mais fôlego ao setor produtivo.
O Governo Federal empenhou hoje o valor de R$940 mil para atender as vítimas da enchente em Rio
Branco. Agradecemos a ajuda, esse empenho acontece num momento muito oportuno, mas precisamos também de celeridade por parte da Comissão Nacional de Defesa Civil, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para
a liberação do valor também solicitado pela Prefeitura de Rio Branco, que já apresentou seu Plano Complementar de Emergência no valor de R$3,7 milhões para o atendimento às vítimas da alagação.
Temos de ter em mente que a situação de dificuldade pela qual está passando o Estado do Acre é extremamente delicada.
Presto aqui minha total solidariedade às vítimas dessa enchente e informo que hoje o nível das águas
apresentou sinal de estabilização: foram registrados 16,64m, mas o ritmo de elevação desse nível diminuiu.
Estava, a cada três horas, subindo 8cm e, nas últimas três horas – o Prefeito Marcus Alexandre informou há
pouco –, teve uma subida de 2cm. Portanto, há um sinal de estabilização, e nós esperamos que essa situação
se normalize o mais rapidamente possível para diminuir o transtorno enfrentado por essas famílias que estão
sendo vítimas, mais uma vez, desse fenômeno natural amazônico, que é a enchente devido às chuvas intensas
nas cabeceiras do Rio Acre e de seus afluentes.
Outro assunto que trago para a tribuna, neste momento, Senador Armando Monteiro, é um assunto de
total interesse de V. Exª, que também tem uma participação e uma militância muito ativa nessa área. São os
números da pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta terça-feira, que trazem sinais de
uma recuperação no setor industrial no início deste ano de 2014, com crescimento nos principais indicadores
pesquisados.
O nível de utilização da capacidade instalada, por exemplo, chegou a 82,7%, o melhor resultado em nove
meses, quando havia registrado 83,5%. Esse índice é importante, porque reflete o potencial total de produção
com base em equipamentos, mão de obra ou estoques, entre outros.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a indústria iniciou este ano de 2014 melhor que
no final de 2013, com todos os indicadores registrando crescimento em janeiro na comparação com dezembro.
No mês de dezembro, a grande maioria foi negativa.
A pesquisa “Indicadores Industriais” da CNI também divulga que, de um mês para o outro, além da utilização da capacidade instalada, aumentaram o faturamento real, o emprego, a massa salarial real e o rendimento
médio real. Sem as influências sazonais, o faturamento cresceu 1,6% em janeiro sobre dezembro, recompondo a queda de 1,5% ocorrida em dezembro. Na comparação com janeiro de 2013, o crescimento foi maior, de
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2,4%, ainda que esteja 3,1% abaixo do pico de agosto do ano passado. Em relação a janeiro de 2013, o faturamento foi o único indicador que cresceu de forma disseminada nos 21 setores da indústria de transformação
pesquisados pela CNI, com aumento em 16 deles.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria, com a atividade mais aquecida em janeiro, o emprego
cresceu 0,3% em relação a dezembro e 1,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Trata-se do quinto avanço consecutivo do indicador, que havia subido com menos intensidade nos três
meses anteriores.
As horas trabalhadas, na mesma comparação, cresceram 1,4% em dezembro, mas caíram 0,9% em relação a janeiro do ano passado.
Já na massa salarial, o crescimento foi de 0,9%, ante dezembro, e 6,7%, em comparação a janeiro de
2013. O rendimento médio real ficou em 1,1% em relação a dezembro, e 5,1%, na comparação com janeiro do
ano passado.
A Confederação Nacional da Indústria estima que os dados da indústria deverão ser ainda melhores em
fevereiro, por se tratar de “um mês cheio”, já que o carnaval caiu integralmente no mês de março. Mas temos
de ter cuidado para manter o foco na atuação firme para manter os bons resultados.
Mesmo com um começo promissor, é preciso ponderar que não é possível afirmar que o comportamento
do setor neste início de ano continue ou configure uma tendência firme.
Concordamos com a Confederação Nacional da Indústria no sentido de que as oscilações e a volatilização
dos dados da atividade industrial, principalmente em 2013, recomendam um otimismo contido.
Em outra pesquisa, também divulgada hoje – essa pesquisa é do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística –, também está sendo mostrado que a produção industrial no Brasil subiu 2,9% em janeiro, acima até do esperado.
O levantamento informa ainda que 17 dos 27 ramos pesquisados registraram crescimento em janeiro.
O destaque ficou para o setor farmacêutico (29,4%), veículos automotores (8,7%) e máquinas e equipamentos
(6,4%).
Temos, portanto, indicativos de que houve recuperação, em janeiro, com relação a dezembro e novembro, que foram períodos negativos. Mas é certo que há espaço para avançarmos mais fortemente na consolidação desses resultados positivos.
No ano passado, os resultados da indústria brasileira foram instáveis e o ano encerrou-se com expansão de apenas 1,2%. Agora, podemos estar diante de um novo ciclo. A Pesquisa Focus, do Banco Central, por
exemplo, aponta que a expectativa de economistas é de expansão de 1,57 % em 2014. Para 2015, a estimativa
é de crescimento de 2,95%.
O caminho é esse e nós mantemos o nosso otimismo com o Brasil, porque os sinais são animadores.
Ouvi há pouco um pronunciamento bastante desanimado de um Senador da Oposição, dizendo que
espera que o ciclo da Presidenta Dilma termine agora, no mês de dezembro, não chegue a janeiro de 2015.
Mas pelas informações trazidas pelas pesquisas, tanto no que diz respeito ao comportamento da economia
quanto principalmente no que diz respeito à avaliação da população em relação às ações desenvolvidas pela
Presidenta Dilma, que conduz com muita competência e muita firmeza os destinos do Brasil, eu diria que a expectativa profetizada pelo Senador da Oposição não vai se concretizar, porque nós temos um caminho bem
construído para que a Presidenta Dilma construa um caminho tranquilo para a sua reeleição, principalmente
porque esses dados da economia apontam, juntamente com o nível de satisfação da população, que é um nível bastante elevado, porque as ações do nosso governo, iniciado pelo Presidente Lula...
Nos últimos 12 anos nós tivemos essa ação compartilhada do governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma. E os resultados, ainda que tenham sido excepcionais, são resultados sólidos, que apontam um
caminho para um Brasil permanentemente em crescimento. E isso dá, certamente, uma garantia a mais para
a população apostar no certo e não no duvidoso e fazer com que o Brasil siga em frente, porque é preferível
crescer pouco com solidez e principalmente com distribuição de renda, fazendo com que as políticas sociais
aconteçam no sentido de melhorar a vida do povo, do que pensar num crescimento não estável que pudesse
colocar o Brasil em risco.
E o comportamento da nossa economia, principalmente agora, demonstrado por essa pesquisa da CNI,
que aponta um passo importante no sentido de uma resposta positiva do setor industrial, é algo animador
que certamente compartilhado por todo o povo brasileiro, principalmente porque isso significa melhores
possibilidades de emprego, a economia sendo aquecida. E isso tudo certamente vai produzir bem-estar para
a nossa população.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o
Senador Anibal Diniz.
Eu gostaria, neste momento, de solicitar a compreensão da Senadora Ana Amélia, que é a próxima inscrita
e falará no tempo da Liderança do seu Partido, o PP, para poder chamar o Senador Jayme Campos, por conta
de que houve um lapso de quem dirigia anteriormente a Mesa. Pularam o nome do Senador Jayme Campos.
Então, fala o Senador Jayme e, posteriormente, a Senadora Ana Amélia, a quem nós agradecemos.
Senador Jayme, com a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, agradeço a Senadora Ana Amélia por me permitir
aqui, em cinco minutinhos, fazer a minha fala da tarde e noite de hoje.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste mês de março, em que uma vez mais voltamos nossas atenções aos festejos do Dia Internacional da Mulher, bem como à avaliação e ao aprimoramento das políticas públicas e instrumentos legais destinados a assegurar os direitos da população feminina em nosso País, sinto-me
honrado por vir participando ativamente desse processo.
Ao render minhas homenagens à mulher brasileira, tenho hoje a gratificante satisfação de aproveitar
a oportunidade para, outra vez, apresentar nova proposição legislativa, com vistas a aperfeiçoar os meios de
consolidação das conquistas que a cada dia se acumulam, mas que, lamentavelmente, ainda não têm sido capazes de coibir o alto índice de violência doméstica que impacta as nossas famílias.
Refiro-me ao projeto de lei apresentado hoje, por mim, nesta Casa, com o objetivo de estabelecer a
obrigatoriedade da divulgação de informação sobre a Central de Atendimento à Mulher, o serviço conhecido
como Ligue 180, por empresas prestadoras de serviços de rádio e de televisão, assim como por programadoras do serviço de acesso condicionado por veículos impressos de comunicação e por portais de internet hospedados no País.
Nossa proposta se baseia na percepção de que o Ligue 180, serviço de fácil acesso, gratuito, disponível
em todo o território nacional e acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tem como função exclusiva
receber denúncias de abusos cometidos contra mulheres, tem sido pouco divulgado.
Mas, meu caro e ilustre Presidente Sarney, pesquisas mostram que ainda persiste uma situação em que
os casos de violência doméstica são pouco notificados devido ao baixo índice de apresentação de denúncia.
Estamos, portanto, propondo uma iniciativa de baixo custo e elevado grau de eficiência que certamente
contribuirá para a popularização do serviço prestado pela Central de Atendimento à Mulher.
Por isso, tenho certeza de contar, como de costume, com o apoio dos nobres colegas, com suas valiosas
contribuições para a rápida tramitação e adequada aprovação desta matéria, assim como tive a honra de contar, nas discussões e deliberações do PLS nº 109, de 2012, de minha autoria, que instituiu o Fundo Nacional de
Amparo às Mulheres Agredidas, projeto aqui aprovado por unanimidade, tanto da Comissão de Assuntos Econômicos quanto da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e já remetido à apreciação da Câmara, de onde, após criteriosamente examinado, certamente haverá de seguir para a justa sanção presidencial.
Assim, tendo a convicção de que nossa vigilância e esforços constantes, aliados a uma produção legislativa consistente, entre proposições específicas, como o Fundo de Amparo e como a que hoje aqui apresento
para fortalecer o “Ligue 180”, esta última, a propósito, também apresentada por meu irmão, Deputado Federal Júlio Campos, na Câmara dos Deputados, como muitas outras boas ideias sempre trazidas pelos diligentes
pares de ambas as Casas do Congresso farão com que nos próximos anos tenhamos muito mais a comemorar,
resultado de nosso empenho para a elevação da qualidade dos mecanismos legais aplicáveis e da consciência
moral da nossa sociedade.
Assim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que é um projeto meritório e certamente poderei contar com o apoio de V. Exªs.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Agradeço uma vez mais à ilustre Senadora Ana Amélia por ter me concedido este momento para me
dirigir ao povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Sarney.
É um prazer.

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

449

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Se V. Exª permitir, eu pediria que consentisse que eu
fizesse uma breve e pequena comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente. Eu acho
que a Senadora Ana Amélia, que é a próxima inscrita... Assim como a Mesa, a Senadora também consente que
o nosso querido Presidente Sarney...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Perdão, infelizmente, eu entrei e me sentei aqui, e não
estava vendo que a Senadora Ana Amélia estava aqui.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Não, V. Exª tem toda a prevalência, Senador, de toda a Casa e sobretudo da bancada feminina.
Então, com a palavra V. Exª, Senador Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, eu não estava
em Brasília quando do falecimento do ex-Senador Sérgio Guerra.
Passaram-se alguns dias. Mas eu achei do meu dever – e um problema mesmo de consciência – que ficasse nos Anais o quanto eu senti profundamente a perda desse político, que foi também meu amigo e com
quem convivi durante cerca de 40 anos.
Eu conheci Sérgio Guerra através do seu irmão José Carlos Guerra, que foi Deputado Federal em 1959,
no Rio de Janeiro, e conjuntamente comigo participou do movimento renovador da UDN a que os jornalistas
deram o nome de Bossa Nova. Através dele conheci Sérgio Guerra, em Pernambuco, quando ele era Secretário
do Governador Miguel Arraes. E desde logo senti que se tratava de um político de grandes virtudes. Sobretudo, ele tinha uma fundamental, que era aquela de não transformar os adversários em inimigos. Ele nunca os
considerava assim.
Quando ele estava doente, também o visitei em São Paulo. Já era grave o seu estado de saúde, mas a sua
preocupação com os problemas nacionais, a preocupação do homem público que ele era, estava presente e a
nossa conversa quase toda não versou sobre a sua saúde nem sobre a nossa convivência, mas ela se processou
sobre notícias, sobre o que acontecia no Brasil, o que estava acontecendo, analisando os fatos.
Portanto, eu queria deixar aqui o registro de que foi um grande político.
Aqui, no Senado, ele foi um companheiro que com todos nós sempre teve um tratamento ameno, sereno, sempre disposto a harmonizar, a não agravar os debates, a buscar uma solução de conciliação, para que
jamais perdêssemos a capacidade de ter sempre uma discussão civilizada e com grandeza.
Portanto, com essas palavras, eu quero deixar o meu profundo pesar à memória de Sérgio Guerra, em
quem identifico um grande político do Brasil e também de Pernambuco.
Muito obrigado. Muito obrigado à Senadora Ana Amélia por ter tolerado esses poucos minutos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Imagina, Senador, esta
Casa é que se engrandece com o pronunciamento de V. Exª, que traz aqui um depoimento muito sincero. Nós,
que estamos aqui prestando atenção, percebemos que é com muita emoção. De fato, V. Exª tem muita história
para falar ao nosso País, a nossa gente, ao nosso povo. É muito bom sempre ouvi-lo, mesmo que num momento de tamanha dificuldade e de pesar pelo Brasil inteiro.
Cumprimentamos V. Exª pelo gesto, inclusive, de vir aqui especialmente para fazer essa homenagem.
Um grande abraço, Senador.
A Senadora Ana Amélia fala pela Liderança do PP.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Senadora Vanessa
Grazziotin, endosso todas as referências feitas por V. Exª ao nosso colega, Presidente José Sarney, pela atitude
que teve. Mais do que qualquer outra medida, foi um gesto de solidariedade à família enlutada e também aos
amigos de Sérgio Guerra, que foi um Senador e um conciliador.
Senadora Vanessa Grazziotin, meus caros colegas Senadores, nossas Senadoras, nossos telespectadores,
ouvintes da Rádio Senado, estou ocupando a tribuna, hoje, para vários temas, mas preciso fazer um registro inicial. O Senador Paulo Paim já o fez, devido à presença aqui, no Senado, do Presidente da Assembleia Legislativa
do nosso Estado, Deputado Gilmar Sossella; do Deputado Jurandir Maciel, do PTB; do Presidente da OAB do Rio
Grande do Sul, Marcelo Bertoluci; de Rafael Braude Canterji, Diretor da OAB do meu Estado; do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos
Dornelles; e da Coordenadora da ONG Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli Carneiro.
O que vieram fazer aqui? Vieram renovar o pedido para votação do projeto, que está com a relatoria do
Senador Luiz Henrique da Silveira, que trata de alterar o indexador para a dívida dos Estados; comparativo da
dívida e da receita corrente líquida dos Estados e Municípios em relação ao que deve ser alterado com a União.
Essa é uma matéria muito importante e que o Poder Legislativo do meu Estado vem fazendo com muita dedicação e empenho.
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Então, é feito esse registro.
Também queria registrar que, hoje, a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza
Campello, anunciou, em Porto Alegre, que a Emater-Ascar, do Rio Grande do Sul, ficará isenta de pagar contribuições sociais até março de 2017. Ela deferiu o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a
esse órgão. Com isso, a Emater/RS, que presta serviços de assistência técnica e extensão rural no meu Estado,
garantirá o funcionamento, enquanto tenta solucionar uma dívida bilionária com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
“Essa certificação” – disse a ministra, na cerimônia em Porto Alegre – “só foi possível porque o pedido
foi feito em 2003, e analisamos a legislação à época, que permitia à Emater ser enquadrada como entidade
beneficente”, explicou a ministra.
O certificado não poderá ser renovado após 2017, pois estaria contrariando a legislação em vigor, que
traz uma tipificação diferenciada de assistência social. A emissão do certificado não elimina o passivo de R$2
bilhões cobrado judicialmente pelo INSS como dívida previdenciária.
Um grupo de trabalho, formado pela própria Emater, pelo Governo do Estado e pelos produtores e prefeitos, está trabalhando para analisar a situação. Portanto, adiou-se para 2017 a solução de um problema.
Queria dizer que nós vamos promover, na sexta-feira, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque,
uma audiência pública para debater o problema não só da crise que vive a Emater – que, momentaneamente,
tem um alívio, que é a questão relacionada a essa certificação que a ministra anuncia –, mas também toda a
temática relacionada à extensão rural e à assistência técnica a pequenos agricultores, especialmente aos agricultores familiares, porque a Emater está hoje em todos os Municípios e terá muita importância.
Além disso, como foi criada a Anater, que é a empresa federal que tem o objetivo de dar a extensão rural
ou assistência técnica para que as pesquisas que faz a Embrapa, fonte de excelência, sejam aplicadas na área
rural, no campo, a aplicação daquilo que os cientistas e pesquisadores descobrem. Então, a Anater terá esse
papel que será fundamental. Portanto, o debate será muito rico e tendo como foco também a crise vivida pela
Emater, que, agora, como disse, é temporariamente solucionada. Temporariamente, porque, em 2017, a situação continua. Espero que também o grupo de trabalho tenha uma solução adequada a esse tema.
Mas eu venho falar aqui, hoje, na tribuna, Senadora Vanessa Grazziottin – a senhora é Senadora pelo
Estado do Amazonas e lá a navegação é uma matéria muito importante –, porque fui sobrevoar o chamado
Polo Naval do Rio Grande do Sul. É um projeto, diria, revolucionário e ambicioso – e aí faço justiça à Presidente
Dilma Rousseff que, quando Ministra de Minas e Energia, foi quem anunciou o lançamento desse ambicioso
programa que modificou radicalmente o perfil econômico da região sul do meu Estado, e também de toda a
economia do Rio Grande do Sul.
Hoje, começou em Rio Grande a Feira da Indústria Naval, no Centro Integrado de Desenvolvimento de
Estudos Costeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Furg), que tem como Reitora, a primeira da
sua história, uma mulher. Essa Feira, que começou hoje, vai até a próxima sexta-feira. Não só brasileiros, mas
também uma delegação da Noruega, estão participando desse evento.
Visitei não apenas Rio Grande, mas sobrevoei também o Município ao lado, São José do Norte, onde
está sendo instalado um novo e grande estaleiro. Esse projeto, como eu disse, modificou o perfil econômico
da nossa região.
Cidades próximas ao polo, como é caso, de São José do Norte, mesmo Pelotas, que é a cidade também
polo regional ali, todos estão sendo beneficiados.
No caso de São José do Norte, que é uma cidade menor e era concentrada na produção de cebola, de
celulose e de resinas, agora, profissionais da engenharia, técnicos de segurança do trabalho, projetistas e assistentes sociais chegam todos os dias de vários cantos do País atrás das oportunidades geradas pelos investimentos feitos nessa importante indústria. São mais de US$236 bilhões de recursos públicos e privados que
devem ser investidos, até 2016, na indústria naval da Região Sul, onde estão concentrados importantes portos,
como o porto de Rio Grande, que é o terceiro maior porto marítimo do País e o maior do Rio Grande do Sul.
Só o meu Estado, que ocupa atualmente o segundo lugar no ranking nacional dos Estados exportadores
de produtos e serviços navais, deve responder por mais de 36% das encomendas e dos contratos do setor. Até
2017, 30 mil postos de trabalho devem ser gerados nessa região, graças aos investimentos nesse setor importantíssimo e estratégico para a logística e a infraestrutura nacionais.
Obras importantes de logística têm acompanhado o desenvolvimento desse setor industrial e de outros setores econômicos relevantes, como a própria agricultura. No Governo da Presidente, foram anunciadas,
por exemplo, a duplicação da BR-116 – as obras já estão iniciadas – entre Guaíba e Pelotas, e a duplicação, já
concluída, da BR-392, entre Rio Grande e Pelotas. A duplicação dessas importantes rodovias federais é, sem
dúvida, indispensável ao escoamento da produção, especialmente pelo porto de Rio Grande, e ao desenvolvi-
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mento do comércio internacional. Eu cruzei essa rodovia e vi o grande movimento. Essa duplicação vai fazer a
diferença, Senadora Vanessa Grazziotin.
Mas alguns desafios ainda precisam ser enfrentados. Apesar do desenvolvimento da cidade com o polo
naval, é preciso concluir os investimentos regionais, sobretudo envolvendo o Município de Rio Grande, como
a duplicação da ERS-734, entre Rio Grande e a Praia do Cassino – uma cidade que deve acolher, na temporada,
cerca de 200 mil pessoas –, e a duplicação do lote 4 da BR-392, entre Rio Grande e Pelotas, no trecho da rodovia próximo ao porto e ao distrito industrial da cidade. Os serviços de travessia entre Rio Grande e São José do
Norte também são uma prioridade nesse processo.
Essa demanda, que é da comunidade, de toda a sociedade, dos moradores, da indústria, do setor naval,
dos produtores rurais, dos exportadores, dos importadores, me foi apresentada, em Rio Grande, num café da
manhã, pelo Presidente da Câmara de Comércio da cidade de Rio Grande, Renan Lopes, pelo Prefeito de Rio
Grande, Alexandre Lindenmeyer, que é do PT, pelo Prefeito de São José do Norte, Zeny dos Santos Oliveira, do
PSDB, e também pelo Prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, do PSDB.
Penso que isso é prioritário e deve ser pauta obrigatória para solucionar de fato os problemas recorrentes na nossa infraestrutura e na nossa logística nacional. Ao meu ver, um eventual apoio do BNDES para
a construção de um porto no Uruguai – considerando essa situação em que está o polo naval de Rio Grande
–, mais precisamente em Palenque, no departamento de Rocha, representa um risco de ocorrer uma concorrência predatória com portos da Região Sul do País, como é o caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Não é aceitável que o BNDES financie e invista US$1 bilhão para a construção de um porto de águas profundas no país vizinho, quando os nossos portos dependem de melhorias e investimentos para a recuperação
econômica e o desenvolvimento industrial. É contraditório!
Quando debatemos aqui a questão do financiamento ao Porto de Mariel, falou-se da importância desses
financiamentos na exportação de serviços. Isso é importante porque representa o apoio a empresas brasileiras, que ganham com os projetos de engenharia, ganham com a execução das obras, até com a exportação de
serviços, o que entra na nossa balança de pagamentos e na balança comercial. Elas ganham de muitas formas.
Eu pergunto, Senador Blairo Maggi, o senhor que foi visitar a nossa Expodireto: o que é a exportação de
serviços? É a exportação dos empregos também. Nós estamos exportando também os empregos. E como ficam as nossas deficiências logísticas? Por que não financiar, então, projetos que tornem a nossa logística mais
eficiente?
Segundo uma reportagem publicada hoje, no jornal Valor Econômico, tanto a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), quanto a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público (Abratec)
encaminharam pedido à Presidente da República. Suas diretorias estão muito preocupadas com essa questão.
Usar recursos do BNDES para implantar um grande porto no Uruguai é dar uma espécie de carta branca
para estabelecer uma competição que pode prejudicar o sistema portuário do Sul do País.
Os portos da Região Sul, em especial o de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o de Paranaguá, no Paraná, e de vários terminais em Santa Catarina, como é o caso de São Francisco do Sul e de Itajaí, são os que mais
perdem se essa medida for incentivada pelo BNDES.
Não tenho nada contra investimentos no Uruguai. Ao contrário. Adoro o Uruguai, Senador Blairo Maggi.
Adoro visitar o Uruguai. Montevidéu é a cara de Porto Alegre – é a cara de Porto Alegre. Nós gaúchos temos
uma identidade muito grande com os uruguaios e com o Uruguai. Nós temos uma fronteira muito intensa. A
cidade de Santana do Livramento e a cidade de Rivera são cortadas apenas por uma rua e, às vezes, você está
com um pé numa cidade uruguaia e com o outro pé numa cidade brasileira. A convivência harmônica nessa
fronteira é uma coisa extraordinária, Senador. Não é o caso apenas de Rivera e Livramento; é o caso de Rio
Branco com Jaguarão; é o caso de Chuy com Chuí; é o caso de Quaraí com Artigas. E nós ali temos essa convivência. Mas, também, nesse aspecto, consumidores vão até lá em busca dos preços bons dos chamados free
shops do lado uruguaio, e isso é, no mínimo, US$1 bilhão naquele comércio. E isso é bom para os consumidores,
é ótimo para os consumidores brasileiros. E aí eu pergunto: Mas e o comércio do lado de cá como é que fica,
Senador Blairo? Como é que fica o comércio do lado de cá? Por isso, foi criado um projeto. A Receita Federal
está regulamentando um projeto que cria free shops do lado de cá. Essa é uma regra para cidades de fronteira,
que não é só para o meu Estado, o Rio Grande do Sul, mas para Roraima, Acre, Mato Grosso do Sul, para todos
os Estados de fronteira. Todos serão ser beneficiados.
Tenho um grande e enorme respeito, admiração mesmo pelo presidente uruguaio, Presidente José Mujica, que está surpreendendo pela qualidade e pelo pensamento político que tem.
Não concordo com o apoio do BNDES em ações que tragam danos à competição da nossa economia. Financiar a criação de um porto concentrador de carga no Uruguai é um claro problema para os portos da Região
Sul, tão necessitados de investimentos e políticas para a ampliação do comércio interno e também internacio-
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nal de nosso País. Mesmo não havendo até o momento consultas formais dessa operação de financiamento,
um projeto do Porto de Águas Profundas do Uruguai pelo BNDES, é preciso afastar atividades que não estejam
alinhadas com as diretrizes do Brasil em matéria de transporte marítimo. Enquanto o Uruguai tem posição de
abrir seu transporte a bandeiras estrangeiras, o Brasil tem lei que protege a cabotagem, a navegação na nossa
costa. O maior risco, segundo especialistas, é que o Porto de Rocha concentre linhas de navegação estrangeira,
que poderiam usar o local como base para operações em países da região, prejudicando o nosso País.
Ainda em setembro de 2012, o ex-Ministro Fernando Pimentel, à época à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, esteve em Montevidéu e, segundo a presidência da república uruguaia, teria expressado – abre aspas – o “interesse estratégico” do Brasil pelo projeto.
A meu ver, estratégico mesmo é criar plataformas logísticas aqui no nosso País. É inadmissível a repetição do erro de firmar um contrato secreto, como ocorreu com a operação do BNDES no financiamento de mais
de US$1 bilhão concedido a Cuba para a construção do Porto de Mariel. O valor repassado àquele país é três
vezes maior do que todos os investimentos em 2013 das Companhias Docas, responsáveis por administrar 18
dos 34 portos brasileiros.
A propósito, quero que fique registrado, Sr. Presidente Blairo Maggi, nos Anais do Senado o artigo do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-Senador desta Casa, que muito honrou a política do Rio Grande,
Paulo Brossard, cujo título é “Financiamento Secreto”. Foi seu brilhante Ministro da Justiça, Presidente Sarney,
o Paulo Brossard de Souza Pinto.
Eu gostaria que esse artigo “Financiamento Secreto”, de 3 de março de 2014, publicado no jornal Zero
Hora, ficasse nos Anais do Senado Federal.
Trata-se de um artigo em que analisa com muita propriedade as circunstâncias – e, como ex-Ministro
do Supremo, ele tem a Constituição na cabeça e, então, fica mais fácil fazer uma avaliação. Já discutimos aqui.
Inclusive, o Senador Armando Monteiro, sobre essa questão do financiamento, falou muito da exportação dos
serviços. Na verdade, como jornalista que acompanhava a economia e viagens do ex-Presidente José Sarney e
de tantos ex-Presidentes da República, sei da relevância que tem para o País essa inserção.
A questão, Senador Armando Monteiro, é que não podemos, em detrimento do que precisamos aqui
dentro, fazer um financiamento de uma operação que é secreta. Então, a sociedade precisa conhecer os termos disso.
É bom lembrar também que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, hoje, um requerimento de
minha autoria para a realização de uma audiência pública – mais uma – em parceria com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que vai acontecer no dia 25 de março. Nós queremos ouvir, nessa ocasião,
o Presidente do BNDES, Sr. Luciano Coutinho, sobre os investimentos do Banco em projetos de infraestrutura
no exterior. E por que não financiar a pequena e média empresa? Por que não financiar mais também isso?
Enquanto isso, nossa logística padece de melhorias. O jornalista Marcelo Lara, do Canal Rural, fez recentemente uma série de reportagens sobre as dificuldades enfrentadas por caminhoneiros brasileiros para escoar
a safra agrícola entre o Município de Sorriso, no seu Mato Grosso, Senador Blairo Maggi, e o Porto de Santos,
via BR-163. Foram cinco dias caóticos para transportar 36 toneladas de soja em um trajeto que, normalmente,
demoraria dois dias de viagem. Há estragos nas estradas que podem acarretar acidentes. Estou falando de estrada, que é uma coisa básica, não de porto. Esse é, infelizmente, o custo elevadíssimo da logística ineficiente
e precária que ainda freia o crescimento econômico do Brasil.
São problemas que afetam a todos: grandes, médios e pequenos agricultores. Questões burocráticas para
a aquisição de tratores, por exemplo, atrasam a lavoura e a produção agrícola. Agricultura depende de clima e
precisa receber os investimentos no tempo certo. Não pode esperar.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Presidente, estou terminando. Falta pouco para eu terminar a minha exposição.
Aliás, por falar nesses pequenos agricultores, quando eu viajo, ou são os comissários da Varig, que pedem apoio para a questão do Aerus, ou são demandantes, prefeitos e produtores rurais. Chamou-me a atenção uma produtora rural de mãos calejadas, Senador. Pegamos o avião aqui em Brasília. Ela vinha da cidade
de Miranorte, que fica em Tocantins. Ela é presidente de uma associação dos assentados de um assentamento
chamado Padre Expedito, que está nesse Município. Ali são 30 famílias dedicadas ao cultivo da mandioca e
do abacaxi. Eles pediram um trator, e o trator não chegou lá ainda. O Governo entrega tratores às Prefeituras
Municipais, mas as Prefeituras têm outras prioridades: às vezes, resolver o problema de uma estrada vicinal, ou
outro problema de maior demanda. Então, quando o tratar chega ao assentamento, Senador, passou o tempo
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do plantio, e o senhor sabe muito bem que, quando passa o tempo do plantio, não adianta botar semente na
terra, não adianta botar a mandioca na terra, não adianta plantar abacaxi. Fora de hora, não dá.
Então, a agricultora, a Dona Emília Pjerl, da Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Padre Expedito, ali de Miranorte, Tocantins, solicitou que eu falasse a respeito disso.
Portanto, eu queria pedir, publicamente, ao Ministro Pepe Vargas que olhe para esse assentamento de lá,
porque eles precisam desse apoio e dessa comunicação. Essa comunicação é essencial para que as Prefeituras
também façam essa interatividade com os assentamentos, para que não falte na hora certa o equipamento.
Sem isso, a produção de alimentos fica prejudicada, como sabe o senhor. A diminuição da burocracia é um
grande elemento.
Espero, portanto, que as questões da logística nacional recebam a devida atenção do Governo Federal,
dos governos dos Estados e também dos Municípios, para que o Brasil não perca a oportunidade de desenvolver sua economia, gerar emprego e renda no campo e em todos os setores, para que a gente tenha condição
de continuar tendo orgulho de ser uma das maiores economias do mundo.
Muito obrigada, Sr. Senador.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Financiamento Secreto”, de 3 de março de 2014, publicado no jornal Zero Hora.
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Durante o discurso da Srª Ana Amélia, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo seu pronunciamento.
Eu passo a palavra agora ao Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, que vai fazer seu
pronunciamento pelo tempo que tiver necessidade, Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como já expressei anteriormente, uma das missões mais dolorosas do homem público é se despedir de entes que aprendemos a gostar ao longo de nossas vidas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, infelizmente, a semana que passou nos privou do convívio de dois homens públicos de primeira grandeza.
Aos 66 anos, precocemente, faleceu o Deputado, ex-Senador e ex-Presidente do PSDB, meu estimado
amigo Sérgio Guerra, com quem tive a honra de conviver neste plenário durante anos. A aridez do terreno político não conseguiu transformar Sérgio Guerra em um homem cáustico ou rude. Ao contrário. Sérgio Guerra
foi uma referência como democrata e homem público em todos os cargos que exerceu e nunca encarnou o
espírito belicoso do sobrenome.
O Brasil perdeu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um extraordinário homem público e a oposição, um dos
seus principais expoentes. Certamente haveremos de sentir muita saudade de sua personalidade agregadora
e de sua capacidade de diálogo. A cena política nacional perdeu um de seus quadros mais competentes, um
brilhante e discreto articulador, além de ser um dos melhores analistas com quem já convivi. E de perfis como
este sempre haveremos de nos ressentir.
No plano estadual, Sr. Presidente, em Alagoas, no meu querido Estado das Alagoas, faleceu, na última
terça-feira, 4 de março, o Desembargador José Fernando Lima de Souza, do Tribunal de Justiça de Alagoas, aos
76 anos de idade. Sua perda cobre de luto o mundo jurídico, social, acadêmico e político de Alagoas. Eu, pessoalmente, sinto profundamente a ausência do amigo e mestre, de quem recolhi, desde cedo, ensinamentos
valiosos para a vida inteira.
Tive a honra de ser seu aluno no curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas e me lembro, Sr. Presidente, do docente rigoroso, mas afável, que sempre se expressava em tom ameno e sem alterar o tom de voz.
O nome de batismo, José Fernando Lima de Souza, era uma formalidade. Alagoas inteira sempre o conheceu, chamou e admirou como Fernando Tourinho. O apelido vem dos tempos de jogador de futebol, uma
marca registrada do zagueiro viril, acabou incorporado ao sobrenome e foi herdado pelo filho Fernando Tourinho de Omena Souza, também desembargador, que, igual ao pai, orgulha o Judiciário alagoano.
Natural de Major Izidoro, no Sertão alagoano, Fernando Tourinho era filho de educadores. A família se
mudou para Maceió quando ele era ainda menino, para que pudesse estudar.
Advogado, mestre no Tribunal do Júri, promotor, procurador municipal, professor, desembargador indicado pela classe dos advogados, presidiu o Tribunal de Justiça de Alagoas de 2001 a 2002. O período de sua
presidência no Tribunal de Justiça de Alagoas foi particularmente delicado. Eram tensas as relações entre o
Judiciário, o Executivo e o Legislativo, resultado de desencontros políticos e até pessoais.
O Desembargador-Presidente Fernando Tourinho revelou naquelas circunstâncias notável capacidade
de negociador político, ao chamar as partes ao diálogo, serenar os ânimos e pacificar a política alagoana.
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, também nesse período, permaneceu durante 45 dias à frente do
Governo do Estado, substituindo o Governador Ronaldo Lessa, e nessa condição presidiu, com zelo e imparcialidade, as eleições gerais de outubro de 2002 em Alagoas, nosso Estado.
Também em sua presidência, o Tribunal realizou, sob seu comando e com a lisura que marca toda a sua
trajetória, o concurso público para preencher mil vagas no Poder Judiciário alagoano. Não houve uma única
denúncia de irregularidade no certame.
Fernando Tourinho construiu uma Escola de Magistratura considerada a melhor do Nordeste. Investiu
na infraestrutura das comarcas do interior e fez avançar o processo de informatização das varas de Justiça por
todo o Estado.
Também, Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, ele foi Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2005 a 2007. Por força do cargo, presidiu a eleição de 2006, uma das mais atribuladas da história recente
no Estado de Alagoas, e, graças a seu equilíbrio e serenidade na tomada de decisões, levou a eleição de 2006
a bom termo, cumprindo muito bem a sua missão.
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Fará muita falta a Alagoas, não se tenha dúvida, o homem público exemplar que foi José Fernando Lima
Souza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Presidente Renan.
A Mesa se associa à sua manifestação de solidariedade à família do nosso querido ex-Senador Sérgio Guerra.
Eu passo a palavra ao nobre Senador Rodrigo Rollemberg, para seu pronunciamento.
O tempo já está contando, Rodrigo. Só há mais 19 minutos e 48 segundos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguintes discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Blairo Maggi, Srªs e Srs. Senadores, eu nem pretendia usar a palavra na tarde de hoje, mas eu não poderia deixar de comentar, Senador Randolfe Rodrigues, o pronunciamento
do Líder do PT, o nosso querido amigo Senador Humberto Costa, em que ele se refere a algumas declarações
do Governador de Pernambuco e Presidente do nosso Partido, Eduardo Campos, como se as declarações de
Eduardo Campos significassem baixar o nível do debate eleitoral.
Eu, em primeiro lugar, quero demonstrar estranheza, porque quem, até este momento, tem procurado
tolher o debate, evitar o debate tão importante para o País, debate sobre os problemas brasileiros, é a Presidenta da República.
A Presidenta da República – eu usei a tribuna para registrar isto –, de forma desrespeitosa, numa solenidade recente, referiu-se aos adversários, aqueles que discordavam do seu governo, como caras de pau, numa
linguagem absolutamente inadequada para uma Presidenta da República, que tem como obrigação elevar o
nível do debate.
Essa mesma Presidenta, no ano passado, disse que, para ganhar eleição, valia o diabo – podia-se fazer o
diabo para ganhar uma eleição –, o que nos leva a crer que, ao se aproximarem as eleições, ou seja, ao estarmos
no ano das eleições, a Presidenta da República já fazendo o diabo para tentar ganhar a eleição.
E o que disse de mais o Governador Eduardo Campos? Disse que o Brasil não aguentava mais quatro
anos de Presidenta Dilma à frente do Governo. E é fato. Esse é um dado que precisa efetivamente ser debatido,
Senadora Ana Rita, porque o desempenho do Governo, que já está no quarto ano, é um desempenho sofrível.
É melhor reconhecer isso para, ao reconhecer, tentar superar as dificuldades a fazer de conta que não há
problemas. Há problemas e problemas de todas as ordens: há problemas gerenciais; há problemas na política
energética; há problemas na economia; há problemas na condução da política. Ou não há? Com um Governo
que possui uma base que é 4/5 do Congresso Nacional, é 4/5 da Câmara dos Deputados, e com o partido do
Vice-Presidente da República, neste momento, sendo rebelado, há ou não há problema político?
E o nosso Presidente tem dito que esse pacto político que sustenta o Governo está mofado. A prova é
esta: está mofado, sim, porque ele foi todo construído em troca de benefícios partidários, benefícios pessoais;
ele foi construído a partir da partidarização, do aparelhamento da máquina pública, o que a população não
aceita mais.
Basta comparar. Nós tivemos, ao longo do governo do Presidente Lula, com o qual tivemos a honra de
colaborar, durante os oito anos do governo do Presidente Lula, um crescimento médio de 4%, enquanto que
o crescimento médio dos três anos do Governo da Presidenta Dilma é de 2%.
Esse é um crescimento pífio e inadequado para um país como Brasil. E não vale aqui justificar, dizendo
que a instabilidade econômica mundial contribuiu para o baixo crescimento do Brasil, porque nós também
tivemos instabilidade nos últimos anos do governo do Presidente Lula, e, nos últimos três anos, período em
que coincide com o do Governo da Presidenta Dilma, a América Latina cresceu 3,4%, o mundo cresceu 3,3% e
o Brasil cresceu apenas 2%.
Temos os dados aí da nossa balança comercial. Nos dois primeiros meses do ano, tivemos os piores resultados da história – os piores resultados da história –, mostrando que qualquer que seja o presidente eleito
– e eu espero que seja o Governador Eduardo Campos – enfrentará uma situação difícil. Apenas em janeiro
de 2014, tivemos o pior resultado mensal da história de janeiro: déficit de US$4 bilhões. Fevereiro de 2014, o
pior resultado mensal da história: déficit de US$2,1 bilhões. Um déficit acumulado no ano de US$6,2 bilhões.
Ora, outro dado que explica a preocupação do Governador Eduardo Campos com a condução do País,
mostrando a sua responsabilidade com o País. Ou será que o país está vivendo as mil maravilhas?
Das dez empresas, entre as 500 maiores do mundo que mais perderam valor de mercado nos últimos
12 meses, quatro são brasileiras – quatro empresas são brasileiras. Basta ver a situação da Petrobras, que perdeu 34% de seu valor em bolsa. A companhia brasileira que, cinco anos atrás, figurava entre as dez maiores do
mundo, hoje, está na 121ª colocação.
Portanto, o País efetivamente não aguenta mais quatro anos de condução política e econômica desse jeito.
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Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise de um governo que não dialoga. E essa reclamação
é generalizada, é uma reclamação dos empresários de todo o Brasil, é uma reclamação do meio político. E é
importante registrar que todo Presidente que desprezou a política, Senadora Ana Rita, enfrentou problemas
graves – repito: enfrentou problemas graves –, porque é importante que haja o diálogo político, o diálogo político franco, o diálogo político aberto.
O problema, Senador Blairo Maggi, é que este Governo construiu a sua sustentação política num pacto
superado, mofado, em torno de compromissos que não atendem aos interesses do País. Eles atendem a interesses específicos, atendem a interesses de setores de partidos e, às vezes, a interesses de partidos, mas não
atendem ao interesse nacional.
O fato é que nós temos uma economia com crescimento pífio, nós estamos à beira de uma crise... À beira, não, estamos vivendo os efeitos de uma crise energética, porque nunca neste País se usou tanta energia
produzida por termelétrica, aumentando muito o custo das empresas, das indústrias brasileiras.
Nós temos dificuldades graves no valor, nós temos uma redução no valor das nossas empresas, como
a Petrobras, como a Eletrobras. Nós temos problemas sérios no programa de agroenergia, no programa de
etanol, que foi praticamente abandonado pelo Governo, e nós temos, sim, possibilidade de apagão, porque
nós nunca tivemos as reservas das nossas usinas hidrelétricas tão baixas. Portanto, há que se reconhecer isso.
E, quando se diz “Ah, mas teríamos uma Presidente que é uma grande gestora”, a prática, a realidade está
demonstrando que não é assim. Temos uma Presidenta que foi Ministra das Minas e Energia, e é exatamente
nessa área de energia em que vivemos os problemas mais graves, com um Governo que não consegue concatenar a produção, a geração de energia, com a construção das linhas de transmissão para utilização dessa
energia. Os jornais estão mostrando, a cada dia, que há uma diferença nos parques eólicos brasileiros, constrói-se a geração e não há a transmissão nas próprias usinas hidrelétricas. Então, há um problema de falta de
planejamento, há um problema de falta de gestão.
Nós queremos fazer esse debate e vamos fazê-lo com muita tranquilidade, Senador Wellington Dias, com
muita lealdade, sem ofensa pessoal.
Ninguém vai ver Senador do PSB ou nosso candidato à Presidência buscar desqualificar qualquer dos
outros candidatos. Não! Nós reconhecemos a trajetória da Presidenta Dilma, uma pessoa correta que tem uma
trajetória política bonita. Mas a gestão do País não está boa! Não está boa. Efetivamente, não está boa. E não é
à toa que as pesquisas indicam que dois terços da população brasileira querem mudança. Querem mudança
porque não está bom!
Um ano antes das eleições de 2009, as pesquisas do Ibope, Senadora Ana Rita, demonstravam que 70%
da população queriam continuidade, porque aprovavam, efetivamente, o governo do Presidente Lula, tanto é
que isso acabou por implicar a eleição da Presidenta Dilma.
O fato é que agora, a menos de um ano da eleição, é o contrário: dois terços da população brasileira
querem mudança. Agora, é claro que, neste momento, quando a eleição não começou, quando a população
ainda não está focada em eleição, mas focada nos seus problemas do dia a dia, que são cada vez maiores, porque não conseguem um atendimento adequado na rede pública de saúde, não têm uma mobilidade urbana
decente nas cidades, no momento em que as cidades estão muito inseguras, o crime assusta e assombra as
famílias todos os dias, ninguém está pensando em eleição.
É claro que uma presidenta que tem uma exposição enorme na mídia em função de suas atribuições e que
faz uso de outras permitidas pela legislação, como a de utilizar cadeia de rádio e televisão toda vez que quer,
neste momento, beneficia-se das intenções de voto. Mas eles certamente não se sustentarão quando começar,
efetivamente, o processo político eleitoral e os candidatos tiverem, pelo menos, um tempo um pouco menos
desigual a partir da cobertura espontânea que os telejornais farão da agenda deles, dos próprios programas
de televisão, do próprio interesse da população para acompanhar o processo eleitoral.
Senador Wellington, é claro que essa insatisfação que já aparece em dois terços da população que querem
mudança porque entendem que chegamos ao final de um ciclo e que esse pacto político não sustenta mais o
que o País quer, o que o País precisa, o que o País deseja, vai se expressar nas outras candidaturas.
E eu tenho dito que tenho convicção de que alguns conceitos definirão o que a população quer para os
próximos anos: inovação, sustentabilidade, transparência, eficiência, e nós temos que reconhecer que alguns
desses conceitos estão distantes deste Governo.
A questão da inovação. Cadê a nossa política industrial? Cadê os recursos da área de ciência, tecnologia
e inovação que foram reduzidos ao longo dos últimos anos, foram contingenciados? É uma área que não podia
ser contingenciada pela LDO, passou a ser contingenciada.
Denunciei ontem aqui o Governo do PT do Distrito Federal, o Governador Agnelo, retirando uma área
de 90 hectares, Senador Wellington, da Embrapa Cerrados, um centro de excelência que mudou a agricultura
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deste País, do Cerrado brasileiro, com importância para todo o Brasil, para fazer um núcleo habitacional que
pode ser instalado em diversos outros lugares de uma unidade da Federação em que grande parte das terras
são públicas, e o Governo Federal, que é responsável pela Embrapa, não toma nenhuma iniciativa, demonstrando qual é o compromisso deste Governo com a inovação tecnológica.
Portanto, efetivamente, esse debate precisa ser feito nesse ambiente, com muita tranquilidade, com
muita profundidade, com muito respeito, mas é importante dizer, sim, que há um desejo de mudança muito
forte, e isso está indicado nas pesquisas de opinião.
Ouço com muita alegria o meu amigo, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador Rodrigo Rollemberg, primeiro, saudar V.
Exª, todos os Senadores e Senadoras e meu querido Senador Blairo, que está hoje com um corte de cabelo bonito, diferente. Mas, meu querido Senador Rodrigo, nesta oportunidade, apenas pegando o que V. Exª coloca,
eu entendo que, à medida que a gente entra no ano eleitoral, a temperatura também dos pronunciamentos
se altera. Vejam: e é normal, é natural, é próprio, ocorre sempre nesses períodos. Chamo a atenção de que é
preciso não ter a cegueira da política, porque se a gente examina por áreas o que nós temos de alterações positivas... E é isso que a população está vendo. A população não está só com intenção de voto para a Presidenta,
a população aprova o governo dela. V. Exª citava, por exemplo, a área da criminalidade, da segurança. De um
lado, a população percebe a responsabilidade que tem o Governo Federal, mas percebe também o que tem
dos Estados. Se V. Exª citou exemplos como o Distrito Federal, me permita citar Pernambuco. Qual é o índice
de homicídios em Pernambuco hoje? É elevadíssimo, um dos mais elevados do Brasil. Recife tem um dos mais
elevados do Brasil.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Apenas para registrar, Senador Wellington Dias...
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pois não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... com a sua licença, que recentemente
o Governador de Pernambuco recebeu um prêmio da Organização das Nações Unidas porque foi um governador que, durante sete anos seguidos, em função do Pacto Pela Vida, conseguiu reduzir de forma substantiva
os índices de violência no Estado.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Cite-me os dados.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sim, homicídios, morte de pessoas,
um dado extremamente relevante.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu pedi para citar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Agora, é importante registrar que os
índices ainda são elevados, mas eram muito mais elevados. E o que a gente tem que observar no governo é a
tendência na prática de redução substantiva, que fez o Governador receber um prêmio internacional, ao contrário daqui do Distrito Federal, por exemplo. O Governador Agnelo...
Você mora em Brasília.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Moro em Brasília.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Você sabe disso. O seu motorista mora
em Brasília. As pessoas do seu gabinete moram em Brasília.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Minha filha mora em Brasília.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Ao sair deste plenário, pergunte aos
funcionários do seu gabinete o que eles acham que é a segurança pública do Distrito Federal hoje e o que era
cinco anos atrás, durante a maior crise política que o DF já viveu. A sensação de insegurança é total – 71 homicídios apenas no mês de janeiro, no Distrito Federal.
Então, nós temos que avaliar dentro da conjuntura que cada governador recebeu do seu antecessor.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Claro. Eu quero só concluir, primeiro, com toda
a tranquilidade, como V. Exª coloca aqui. O que estou dizendo é que nós temos uma situação em nosso País
em que nem sempre a ação, no caso da criminalidade, de homicídios, etc., a competência, pela nossa própria
estrutura, é dos Estados. Eu tive o privilégio de também atuar no meu Estado para torná-lo o primeiro ou o segundo menor indicador de homicídios do Brasil.
O que quero colocar é que nas mais diferentes áreas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... há parcerias, há atuação da parte do Governo Federal. A estrutura que se tem, naquilo que é possível por parte do Governo Federal, teve apoio. E, certamente, há coisas a fazer. Há. A área da segurança é uma delas, sim. Agora, estou lhe dizendo aqui que é um
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problema, o Presidente da República tem que agir em parceria com os Estados, em parceria com os Estados.
E a população sabe disso, a população sabe disso. E é isso que ela vai avaliar. A economia que diziam que não
ia crescer, e teve crescimento, a inflação que diziam que estava descontrolada, colocando o tomate como a
grande matriz, terminou o ano dentro da meta, geramos emprego. Enquanto o mundo perdeu, desde a crise
de 2008, cerca de 60 milhões...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ... de postos de trabalho, o Brasil, no mesmo período, gerou mais de 10 milhões de postos de trabalho. O povo vê isso. Há coisas a fazer? Há mudanças? Há. E
a mudança, o povo sabe que pode ser feita com quem está no Governo. É isso que reflete, é essa aprovação.
Está aí o PAC Mobilidade, está aí um conjunto de outras respostas na área da educação, ampliando investimento na área da saúde, ampliando investimento na área de infraestrutura, ampliando investimento. É isso que a
população está vendo. Então, não adianta achar que a população não está vendo isso. É preciso reconhecer o
que há também de positivo. Eu agradeço a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Agradeço, Senador Wellington Dias.
A contribuição de V. Exª é sempre muito valiosa, V. Exª sabe a profunda admiração que tenho por V. Exª, mas V.
Exª sabe também, acompanha pesquisas, o Governo Federal faz pesquisas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... que demonstram claramente que
o nível de insatisfação da população vem crescendo a cada dia, o nível de percepção em relação ao futuro tem
deixado os brasileiros mais pessimistas porque não veem, por parte do Governo Federal, a ação, as medidas
adequadas, a condução adequada às políticas econômicas e às políticas sociais.
E esse debate nós queremos fazer com muita tranquilidade, com muita profundidade, com muita ênfase,
com muito entusiasmo, porque isso que é o bonito da democracia.
Agora, é importante dizer. Aqui, a Senadora Gleisi – a quem respeito –, a sua primeira intervenção – e o
Senador Aloysio comentou isso ontem –, foi chamando o Governador Eduardo Campos de ingrato. Porque se
discorda do Governo, se tem uma posição, se coloca uma candidatura em um sistema eleitoral...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... em dois turnos é ingrato. Por que,
Senador Blairo? (Fora do microfone.) Tudo porque o Governo Federal ajudou o Estado de Pernambuco? É obrigação do Governo Federal ajudar os Estados em um sistema federativo. Esse dinheiro não é da Presidenta! Esse
dinheiro é da Nação brasileira, que paga impostos.
Agora, o que temos de reconhecer é que o recurso foi muito bem utilizado pelo governador de Pernambuco, que é o governador melhor avaliado do Brasil, porque todos receberam. Todos os governadores
receberam recursos. Aqui, o do Distrito Federal, a fortuna... Se, de fato, o Governo do Distrito Federal recebeu
o tanto de dinheiro que o Senador Gim diz que trouxe para o Distrito Federal de recursos federais, isso vai se
transformar em um escândalo de grandes proporções, porque onde está esse dinheiro? Onde está essa fortuna de dinheiro? Ah, essas obras do Governo Federal... E onde está a aprovação do Governo do Distrito Federal?
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Um governo que recebeu quantias
bilionárias, segundo o Senador Gim Argello.
Aí, é a diferença da eficiência da gestão, entre quem gere com responsabilidade, com comando, com
autoridade, que manda no seu Estado, efetivamente, com metas, acompanhando, e outros que... Quem sabe
quando vamos ver esses recursos? Dois bilhões em um estádio? Está aí a diferença: um governo que começa
uma obra de um estádio, Senador Blairo, orçado em 500 milhões, e entrega o estádio à população por 500 milhões; enquanto, aqui no Distrito Federal, temos um estádio que começou com 600 milhões e já está em 2 bi!
E, se não tomar cuidado, vai chegar a 3, porque o céu é o limite quando se trata de irresponsabilidade fiscal,
administrativa, financeira, econômica, de parte do Governo Agnelo.
Então, essa é a diferença. O dinheiro não é...
(Interrupção do som.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Fora do microfone.) – ... não tem dono,
o dinheiro é da União. E a responsabilidade de quem repassa...
Peço para concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Para concluir, Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Obrigado.
E a responsabilidade de quem repassa e de quem gere o recurso é a responsabilidade de tratar com zelo o
recurso que é público, que é um recurso de todos, que é um recurso que não tem dono individual ou particular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Senador Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito para falar, mas apenas gostaria aqui de solidarizar-me com a amiga Sacuntala Guimarães,
jornalista, amiga guerreira do meu Estado, que passa por um momento extremamente grave e de dor na sua
família. Tenho muita fé e sei que Sacuntala e sua família também a têm. Por isso, acreditamos que Jatyla, sua
filha, irá se recuperar o quanto antes; esperamos que logo, logo, esteja entre os seus familiares. Quero também,
solidarizar-me, com toda a família, pais, irmã e o marido – Thiago Ribeiro.
Força, Jatyla, nós e todos os sergipanos estamos em oração e desejamos a sua recuperação plena!
Mas, Sr. Presidente, segundo item que gostaria também de lembrar – portanto, não irei mais utilizar a
tribuna – é o seguinte: hoje, dia 11 de março, o ex-Governador de Sergipe, Marcelo Déda, estaria completando
54 anos não estivesse partido no início de dezembro do ano passado. À época, por ocasião do seu falecimento,
disse, daqui da tribuna desta Casa, que as divergências políticas se anulavam e ficava, com certeza, o sentimento cristão de fraternidade e respeito ao ser humano, dotado de reconhecidos princípios morais e éticos. Déda
era assim; e, por isso mesmo, deve ser lembrado por todos nós sergipanos e todos os brasileiros.
Déda, se vivo estivesse, estaria hoje completando 54 anos. Divergências políticas existiram, sim, em alguns
momentos, mas o respeito e a consideração da nossa parte, da parte dele, com certeza, foram bem maiores,
não superaram e foram capazes de deixar de lado as discordâncias políticas. Déda hoje estaria completando
54 anos! O Senador Valadares, que ali está, conviveu com Déda muito mais do que eu e sabe que ele era uma
pessoa de princípios e de valores, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Amorim.
Esta Mesa se associa a sua homenagem ao ex-Governador Déda.
Na forma do Regimento, será atendido o pedido da Senadora Ana Amélia para dar como lido e transcrito, nos Anais do Senado Federal, o artigo do ex-Ministro Paulo Brossard, publicado no dia 3 de março, no Jornal
Zero Hora, de Porto Alegre.
Com a palavra, pela Liderança do PMDB, a Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, venho mais uma vez a esta tribuna, de certa forma, especialmente hoje,
um tanto desanimada, Sr. Presidente, com relação à solução dos conflitos indígenas deste País.
Nós assistimos, no ano passado, a total agressão aos direitos humanos no seu Estado de Mato Grosso,
com a desintrusão da Fazenda Suiá-Missu. A agressão aos direitos humanos, reconhecida por autoridade da
Secretaria Nacional de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, em que 6 mil brasileiros não índios foram
jogados ao vento, sem sequer lona para ficar debaixo, porque, na Justiça, transitou em julgado o problema da
área, e não tiveram dó nem piedade.
Nessa hora, não apareceu sequer uma ONG dos direitos humanos, não apareceu um procurador da República, não apareceu ninguém do Cimi para se solidarizar com pessoas pobres, humildes, cujo único pecado
era serem brasileiros não índios, e que até hoje estão lá.
Nós sabemos da fraude que aconteceu em Mato Grosso, na Fazenda Suiá-Missu, quando a antropóloga
declarou que a área verdadeira dos índios era um assentamento da reforma agrária, que não poderia contrariar o bispo da região, e que deveriam aceitar, por enquanto, essa área da Suiá-Missu, até que o bispo um dia
morresse. Aí, nós iríamos – a antropóloga dizendo aos índios – atrás da área verdadeira na Fazenda Suiá-Missu.
Esse é um exemplo das aberrações dos laudos antropológicos feitos pela Funai, que está expropriando
terras de produtores rurais grandes, médios, mas principalmente pequenos, por uma simples razão: 86% dos
produtores do Brasil são pequenos. É óbvio que são os mais afetados e os mais atingidos. Mas, como se não
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bastasse, nós estamos assistindo ao Maranhão, que, agora, já iniciou a desintrusão de outra área, a terra indígena Awá-Guajá, no Maranhão.
Eu tive o cuidado, Sr. Presidente, de pedir a todos os organismos, ao Ministro da Justiça, ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que acompanhassem a
desintrusão para que não ocorresse no Maranhão o que aconteceu no Mato Grosso, em Suiá-Missu, no Estado
de V. Exª – pessoas pobres, humildes, 1.200 famílias, o que, no mínimo, significa 4.000 pessoas! Transitou em
julgado: a lei segue firme, fria e cruel. Cumpra-se a lei! Tudo bem. Eu sou uma defensora ferrenha do cumprimento da Justiça, de ordem judicial.
Eu só queria, Sr. Presidente, que esse mesmo tratamento fosse dado aos brasileiros não índios – aos
brasileiros não índios! –, quando também vissem insultados os seus direitos, porque, na verdade, também
acontece o contrário, e índios invadem fazendas de brancos, insuflados pela Funai, insuflados pelo Cimi, que
prometem, com falsas promessas, que vai se aprovar a área de qualquer jeito, trazendo a violência e a injustiça
ao campo brasileiro.
Como se não bastassem os resultados que esse setor tem dado ao País, o que já não é novidade para
nem uma criança do ensino fundamental. O Brasil inteiro sabe que, graças a Deus, o agronegócio tem sido o
principal instrumento de sucesso da economia nacional. Mas, em troca, nós levamos a falta de apoio, a falta
de Justiça e a aberração com relação às invasões.
Nós não temos ao nosso lado o Ministro da Justiça. Nós não temos ao nosso lado o Procurador-Geral da
República, que age de forma diferenciada quando se trata de índios.
Eu, hoje, fui ao Ministério Público Federal, em audiência com o Dr. Rodrigo Janot, porque eu queria saber, Sr. Presidente, por que o Dr. Rodrigo Janot se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal, insuflado pelo Ministro
da Justiça, Eduardo Cardozo, para suspender a reintegração de posse das fazendas da Bahia. São 30 reintegrações de posse que foram dadas pela Justiça comum e depois reafirmadas pela Justiça Federal, pelo TRF da
1ª Região, de Brasília, porque estava de posse da fraude do laudo da Funai, em que selecionaram não índios
pagando R$30,00.
Não sou eu que digo isso. É a Polícia Federal que diz que eles cadastraram, nas favelas de Ilhéus e no entorno, brancos e não índios para se fazerem de índios e conquistarem a sua área indígena.
Felizmente, brasileiros de boa-fé viram que aquilo não estava certo e foram até a Funai para se descadastrarem: “Não sou índio. Eu fui levado ao erro com promessas de terra e cesta básica.” Quem disse isso foi a
Polícia Federal.
Pior do que isso é que essa reintegração de posse foi suspensa pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal a pedido do Ministro da Justiça, Dr. Janot.
A mesma antropóloga, Sr. Presidente, que disse que a terra era indígena, reconheceu a existência dos
índios, tinha afirmado em sua tese de mestrado, antes de ser contratada pela Funai, quando ela defendeu sua
tese de mestrado, que aquela etnia havia sido extinta no século XIX – no século XIX! A antropóloga escreveu
a sua tese de mestrado, publicou e, depois, com contrato da Funai, mudou a sua tese.
De posse disso, a primeira instância, o juiz do TRF da 1ª Região, de Brasília, reconheceu e reafirmou: “Parem com essa bagunça”, como se tivesse dito “continuem a reintegração de posse e devolvam aos seus donos
as terras”.
Reintegramos 24, quando, para nossa surpresa, 6 fazendas foram suspensas. A pedido de quem? Do
Ministro da Justiça. A pedido de quem? De um tal de cacique Babau, um baderneiro, um chefe de quadrilha,
que organizou todo esse falso laudo, cadastrando pessoas em Ilhéus, em Una, em Buerarema, no sul da Bahia,
trazendo desespero entre os pequenos produtores que lá se encontram.
Se estão duvidando de que são pequenos, porque a Kátia Abreu está dizendo que são pequenos, vão até
lá visitar, como eu fui. Vão lá ver o desespero, porque não tem mais coco, não tem mais farinha, não tem mais
produção naquela região. Subiu de R$1,00 para R$6,00 porque não ninguém pode trabalhar, devido à violência.
O Exército se encontra lá hoje e vai sair dia 14, à meia noite. Só Deus sabe o que vai acontecer, porque
todos conhecem a fraude do laudo. Agora, essa insistência, essa atitude do Ministro da Justiça foi acatada pelo
Procurador-Geral da República, acatada pelo Presidente do Supremo, sem conhecer a realidade dos fatos, porque o Sr. Ministro da Justiça disse que lá ia haver sangue e morte.
Não é verdade! Já haviam reintegrado posses de 24 fazendas; faltavam apenas seis. Que força é essa do
Sr. Babau, desse cacique falso, desse cacique que organiza quadrilhas para fraudar os laudos da Funai?
Eu quero pedir à Justiça brasileira; eu não quero desistir da Justiça brasileira. Eu insisto que a Justiça brasileira seja boa, que a Justiça brasileira cumpra seu papel, porque eu preciso acreditar e fazer os meus produtores do Brasil acreditarem nisso.
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Não pode se instalar revolta, não pode se instalar violência, não pode se instalar a insegurança jurídica
que esse fato da suspensão da reintegração de posse instalou. Passaram por cima da primeira instância! Passaram por cima da opinião do juiz federal! O que vale essa opinião que confirmou a fraude e quis devolver o
direito aos seus donos? Lá não foi demarcada terra indígena.
Então, minha gente, quando transita em julgado área indígena, cumpra-se na hora. Não interessa para
onde vão esses brasileiros não índios! Agora, quando os brasileiros não índios conseguem a sua reintegração
de posse, no seu legítimo direito que lhes dá a Constituição, nós a estamos vendo ser tirada das suas mãos.
No Mato Grosso do Sul, mais de cem fazendas invadidas; também no Rio Grande do Sul, litígios de mais
de 10 mil hectares de áreas; em Santa Catarina, terras centenárias na produção de grãos; no próprio Estado
do Paraná, no oeste do Paraná, cuja fertilidade e produtividade nós conhecemos; no meu Estado, Tocantins,
na cidade de Araguaçu, de Formoso do Araguaia, onde nunca tivemos problemas indígenas, estamos vendo
instalarem-se conflitos por toda a parte; em Minas Gerais, em áreas de quilombolas, em áreas de assentamentos, nós estamos tendo conflitos e insegurança jurídica.
Ninguém quer investir, ninguém quer trabalhar, com medo de ficar sem a sua terra, porque todos nós
sabemos que esses laudos da Funai, que foram aprovados de forma fraudulenta durante tantos anos, nós sabemos que esses antropólogos têm todo o poder de uma caneta só, unilateral.
Não aceitam que ninguém possa dar um palpite, não aceitam que seus governadores, que seus prefeitos,
que foram eleitos pelos cidadãos, possam opinar se a terra indígena é verdadeira, é necessária, é suficiente. O
direito de A é o direito de B. O direito de Chico é o direito de Francisco. E nós não podemos separar direitos, porque a única coisa que nos une a todos – pobres, ricos, índios, negros, brancos – é a lei e a Constituição Federal.
Saí desanimada hoje, Sr. Presidente. Saí muito triste e desanimada da Procuradoria Geral da República.
Tentaram um acordo no Sul do Rio Grande do Sul. Querem forçar os produtores a fazerem acordos quando as
suas terras são próprias e são deles, quando eles têm documentos centenários de suas áreas!
E não querem questionar os laudos da Funai, que nós todos conhecemos, que são eivados de ideologia,
de preconceito contra os produtores rurais e de uma proteção exorbitante e excessiva, que extrapola a Constituição e as leis. Até quando? E aonde nós vamos chegar?
Enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgou o caso de Raposa Serra do Sol, nós tivemos argumentos aos nossos produtores. “Se acalmem, se acalmem, que o Supremo Tribunal Federal vai votar a Raposa Serra
do Sol, e vai valer para todos do Brasil, e nós teremos um marco regulatório definido, e nós teremos paz para
trabalhar e para contestar na Justiça se é terra indígena ou não.”
Mas, para nossa surpresa, o Ministro da Justiça faz questão absoluta de fazer ouvidos mocos à decisão do
Supremo por unanimidade, que estabeleceu 19 condicionantes, duas das quais se destacam. A condicionante
17 diz o seguinte: terra demarcada não pode ser ampliada.
E o golpe da Funai, do Cimi não é mais pedir a ampliação de terra indígena; é criar terra indígena de um
lado e de outro, repartindo as etnias como se fossem terras novas, para tapear o Brasil, os brasileiros, o Congresso Nacional e a Justiça.
A condicionante 19 é claríssima por unanimidade: terra indígena, para ser criada, os governadores e os
prefeitos precisam ser ouvidos. São eleitos pelo povo! Nós vivemos numa Federação, e o Pacto Federativo tem
que ser respeitado!
Nós podemos e vamos entrar na Justiça, questionando todas as áreas demarcadas. Nós vamos pedir
verificação de todos os lados, com fotos de satélite mostrando que, em 1988, essas áreas eram antropizadas,
povoadas por produtores rurais e com produção rural, por arroz, por feijão, por frutas, por café, por cana-de-açúcar. Já eram povoadas e, portanto, não eram terras indígenas.
Nós sabemos que, em 1988, quando a Constituição foi aprovada, nós tínhamos 16 milhões de hectares para os índios, e a Constituinte deu cinco anos para que tudo fosse normatizado. Para nossa surpresa, já
se passaram 25 anos da Constituição – 25 anos! Não se passaram cinco. E nós já estamos com 110 milhões de
hectares demarcados, com um aumento de quase 600% de terras indígenas neste País.
Para que aprovamos essa Constituinte, se nós não vamos respeitá-la?! Já se passaram cinco anos. E o
que é pior de tudo isso é que a Constituição diz que, por uma terra demarcada, reconhecida de forma honesta,
legítima, que seja terra indígena, o produtor não tem direito de indenização. Ele sai com uma mão na frente e
outra atrás, com o seu desespero e a sua família.
Nós estamos criando um País dividido, um País que sempre teve como fama a sua cultura, um país pacífico entre amigos. Nunca tivemos guerras culturais ou étnicas, e nós estamos vendo meia dúzia de brasileiros
mal-intencionados, perversos, eivados de ideologia, criar essa segmentação no Brasil, criar conflitos étnicos
que nós nunca tivemos em um país deste tamanho, com 850 milhões de hectares para os brasileiros, e nós
brigando por causa de terra. É uma coisa mesquinha, do tempo das cavernas!
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E hoje nós temos o satélite, que não deixa dúvida em lugar nenhum. Por que não têm a coragem de
requisitar as imagens de satélite da Embrapa Satélite, em Campinas, São Paulo? Peçam as imagens de 1988,
porque todos vão cair para trás. Há imagens em que nem em 2007 havia índio, como é o caso do Paraná. As
imagens são claras e evidentes.
Se em 1988 havia índio, é de índio, não vamos discutir. Mas se não é de índio, é de não índios. E vamos
respeitar da mesma forma. Não vamos tratar os brasileiros de forma diferente. O Ministério Público não pode,
Sr. Presidente, achar que defende apenas as minorias. O Ministério Público precisa estar do lado da lei, precisa
defender aqueles que estão no seu direito.
E eu quero pedir mais uma vez a esta Casa, Sr. Presidente. Eu quero pedir à Justiça brasileira, que nunca
nos faltou, que não nos falte nesta hora em que policiais federais que buscavam cumprir com a sua obrigação
foram recebidos a tiros, com armas de grosso calibre, por índios na Bahia.
Quero lembrar aos colegas Senadores que nós fizemos um encontro de contas. Dos 136 pedidos de criação de área indígena, 136 novos pedidos de área indígena, 130 estão em cima de áreas com pesquisa de lavra
mineral. A riqueza brasileira está sendo enterrada definitivamente, e não vai dar o direito aos pobres, àqueles
que precisam estudar, da Universidade, porque minério é riqueza, minério precisa ser extraído, minério precisa
ser desenvolvido. E eu pergunto: que coincidência é essa? Cento e trinta e seis pedidos de áreas novas, 130 em
cima de jazidas, de áreas minerais que já foram pesquisadas, lavras da maior riqueza.
Enquanto as demarcações estavam na área da Amazônia, nas áreas que não eram antropizadas, não havia
violência. Mas não se justifica, e não se contentam apenas com as áreas de floresta. Agora começaram a descer pelo Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais,
Tocantins, Bahia, Maranhão, Amazonas, onde morreram três brasileiros numa chacina, no Amazonas. Foram
mortos pelos índios, que cobravam pedágio ilegal.
Meu Deus do céu, se fosse o contrário! Se fosse o contrário: brasileiros brancos cobrando pedágio ilegal,
e se três índios tivessem sido assassinados, como foram os três brancos, o mundo inteiro estaria aqui, o mundo inteiro estaria aqui. Mas em favor desses três brancos, eu não vi uma palavra de nenhuma instituição que
deveria fazê-lo, como faz em favor dos índios.
Nenhuma, Sr. Presidente!
E eu quero mais uma vez dizer que os brasileiros produtores rurais não são inimigos dos índios. Ao contrário, nós sempre vivemos em paz e harmonia e estamos prontos para colaborar com o nosso know-how, com
a nossa...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – ... tecnologia, para fazer com que os índios também
possam faturar, possam ganhar dinheiro como os índios americanos. Nós temos condição para isso, sem desmatar, sem destruir suas áreas. Nós podemos, em harmonia e em sintonia, fazer com que os índios saiam da
miséria e da pobreza em que vivem hoje, atrás do escudo da Funai, que não deixa ninguém chegar perto, não
deixa que ninguém se aproxime. Vivem do conflito, vivem desse túmulo, se agarram a ele e não querem que o
problema tenha solução, vivem do conflito, vivem do dinheiro que só Deus sabe de onde vem, pagam as suas
diárias, mantêm as suas vidas às custas dos índios que são nossos irmãos brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) –Obrigado, Senadora Kátia Abreu.
Convido agora para fazer uso da palavra o Senador Valadares.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente Blairo.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Com a palavra, o Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Só para pedir-lhe que nos informe a ordem dos
inscritos, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – V. Exª é o próximo inscrito: pela Liderança.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Obrigado, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – (Fora do microfone.) V. Exª poderia
nos informar a ordem de todos os inscritos...
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela Liderança, o Senador Petecão;
depois nós temos um orador, que será Paulo Bauer; depois temos o Senador Cristovam, pela Liderança; depois,
Walter Pinheiro, como inscrito; depois, Senador Blairo, e, por último, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – P. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu havia pedido minha inscrição como Líder do Bloco.
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Sr. Presidente Blairo...
Permita-me só, Senador Valadares, fazer aqui um convite.
Nesta próxima quinta-feira, 13 de março, será comemorada no Piauí a Batalha do Jenipapo, e ali no corredor da Câmara – vindo dos gabinetes da Câmara para acessar o plenário – foi montada uma exposição a esse
respeito. Foi uma iniciativa da Bancada do Piauí na Câmara, iniciativa do Deputado Jesus Rodrigues, que é do
meu partido. Eu queria fazer esse convite para que os Parlamentares possam conhecer esse importante momento na Independência do Brasil.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de, mais uma vez, registrar a minha admiração e a minha saudade pela figura do ex-Governador falecido precocemente, o Governador Marcelo Déda, que completaria hoje, se estivesse vivo, 54 anos de idade. Ele realizou um grande governo,
deu prova de sua eficiência e de seu compromisso com a população e, acima de tudo, deixou para a história o
exemplo de dignidade, de ética e de decência na construção de um projeto político e administrativo no Estado de Sergipe. Por isso, quero transmitir, mais uma vez, a minha inteira e irrestrita solidariedade à sua família e
ao povo de Sergipe pelo desaparecimento desse homem que se consagrou como administrador ímpar, como
homem público inigualável e como companheiro solidário nas horas mais difíceis.
Sr. Presidente, eu subo à tribuna para falar de um problema que preocupa muito o Estado de Sergipe,
particularmente os Municípios produtores de laranja, como Salgado, Boquim, Lagarto, Umbaúba e tantos outros. São mais de 11 Municípios da região produtora de laranja. O alerta foi dado nesta semana pela Emdagro,
que é a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, e divulgado por diversos meios de comunicação não apenas do Estado, como também em âmbito nacional. Estou me referindo à entrada da mosca negra dos citros em alguns pomares de laranja localizados no Município de Salgado, que fica a 50km de Aracaju.
A Emdagro identificou a praga, elaborou um laudo oficial para confirmar que se trata da mosca negra e vem
adotando providências para controlá-la e impedir a sua disseminação.
A Mosca Negra dos Citros, Sr. Presidente, é um pequeno inseto que se alimenta da seiva da planta, deixando-a debilitada, causando o seu murchamento e, em muitos casos, a morte da planta. Sua disseminação
pode ocorrer naturalmente por meio de folhas infestadas, carregadas pelo vento ou pela dispersão natural,
com o crescimento populacional da praga. Uma infestação severa pode prejudicar a frutificação em até 80%.
A Mosca Negra dos Citros é originária do Sudeste da Ásia e atualmente é encontrada em regiões tropicais
e subtropicais da África, das Américas, da Ásia e da Oceania. No Brasil, foi detectada pela primeira vez em 2001,
no Estado do Pará. Desde então, sua ocorrência foi verificada em 17 Estados da Federação. Sergipe é um dos
últimos Estados a ter essa praga, graças ao trabalho de monitoramento e controle desenvolvido pela Emdagro.
Como essa praga tem alta taxa populacional e é de fácil disseminação, é urgente alertar para isso e adotar medidas de controle. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2007, adotou a Instrução
Normativa nº 52, preconizando que cada unidade federativa do País identifique os possíveis focos em seu estágio inicial, o que permitiria a rápida erradicação.
Dessa forma, os órgãos de defesa agropecuária dos Estados devem realizar semestralmente levantamentos de detecção, comunicando os seus resultados por meio de relatórios detalhados ao Governo Federal.
Em Estados classificados de médio risco, como Sergipe, devem ser inspecionadas plantas hospedeiras em pelo
menos 10% dos comerciantes de mudas cadastradas do Estado, em todas as centrais de abastecimento e nos
principais postos de parada de caminhoneiros localizados nas rodovias de acesso ao Estado.

Para que não se torne uma ameaça à citricultura brasileira, são necessárias medidas fitossanitárias rigorosas para um manejo efetivo.
Em face da confirmação da praga em Sergipe, a Emdagro iniciou levantamentos para a delimitação da área do foco, realizando inspeções fitossanitárias e georreferenciamento dos pomares, totalizando 500 propriedades em 14 Municípios da região citrícola.
Adotou, imediatamente, medidas preconizadas no Plano Emergencial aprovado pelo Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura. Treinou técnicos da própria Emdagro e da
iniciativa privada que emitem Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), realizou reuniões com o
Ministério da Agricultura, com o Prefeito do Município de Salgado, e vem orientando citricultores e
viveiristas de mudas cítricas sobre as medidas necessárias para o combate à praga.
O monitoramento e o controle da Mosca Negra dos Citros dependem, também, da ação do produtor rural. Ele deve procurar a Emdagro mais próxima de sua propriedade para tirar dúvidas sobre
o controle dessa praga.
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O produtor deve buscar, nas plantas, as brotações novas, examinando a face inferior das folhas
e procurando sinais de postura da mosca negra (ovos, ninfas, pupas e adultos).
Ao detectar um foco inicial da praga, o produtor deve eliminar partes infestadas, e essas partes
deverão ser queimadas ou enterradas, garantindo que toda a parte vegetativa seja eliminada.
Se o produtor verificar que a praga já está estabelecida no pomar, poderá ter que adotar o controle químico, por meio de inseticida. Existe produto registrado pelo Ministério da Agricultura para
o controle da Mosca Negra dos Citros. No entanto, segundo a Coordenadora de Defesa Vegetal da
Emdagro, Aparecida Andrade, o controle biológico tem sido mais eficiente que o controle químico.
Há, nos laranjais sergipanos, inimigos naturais da mosca negra, como o bicho-lixeiro e a joaninha.
Recomenda-se que o material vivo de insetos ou partes vegetais nunca seja carregado pelo produtor, com vistas a evitar a disseminação para locais sem ocorrência da praga. O produtor também
deve adotar outras medidas de prevenção adquirindo somente mudas certificadas, desinfetando o
maquinário e os frutos colhidos.
A Emdagro está mobilizando seus setores de assistência técnica e extensão rural, defesa vegetal
e pesquisa para combater os focos.
Todos estão conscientes de que a citricultura tem uma grande importância para Sergipe. Eu mesmo apresentei um projeto de lei, o PLS nº 76, de 2010, que foi aprovado pelo Senado Federal, em junho de 2011, e está
sendo discutido pela Câmara dos Deputados, para a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e Médios
Produtores de Laranja (Proap Laranja). Entre os eixos desse projeto está a prestação de assistência técnica e o
treinamento profissionalizante dos pequenos produtores, especialmente voltado para as questões fitossanitárias e de gestão da propriedade.
A citricultura é importante para Sergipe e é importante para o Brasil. É verdade que está vivendo um
momento grave, por conta das secas que deram prejuízos enormes à região citrícola no nosso Estado de Sergipe. A produção caiu assustadoramente. Esperamos que também o endividamento que se agravou com as
secas seja resolvido pela medida provisória que aqui tramitou, no Senado Federal. Existem outras propostas no
intuito de reduzir os efeitos das secas sobre o pequeno, o médio e até o grande produtor rural que perderam
seus pomares em face dessa irregularidade climática.
O nosso País é o maior produtor mundial de frutas cítricas, com mais de um milhão de hectares plantados.
A maior parte da produção brasileira de laranja, Sr. Presidente, destina-se à indústria de suco, que se concentra
no Estado de São Paulo. Esse Estado sozinho, aliás, é responsável por 70% da produção nacional de laranjas e
98% da produção de suco. Grande parte dessa produção se destina à exportação, sendo, portanto, fonte de
receitas para o País e um peso favorável para a nossa balança comercial.
Dessa forma, a mosca negra dos citros é uma preocupação de Sergipe e de todo o País. A ninguém interessa o aumento de custos de nossa produção de cítricos ou a ameaça à manutenção dessa atividade.
Aposto no esforço conjunto dos poderes públicos e da sociedade para que esse problema seja monitorado e mantido sob controle em prol da indústria nacional, de nossa produção agropecuária, dos grandes e,
fundamentalmente, dos médios e pequenos produtores de laranja.
Sr. Presidente, com este pronunciamento, espero alertar mais ainda as autoridades competentes do Governo Federal, do Governo do Estado, com o intuito de não só combater, mas prevenir a disseminação dessa
praga horrorosa que pode se disseminar por nossos pomares no Estado de Sergipe, o último a ser detectado
com a presença dessa praga.
Antes de terminar meu tempo, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro.
Os pré-candidatos à Presidência da República praticamente estão lançados: a Presidenta Dilma, que
pleiteia a reeleição; Eduardo Campos, Governador do Estado de Pernambuco, que se mostra, nesta fase, com
bastante dinamismo para apresentar as suas propostas de renovação da política brasileira; e o Senador Aécio
Neves, candidato à Presidência da República pelo PSDB. Pelo PT, portanto, a pré-candidata é Dilma Rousseff,
pelo PSB, o pré-candidato é Eduardo Campos, pelo PSDB é Aécio Neves e pelo PSOL é o nosso Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Pelo PR...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – E o PR vai ter candidato também, Senador?
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Senador Magno Malta.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – É o Senador Magno? Senador
Magno Malta já fez um pronunciamento aqui, dizendo que também é pré-candidato à Presidência da Repú-
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blica. Então são nomes do maior valor, do maior prestígio político, da maior respeitabilidade que querem se
apresentar perante o eleitorado para a continuidade do projeto ou para a apresentação de um novo projeto.
Quero dizer o seguinte: eu sou do PSB e, naturalmente, torço pela vitória do nosso pré-candidato. Não
só torço como também irei trabalhar no momento adequado. Agora, o que eu gostaria de afirmar é o seguinte: a Presidência da República é importante para as mudanças que o povo está a reclamar no setor da saúde,
da educação, da infraestrutura urbana, na melhoria do nosso sistema ferroviário, rodoviário, com as propostas
também em favor do fortalecimento da agricultura, da reforma agrária. Eu acho que o Executivo é importante,
porque é quem faz as obras, é quem promove a gestão administrativa, é quem realiza e dá força aos projetos
que são discutidos durante o pleito eleitoral. Mas se nós não tivermos, Sr. Presidente, um Congresso afinado
com o discurso do Presidente, nós não iremos efetivar os sonhos apregoados durante a campanha eleitoral.
O Congresso terá uma imensa responsabilidade, Sr. Presidente, de ajudar o futuro governo a promover
as mudanças adequadas que estão sendo exigidas, tanto no plano econômico quanto no plano social e no
plano jurídico.
O Presidente da República, seja ele qual for, a ser eleito terá que assumir durante a campanha uma responsabilidade da qual não pode se afastar, que é, no primeiro dia do seu governo, enviar para o Congresso
Nacional, naturalmente, de comum acordo com as futuras lideranças, uma reforma política para mudar o quadro deste País.
Já que a reforma política não pôde ser feita agora, pela resistência do atual Congresso, um Presidente
novo, que vem entrando no primeiro ano, eleito pelo povo, consagrado pelas urnas, terá força suficiente para
propor as mudanças que nós queremos que aconteçam no plano da vida partidária, no plano da vida política,
para que nós melhoremos não apenas no sentido ético a resolução dos problemas nacionais, como, acima de
tudo, possamos ter eleições mais limpas, mais transparentes, com igualdade na disputa.
Por isso, Sr. Presidente, além de pregarmos durante a campanha as mudanças econômicas e sociais, devemos pregar, acima de tudo, uma reforma política, para ...
(Interrupção do som)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – ... para melhorar o funcionamento das (Fora do microfone) duas Casas do Congresso, para fortalecer os partidos políticos e dar maior transparência, sem dúvida alguma, ao Congresso Nacional no exercício de suas funções constitucionais.
Se esse regime, Sr. Presidente, fosse perfeito, tão perfeito quanto nós queríamos, não haveria necessidade de medida provisória. A medida provisória existe justamente porque o Congresso Nacional é inoperante
na sua ação, não consegue avançar nas mudanças que o povo está a exigir.
Com um Congresso bom, com um Congresso forte e um Presidente prestigiado, sem dúvida alguma faremos as mudanças que nós queremos que sejam feitas em nosso País.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) – Há sobre a mesa, os Requerimentos
nº 184 e 185, de 2014, do Senador Blairo Maggi, por meio dos quais solicita, respectivamente, licença para
tratamento de saúde, no período de 13 a 26 de março de 2014, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento
Interno do Senado, e licença de 113 (centro e treze) dias para tratar de interesses particulares, nos termos do
art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs.Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Estão aprovados os requerimentos.
A Presidência tomará as providências cabíveis para a convocação do Sr. Cidinho Santos, suplente do Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco União e Força/PR – MT) –Pela Liderança, alternando, agora eu
chamo o Senador Petecão, Líder do PSD.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobre Senador Blairo Maggi, na verdade, a nossa vinda à tribuna hoje é para fazer um relato da situação em
que se encontra o nosso Estado.
Todos sabem o que já foi dito hoje aqui, na tribuna do Senado, pelos dois Senadores do meu Estado,
que já fizeram um relato da situação. Mas é importante que nós também possamos fazer aqui mais este relato,
porque a situação, no Estado do Acre, é muito grave. Eu diria que hoje a situação por que passamos no Estado,
com as águas do Rio Acre subindo... Já atingiram a faixa dos 16 metros e 68 centímetros. Essa foi a última medi-
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ção de hoje. E também, como se não bastasse essa enchente do nosso Rio Acre, há a enchente do Rio Madeira,
que nos deixou completamente isolados.
Chega a informação de que já faltam mercadorias em alguns supermercados, em alguns estabelecimentos. Falta gás, falta combustível. Mas o que nos preocupa mesmo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é que
sabemos que a culpa...
Não adianta queremos aqui responsabilizar o Governador. Não podemos responsabilizar ninguém. Mas
podemos, sim, pedir que o nosso Governador tenha a sensibilidade, que o nosso Governador tenha a humildade de chamar uma reunião com a Bancada Federal, os três Senadores e a nossa Bancada de Deputados Federais, para que possamos – e eu, como coordenador da Bancada – saber qual é a real situação por que nosso
Estado passa. Nós não podemos ficar nessa indecisão com os empresários ligando, pedindo que nós, daqui da
Bancada Federal, façamos alguma coisa.
A maioria das carretas, hoje, que abastecem o nosso Estado estão retidas em Porto Velho, outras retidas
no meio da estrada. E as duplicatas vencendo, e os pequenos, médios e grandes empresários passando por
momento difícil.
Mas eu tenho certeza de que este não é só o meu sentimento, esse é o sentimento de toda a Bancada
Federal que, questionada até por colegas aqui perguntando como está a situação do Estado, não tem uma
posição real, uma posição do Governo do Estado, para que nós possamos informar à imprensa nacional, às
pessoas que nos questionam, porque o governador não reúne.
Neste momento de dificuldade por que nós passamos, temos que deixar as divergências políticas de lado
e nos unir a todos. Não estou aqui, de forma alguma, responsabilizando o governador pelas enchentes. Seria
muita incoerência, seria muita irresponsabilidade da minha parte vir aqui responsabilizar o governador. Mas o
governador não faz um gesto. Diz que está preocupado. Ora, se está preocupado, reúna a bancada, discuta com
a bancada, discuta com os Deputados Estaduais, independente de sigla partidária, para que nós, representantes do povo do Acre, possamos passar as verdadeiras informações, para que não fiquemos nas especulações.
A verdade é que a situação do nosso Estado é muito grave. Por mais que o nosso governador não tenha
essa sensibilidade de sentar com a sua Bancada e dividir os problemas, quem sabe nós não podemos ajudar,
quem sabe nós não podemos fazer aqui uma visita à Presidenta Dilma e pedir que, neste momento de dificuldade, ela vá ao nosso Estado verificar in loco a situação por que passa o povo acriano. Isso não é feio. A situação
por que nós estamos passando não é porque o povo do Acre quer passar por isso, não. Sempre tivemos de nos
deparar com esse problema da alagação. Um Estado pobre como o nosso precisa do apoio do Governo Federal.
Quero reforçar este apelo que já foi feito aqui pelos outros Parlamentares, para que o Governo Federal
estenda a mão, mais uma vez, para que o povo acriano possa ser ajudado neste momento de muita dificuldade, seja pelo isolamento do Rio Madeira, sejam pelas cheias do nosso Rio, o Rio Acre.
Sinceramente, há algumas coisas que não entendo. Não entendo porque, neste momento de dificuldade,
penso que calçar a sandália da humildade nunca é demais para ninguém. As informações que chegam são de
que o número de desabrigados aumenta e já foi afetada a maioria dos bairros de Rio Branco – Seis de Agosto,
Santa Terezinha, Ayrton Senna, Adalberto Aragão, Aeroporto Velho, Terminal da Cadeia Velha, Baixada da Habitasa, Boa União, Glória, nossa querida Cidade Nova, Palheiral, Bahia Velha, Triângulo Novo, Taquari, Bairro XV.
As comunidades rurais também estão sendo afetadas. De forma que este é o momento em que precisamos e
muito da ajuda do Governo Federal.
Como eu dizia no começo da nossa fala, hoje recebi vários telefonemas de alguns empresários – não
pedindo privilégio –, mas que possam ter, neste momento, um tratamento diferenciado, para que os bancos,
os fornecedores sensibilizem-se com a situação que estamos passando no Acre.
Chega também a informação de que alguns comerciantes que têm um estoque maior já começam a aumentar os preços das mercadorias.
E aqui fica um apelo: não podemos, gente, de forma alguma, neste momento de muita dificuldade, dificuldade de todos, tentar tirar qualquer tipo de proveito com as dificuldades dos outros. Faço esse apelo aqui,
de público, àqueles empresários que detêm um estoque maior, para que não usem de nenhuma artimanha para
aumentar o preço das mercadorias, porque este é um momento em que todos nós devemos nos dar as mãos.
Sinceramente, fiquei muito triste em ver um alto secretário do Governo comemorando a vinda de mercadorias, principalmente as básicas como feijão, arroz, tomate, chegando de avião. Nós temos que agradecer
ao Governo Federal, é verdade, neste momento de dificuldade, por estar nos ajudando com o transporte aéreo
dessas mercadorias, mas não temos como justificar isso para ninguém. O nosso Estado deveria produzir pelo
menos a nossa alimentação básica, que é o feijão, o arroz, o tomate, e não produz nada!
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Que este momento de dificuldade sirva de exemplo para os nossos governantes, para o nosso governador, para que possam mudar essa política de produção que foi implantada no nosso Estado, um Estado que
não produz praticamente nada. Dependemos 100% dos outros Estados brasileiros.
Usei esta tribuna hoje para fazer um relato e pedir ao Governo Federal que ajude o prefeito da nossa
capital, ajude o governador do nosso Estado, e pedir também ao governador e ao prefeito para que, neste
momento de dificuldade em que a população paga um preço alto por conta da situação que estamos enfrentando, esqueçam a questão política. Chame toda a Bancada Federal, chamem os três Senadores, chamem os
nossos Deputados Federais, os Deputados Estaduais, para que possamos pensar juntos e tentemos sensibilizar
os ministérios a nos ajudar – se é que estão nos ajudando –, para que possamos trazer mais benefícios, trazer
mais ajuda porque a situação deixou de ser grave e passou a ser muito grave.
Sinceramente, não quero entrar nesta discussão de se a culpa é da hidrelétrica. Vou esperar por informações. Já encaminhei um expediente pela Comissão de Infraestrutura, da qual sou Vice-Presidente, para que
o Governo esclareça por que uma boa parte da estrada ficou inundada. Mas o importante é que, quando baixarem as águas, façamos imediatamente uma ação junto ao Governo Federal, para que se possa levantar essa
estrada nesses pontos em que ela ficou alagada.
Já tivemos uma grande vitória, que foi a construção da ponte sobre o Rio Madeira, que vai ligar o Estado de Rondônia ao nosso Estado. Essa ponte é fundamental para o nosso Estado. Essa foi uma luta nossa. Essa
foi uma luta da nossa Bancada, da Bancada Federal. Essa bandeira não é bandeira de ninguém. Essa bandeira
é uma bandeira de toda a Bancada Federal. Todo o povo do Acre, há muitos anos, vem sendo enganado, mas,
graças a Deus, nós conseguimos, porque a ponte já foi licitada.
Agora surgiu esse problema novo. Nós temos que, junto ao Governo Federal, junto ao Ministério dos
Transportes, fazer um levantamento de toda essa área que foi alagada, de toda essa área que isolou o nosso
Estado do restante do País, para que possamos tomar as devidas providências.
Por isso, colegas Senadores e Senadoras, eu queria só agradecer o apoio que o Governo Federal vem
dando ao Governo do Estado, ao prefeito da nossa capital. Que continue ajudando porque, independentemente da questão política do governador de não sentar com a sua Bancada, neste momento de sofrimento, neste
momento de dor, o que está em jogo é o povo do meu Estado.
Então, eu queria aqui, para finalizar, agradecer ao Senador Magno Malta, que fez uma visita ao meu
Estado. Quero dizer, Senador Magno Malta, que nos orgulhou muito o seu pronunciamento aqui, na tribuna
desta Casa, pedindo ao seu Partido, ao PR, a oportunidade para que o senhor apresente uma pré-candidatura
à Presidência do nosso País.
Esse seu gesto de ir ao Acre, de ir ao Amazonas, de ir a Rondônia, de ir a Roraima, para mim, é uma grande demonstração de um brasileiro que quer conhecer o nosso País. Fazer campanha em São Paulo, no Rio de
Janeiro, em Minas Gerais, é muito fácil. Eu quero ver fazer lá no Acre. E, quando o senhor faz um gesto desses
de começar a sua pré-candidatura pelo meu Estado, isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Fiquei muito
feliz. Fiquei satisfeito de recebê-lo lá no meu Estado.
Foi um movimento muito bonito. Fizemos uma grande reunião no auditório do Sebrae. Estavam lá várias
lideranças hipotecando apoio a esse seu gesto, esse gesto de um bom brasileiro que defende causas nobres
aqui nesta Casa, causas que não são todos que defendem. Causas que os menos favorecidos defendem. Eu só
queria agradecer essa gentileza, esse gesto de privilegiar o nosso Estado com a sua visita.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Magno Malta, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Muito obrigado, Senador Petecão.
Também agradeço, depois de 15 anos voltei ao Acre, numa situação mais confortável, Senador Cristovam, porque eu fui ao Acre, Senador Randolfe, na época da prisão do ex-coronel e ex-Deputado Federal Hildebrando
Pascoal, que cometia barbaridades, assassinatos, comandava o crime organizado, serrava pessoas. O Brasil foi
para as páginas internacionais com esse advento infeliz, infame, que colocou o povo do Acre como se vivesse
no velho oeste. Lembro-me plenamente, V. Exª era Presidente da Assembleia Legislativa, quando recebeu a
mim e a CPI, lá ficamos cinco dias e, pela graça de Deus, descobrimos até os cemitérios clandestinos onde as
pessoas eram enterradas vivas e, depois, tomavam um tiro de misericórdia na testa.
Volto depois de 15 anos. É uma felicidade muito grande, Senador Randolfe. Jovens que nem haviam nascido, jovens de 13 e 14 anos, foram ao auditório do Sebrae me abraçar, tirar fotografia e agradecer em nome dos
pais. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ter presidido aquela CPI, de ter ido ao seu Estado, num momento
não tão bom, porque as águas subiram, muita gente desabrigada – V. Exª faz esse registro.
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Queria aproveitar, Senadora Ana Rita, para fazer uma proposta que eu fiz, Senador Cristovam, à Ministra
Mirian Belchior, quando no advento do nosso Estado. Inclusive o Governador está aí em busca também de algumas respostas. Sofremos a grande cheia – está ali a minha esposa, a Deputada Federal Lauriete -, convivemos
em janeiro com esse drama das águas.
Toda emenda tem carimbo. Que se tire o carimbo das emendas da Bancada do Acre, da Bancada de
Rondônia. Em seguida, fui a Rondônia, que estava completamente embaixo d’água e havia um desespero dos
Parlamentares na Assembleia Legislativa. O Deputado Nilton Capixaba lá estava, o Deputado Maurão, que é
Presidente da Assembleia Legislativa, num sábado à tarde. Receberam-me naquela Assembleia Legislativa lotada. O Estado debaixo d’água e o Governo Federal relutando em reconhecer a calamidade pública.
Ora, esse é o fim do mundo! Um Estado debaixo d’água e não reconhecer a calamidade pública? Então, fiz
uma sugestão a ela e sugiro a V. Exª que, juntamente com a Bancada, com o Senador Jorge – aliás, eu avisei ao
Senador Jorge, o Governador, de que eu iria ao Estado, telefonei a todos os Parlamentares e à Ministra Miriam
Belchior de que eu chegaria ao Estado, porque o Governador é ligado ao PT, dá até para ter mais sensibilidade
– tirem a rubrica e que as emendas individuais sejam repassadas imediatamente por conta da necessidade do
Estado. Porque pode ter colocado R$300 mil carimbados para uma – porque a gente sabe que tem rubrica –
rodoviária, mas o Município acabou, e o prefeito não está interessado em rodoviária. Ele tem que refazer outra
área. Então, tirem essa rubrica e que o dinheiro fique lá.
Então, é uma proposta que faço para que se possa levar.
É a mesma proposta que faço, Ministra Miriam Belchior, para Rondônia, esse povo que está sofrendo. E,
se ainda não foi reconhecida a calamidade pública, pelo amor de Deus, o Estado está debaixo d’água!
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Mas, para que isso aconteça, Presidente, é preciso
que o Governador tenha sensibilidade e reúna com a sua Bancada. Porque age como se estivesse tudo dentro
da tranquilidade. Nós temos que criar exatamente essas alternativas, tentar sensibilizar o Governo Federal de
que nós estamos numa situação de calamidade.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – O povo está sofrendo. O povo do meu Estado, o
povo do Estado do Acre está passando por dificuldade, e nós não podemos aceitar isso.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Eu vi. E hoje, à tarde, eu tive a informação de que o rio Acre subiu 16,5 metros. Olha só, dezesseis metros! É uma barbaridade, não é, Senador Cristovam? Não é, Senadora Ana Rita? E debaixo d’água.
Então, há de se ter mais sensibilidade, até porque o Governador é do partido da Ministra, da Presidente,
do Senador Jorge, que são ferrenhos aliados, defensores do Governo.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – O Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – O Senador Anibal, essa figura. Foi quem
eu ouvi, pela TV Senado, hoje, dando essa informação aqui. E, depois, essa calamidade que V. Exª traz.
Ministra Belchior, eu falo aqui da Presidência do Senado e sugiro à senhora. Porque não é possível dizer assim: O Prefeito de Cruzeiro do Sul não fez o projeto, os R$100 mil estão voltando. Como voltam R$100
mil em um momento de calamidade pública? Tira a rubrica, Doutora, é muito fácil. Apague a rubrica e deixe
o dinheiro lá, porque, em estado de calamidade pública, nem licitação há. Quando você reconhece utilidade
pública, pode-se fazer as obras sem licitação. Ora, se o homem inventou a tal rubrica, o homem “desinventa” a
tal rubrica, Doutora, porque o dinheiro tem que ficar lá.
Então, é isso que eu sugiro a V. Exª. Sugeri na época da nossa calamidade lá no Estado do Espírito Santo
e estou sugerindo também para Rondônia.
Em Rondônia, eu visitei dois abrigos, quando saí da Assembleia Legislativa. Fiquei muito feliz porque as
pessoas simples, desabrigadas me reconhecerem pela minha luta de combate à pedofilia, o enfrentamento.
Entrei lá com a camisa “redução da maioridade penal já”. Parecia que era o discurso das pessoas simples, que
dependem das ruas, que dependem de ônibus, de pontos de ônibus. As pessoas mais simples deste País sabem
da necessidade de fazer esse enfrentamento à violência.
Fui a dois abrigos com o Deputado Federal Nilton Capixaba, com o Deputado Presidente da Assembleia,
o Maurão, e com vereadores e lideranças que lá estavam.
É preciso, então, abrir mão dessa tal rubrica, deixar o dinheiro lá, porque aquilo que era para rodoviária, não há lugar para fazer rodoviária e ninguém está interessado em rodoviária; estão interessados, sim, em
abrigar as pessoas.
Outro apelo que eu quero fazer, em Rondônia, é que a usina indenize as pessoas, indenize a terra das
pessoas.
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O grande choro do povo que está debaixo d’água é que as usinas que estão sendo construídas até hoje
não indenizaram ninguém. Esse é o desespero.
Então, em nome do povo de Rondônia, em nome daqueles que me solicitaram, faço esse apelo. Eu sei
que é um discurso que o nosso querido Senador Raupp já fez aqui. Encontrei ali, há pouco, a Deputada Federal Marinha, os Senadores pelo Estado. E eu estou fazendo a minha parte, porque vi, fui testemunha ocular – lá
estive domingo, como estive no Acre de V. Exª.
Faço este apelo à Ministra Miriam Belchior no sentido de que atenda dessa forma, já que não há o recurso inteiro. A calamidade pública em Rondônia hoje é conhecida, é total. Esse recurso das emendas parlamentares individuais, independentemente de cor partidária, independentemente de ser do partido A ou B, deve
ser liberado. Não é hora disso. Há gente sofrendo. Libere as emendas, pelo amor de Deus, para atender o Acre,
Rondônia e os Municípios destruídos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Obrigado, Presidente, pela sua solidariedade com
o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Eu concedo a palavra à Senadora pelo
meu Estado, lá do bairro de Cobilândia, ex-Vereadora competente de Vila Velha, combatente na defesa da mulher no meu Estado, a nossa querida Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Magno Malta. Quero cumprimentar as colegas Senadoras e os colegas
Senadores, cumprimentar a Deputada Lauriete, que se faz presente aqui neste momento.
É com imensa satisfação que ocupo a tribuna para homenagear as mulheres e parabenizá-las pela marca
que empreendem na resistência à desigualdade existente em nossa sociedade.
Comemoramos, no último sábado, dia oito de Março, o Dia Internacional da Mulher. A data é uma oportunidade para refletirmos sobre o lugar ocupado pelas mulheres e lembrarmos que a igualdade entre mulheres
e homens é um processo em permanente construção.
O 8 de Março é uma data para refletirmos sobre a necessidade, a importância e a urgência de seguirmos
na luta incansável pela conquista e garantia dos direitos da mulher, seja na vida política, profissional ou social,
mas principalmente no respeito à convivência pacífica e isonômica entre mulheres e homens. Mais do que isso,
é um momento de reflexão para lembrarmos que o dia da mulher é todo dia. Nesse sentido, quero afirmar que
temos muito a comemorar. Elegemos a primeira mulher Presidenta da República, um marco em nosso País e
tenho certeza de que esse feito irá se repetir nestas eleições.
A presença das mulheres na política, cujo percentual ainda é pequeno, tende a crescer. A campanha Mais
Mulheres no Poder, lançada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, com o apoio do Congresso Nacional,
pretende ampliar a nossa participação em todos os espaços de poder.
Os indicadores sociais também informam que a vida das mulheres tem melhorado em nosso País. Conforme os dados da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, houve aumento da escolaridade
feminina e cresceu a presença das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres também estão tendo mais
acesso à internet, à casa própria, a bens de consumo e a programas de melhoria de renda. Esses resultados são
fruto dos programas desenvolvidos pelo nosso Governo, iniciados no governo do Presidente Lula e continuados e ampliados pela nossa companheira, a Presidenta Dilma.
Nos últimos dois anos, as mulheres foram as mais beneficiadas por programas sociais, como o Minha
Casa, Minha Vida, Minha Casa Melhor e o Bolsa Família, ao tornarem-se prioritárias no recebimento desses programas. Para exemplificar, em caso de divórcio ou separação, a casa ficará com a mulher, por uma razão óbvia:
é ela que, em geral, fica com os filhos e filhas.
A mulher também é protagonista no maior programa de transferência de renda do País, o Bolsa Família.
Mais de 92% dos repasses do Programa Bolsa Família é pago às mulheres. Elas têm a preferência na titularidade
do benefício, pois é a pessoa da família responsável pela execução direta dos gastos com alimentação e filhos.
Dos 4,5 milhões de empregos com carteira assinada gerados nos últimos três anos, portanto no governo
da Presidenta Dilma, 2,3 milhões foram ocupados pelo sexo feminino.
Essas iniciativas favorecem o exercício da cidadania feminina e incentivam o protagonismo das mulheres. É importante lembrar que, em grande parte do País, a chefia da casa é exercida pela mulher e se intensifica
quando ela se separa ou quando é mãe solteira.
Além disso, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Isto revela o acerto das políticas públicas destinadas à população feminina ou que priorizam as mulheres como beneficiárias.
Cito o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec – Brasil Sem Miséria), no qual 67% são do
gênero feminino, dentre profissionais em diversas áreas, inclusive na construção civil, como pedreiras, carpin-
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teiras, armadoras de concreto, isto é, em profissões que eram tradicionalmente masculinas. Além de inserir as
mulheres nessas profissões, o Governo Federal está quebrando estereótipos e ampliando a cidadania feminina.
No Crescer, que é o Programa Nacional de Microcrédito do Governo Federal e uma das estratégias do
Plano Brasil Sem Miséria, o gênero feminino também merece destaque. Mais de 70% do público atingido pelo
programa é de mulheres. São empréstimos que servirão para empreender, ajudando no desenvolvimento do
nosso País.
A priorização das mulheres nas políticas públicas significa o reconhecimento do papel da mulher na
responsabilização das famílias e de sua força e presença no desenvolvimento econômico e social no Brasil.
No entanto, persistem muitos desafios para a plena cidadania, para a plena igualdade. A diferença salarial entre homens e mulheres preocupa. As mulheres ainda recebem menos que os homens, cerca de 70%
dos salários deles, e preocupa o fato de que essa diferença é maior quanto mais elevado é o nível educacional.
Assim, embora as mulheres sejam mais escolarizadas, elas recebem menos que os homens pelo mesmo
trabalho realizado.
Da mesma forma, há um afunilamento nos cargos mais elevados, e isso deve mudar. Políticas de equidade de gênero também devem ser elaboradas em todas as empresas, públicas e privadas.
Da mesma forma, no sistema de Justiça, cuja presença feminina em órgãos de decisão, como no Supremo
Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, é ínfima. Há
necessidade de uma clara política de equidade de gênero para o preenchimento de vagas.
Outro aspecto que ainda preocupa é a persistência da violência contra mulheres no Brasil.
Conforme diagnosticado pela CPMI da Violência contra a Mulher, da qual fui Relatora, é necessário que
Estados e Municípios elaborem políticas públicas destinadas a enfrentar essa chaga social.
Merece destaque o programa Mulher Viver sem Violência, lançado pela Presidenta Dilma, com um investimento de R$226 milhões, para prestar todo tipo de assistência às mulheres em situação de violência na
chamada Casa da Mulher Brasileira. A Casa é um espaço que reunirá delegacias especializadas de atendimento
à mulher, juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial, com psicólogas, assistentes sociais,
sociólogas e educadoras, para identificar perspectivas de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente, e equipe para orientação ao emprego e à renda. A estrutura física terá brinquedoteca e espaço de convivência para as mulheres.
Por fim, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu gostaria de citar algumas iniciativas do Congresso Nacional
em defesa das mulheres.
No ano passado, aprovamos neste Plenário a Emenda Constitucional nº 72, que iguala os direitos das
trabalhadoras domésticas aos dos demais trabalhadores. Com a promulgação da emenda, em 2 de abril de
2013, a categoria, formada em sua imensa maioria por mulheres, passou a contar com direito à jornada fixa,
à hora extra e a intervalo de descanso. A regulamentação dos demais direitos das trabalhadoras domésticas
e dos trabalhadores domésticos, como recolhimento do FGTS por parte do empregador, multa rescisória e
seguro-desemprego, foi aprovada, em 11 de julho, pelo Senado, no PLS 224/2013-Complementar, que agora
tramita na Câmara dos Deputados.
Destaco também quatro projetos da CPMI da Violência contra a Mulher aprovados, em agosto do ano
passado, no Plenário do Senado, que beneficiam as mulheres vítimas de violência. Um deles classifica a violência doméstica como crime de tortura. Outro institui o auxílio previdenciário transitório para mulheres que
corram risco social provocado por situações de violência doméstica e familiar. Um terceiro fixa o prazo de 24
horas para que o juiz e o Ministério Público analisem o pedido de prisão preventiva de agressores.
Por fim, o quarto projeto insere, nas diretrizes do SUS, a organização de serviços especializados no atendimento a mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, como atendimento psicológico e cirurgias reparadoras. Todos os projetos tramitam agora, na Câmara dos Deputados. Aqui faço um apelo para que sejam
apreciados e aprovados o mais rápido possível.
Faço questão também de destacar outros importantes projetos que a CPMI propôs em seu relatório final
e que tramitam no Senado e na Câmara dos Deputados. Um dos projetos é o que define o crime de feminicídio,
que é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Outros dois projetos preveem a criação de um
fundo para o enfrentamento da violência contra a mulher e o segundo destina parte dos recursos do Fundo
Penitenciário Nacional à manutenção de casas abrigo que acolham vítimas de violência doméstica.
Menciono ainda a aprovação da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, proposta pela
CPMI e aprovada pelo Congresso Nacional.
Todas estas iniciativas demonstram a preocupação do Governo Federal e do Congresso Nacional para
assegurar os direitos das mulheres e o fim de todas as formas de discriminação que ainda enfrentamos.
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Sr. Presidente, demais Senadores aqui presentes, eu faço este pronunciamento em comemoração ao
dia 8 de março. Sabemos que o dia da mulher são todos os dias, mas essa é a data em que nós celebramos as
nossas conquistas, mas, também, fazemos as nossas reivindicações, as nossas lutas.
Eu quero dizer que, no Brasil inteiro, no dia 8 de março, diversas manifestações ocorreram em diversas
cidades brasileiras. No meu Estado, tivemos uma importante manifestação na cidade de Vitória, em uma das
regiões onde o índice de violência também é muito alto, na região da grande São Pedro.
Eu estive, particularmente, no Município de Rio Bananal, Município do interior do Estado, que também
fez uma homenagem às mulheres. Participei também de uma atividade em Vila Velha, que foi a abertura da
Campanha da Fraternidade, em que o tema da violência contra as mulheres se faz presente, sobre o qual eu
farei um pronunciamento amanhã à tarde, aqui, da tribuna do Senado.
Mas eu quero destacar, Sr. Presidente, muitas das conquistas que nós temos hoje, fruto do nosso Governo, do governo do Presidente Lula e do Governo da Presidenta Dilma. No Governo da Presidente Dilma, nós
ampliamos muito as políticas públicas de atendimento às mulheres, na área da saúde, na área da educação,
na área da assistência social e em diversas áreas.
Então, faz uma grande diferença quando temos uma mulher ocupando espaço de poder, porque nós
mulheres, Sr. Presidente, com todo o respeito aos homens, temos o compromisso e a responsabilidade de defender aquilo que é específico das mulheres e que, muitas vezes, passa despercebido por uma parcela significativa dos nossos homens. É claro que há muitos homens comprometidos com a luta das mulheres.
Nós tivemos recentemente uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos em que nós trouxemos o Deputado Edegar Pretto, do Rio Grande do Sul, para falar da sua experiência na organização de homens
pelo fim da violência contra as mulheres. É uma experiência que está sendo replicada em diversos Estados brasileiros, em diversas cidades brasileiras onde as câmaras de vereadores estão criando as frentes parlamentares
de homens pelo fim da violência contra a mulher. É importante termos Parlamentares, homens e mulheres,
comprometidos com a causa das mulheres, que são muitas. Nós demos passos importantes, mas ainda temos
muito o que fazer.
Então, eu quero aqui fazer esse destaque e agradecer ao Governo da Presidenta Dilma, que tem sido
firme nessa luta, mas reconhecemos que ainda há um caminho longo pela frente e que muita coisa ainda precisa ser feita. Se depender da força e da organização das mulheres, nós sabemos que nunca vai faltar a força,
a luta, a organização, o empenho, a dedicação e a determinação das mulheres brasileiras, para que possamos,
cada vez mais, construir um Brasil melhor, um Brasil com igualdade em todos os espaços e um Brasil onde as
pessoas possam viver com dignidade, respeitando uns aos outros, com homens e mulheres se respeitando e
vivendo em harmonia.
É isso que eu gostaria de enfatizar neste meu pronunciamento.
Agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada, Senador Magno Malta, que preside a sessão nesta tarde de hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Obrigada, Senadora Ana Rita. Eu quero
cumprimentá-la também pelo Dia Internacional da Mulher por sua luta em favor dos direitos humanos, pois
nós do Espírito Santo a conhecemos.
Aproveito, publicamente, ao presidir esta sessão hoje, para homenagear minha esposa, Lauriete, que ali
está sentada, um dos maiores nomes da música gospel deste País, cantora e Deputada Federal.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Tenho quatro mulheres maravilhosas
em minha vida: Magda, Karla, Jaysline e Lauriete. Aproveito para homenageá-las nesta tarde e, ao fazer isso,
homenageio todas as mulheres e todas as mães deste País. São duas capixabas que estão aqui: uma na tribuna e outra sentada ali. Foi um dia feliz. Não foi nem coincidência, foi Jesuscidência, para que eu pudesse fazer
esta homenagem na tarde de hoje.
Receba meu abraço, Senadora Ana Rita, como também minha querida esposa.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Aproveito, já que V. Exª fez um registro
tão bem feito da Campanha da Fraternidade, para dizer que a Campanha da Fraternidade, Senador Randolfe,
fala exatamente do combate e enfrentamento à violência neste País. Se há um drama neste País é o da violência.
Registro também que o DataSenado, que, aliás, fez uma pesquisa importante sobre a educação, tratou de
uma proposta do nosso querido Senador Cristovam Buarque, que, acredito, falará agora, pois está indo para a
tribuna. Ele abordava uma proposta de S. Exª para que o Governo Federal assumisse, sozinha e definitivamente, a educação no País. E ele é doutor! Vamos ouvir um doutor, um especialista que não fala só com intelecto,
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mas com coração e paixão sobre a educação neste País, e com quem tenho tido o prazer de discutir sobre o
assunto. Até porque o Senador Cristovam fala para o País algo que a população não sabe.
Não sei se o Senador Randolfe sabe, mas, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi feito um decreto
em que se proibia escola técnica no Brasil. Eu não sei como se qualifica filho de pobre para o mercado de trabalho sem escola técnica. Filho de rico também! Porém, aprouve Deus que o Ministro da Educação fosse Cristovam Buarque. Nós queríamos uma escola técnica para Vila Velha, Senadora Ana Rita, e fomos atrás do Ministro.
Chegou lá, o Ministro arrancou um decreto e nos disse: “Olha, é proibido fazer escola técnica.” Os garçons e os
seguranças estão todos olhando para V. Exª, Senador Cristovam. Foi ele mesmo... Era proibido! Eu perguntei:
“Mas como é proibido, Ministro?”. Ele me disse: “É proibido, pois o ex-Presidente proibiu.” E aí ele nos orientou ao nos dizer: “Voltem e criem a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico.” E foi o que aconteceu.
A Frente Parlamentar foi criada, derrubou-se o decreto ainda pela instrumentalidade de Cristovam Buarque e
começaram-se os CEFETs no Brasil.
V. Exª, sentimental, emocional e intelectualmente é o pai desses CEFETs no Brasil. V. Exª levou ao Presidente Lula, que tomou para si e entendeu que era importante fazer, naquele momento, aquilo que nem ele
teve. V. Exª comandou, e nós hoje temos a felicidade de ter os CEFETs no Brasil.
Então, V. Exª está com aquela pesquisa, está com aquele livreto. Se não era esse o discurso, que V. Exª
pelo menos, pelo amor de Deus, fale um pouco sobre isso, porque eu também estou com uma pesquisa aqui
do DataSenado, Senador Randolfe.
O DataSenado pergunta, no período de 17 de fevereiro a 05 de março, sobre projeto do Senador Magno
Malta que revoga artigo do Código Penal para que, independentemente da idade, qualquer pessoa possa ser
julgada pelo crime que cometeu. Ou seja, crime de natureza hedionda que é a minha proposta, porque você
tem um elenco de crimes que não são hediondos: o menino roubou um tênis; roubou um toca-fitas; pegou
um celular.
O grande drama é que esse menino que pegou um celular é colocado no sistema com aquele que já
saqueou, que incendiou ônibus, que estuprou, sequestrou e que mata. Esse que roubou só um celular, perfeitamente recuperável, entra para o sistema e vira bandido como o outro.
A minha proposta manda acabar com esses esgotos de gente e construir centros de ressocialização, para
a formação de campeões em esporte de alto rendimento no País.
Senador Cristovam, eu viajei cinco Estados nesse final de semana, inclusive o Estado do Deputado Nilton Capixaba. Acabei de falar sobre o seu Estado aqui e de fazer uma proposta à Ministra Miriam Belchior para
atender o seu Estado. E lá, como em Minas Gerais, ontem – falei em Divinópolis, dei entrevista em Belo Horizonte, em Manaus, no Acre, em Roraima –, as pessoas recebem com satisfação e alegria a proposta, porque se
impede que esse menor morra na rua, que ele seja morto pelo sistema ou morto com uma escopeta na mão
aos 13 ou 14 anos de idade. Pelo contrário, ele vira um atleta de alto rendimento, para viver e ser devolvido à
sociedade brasileira.
Eu agradeço ao povo do Brasil. Oitenta e um por cento são a favor da minha proposta, a favor dessa proposta de redução da maioridade penal.
Vamos ouvir o nosso querido Senador Cristovam Buarque, essa legenda da educação no Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero dizer que tenho a satisfação de estar
falando aqui diante de dois candidatos à Presidência: o Senador Magno Malta e o Senador Randolfe Rodrigues.
Quero dizer que quando a gente começa uma campanha para Presidente o que menos tem que preocupar é quantos votos vai ter, mas sim qual é o discurso que vai ter. E creio que vocês vão ter discurso, que é o
que está faltando nos candidatos que estão aparecendo aí.
Gostaria muito que incorporassem, se for possível, a ideia relacionada a como resolver o problema da
educação no Brasil.
E quem assistiu ao Fantástico, Senador Randolfe, nesse domingo, como a gente falava há pouco, viu
a calamidade, a vergonha, a tragédia, a catástrofe da educação em alguns Estados brasileiros: os Estados de
Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Eu quero dizer que essa matéria é verídica no que se refere às escolas, mas
que não dá para a gente chamar Estado porque, na realidade, aquilo é a cidade, porque no Brasil o responsável pela educação é a cidade.
E não dá para responsabilizar a cidade, Senador Randolfe, porque elas não têm condições de fazer muito diferente. Nossas cidades são pobres. Agora, mais grave ainda, elas são desiguais. A desigualdade de uma
cidade para a outra é tão grande no Brasil na renda quanto a desigualdade da mais rica pessoa para a mais
pobre pessoa.
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A gente fala muito na desigualdade de renda entre as pessoas. A desigualdade de renda entre as cidades é uma tragédia no Brasil. E que culpa tem uma criança de ter nascido numa cidade pobre? Que culpa tem
uma criança de nascer numa cidade onde não há recursos para lhe dar uma boa escola? E mesmo se tivesse o
dinheiro, não teria o professor com a alta qualidade porque ali há anos, décadas não há educação.
Por isso aquele programa do Fantástico de domingo passado, para mim, é a maior justificativa que eu
podia ter para a ideia de federalização da educação de base.
Eu liguei há pouco para o Governador de Alagoas e conversei com ele, mostrando que aquilo dá a impressão de que a culpa é dele. A culpa é do Brasil inteiro; a culpa é da União; a culpa é de nós estamos deixando
que a criança no Brasil seja municipal em vez de ser nacional. Os universitários são nacionais, mas as crianças
são municipais.
A gente tem que nacionalizar a criança no Brasil. Nasceu no Brasil, vai ter o mesmo direito a uma escola
boa; nasceu no Brasil, vai ter, por ano, o mesmo recurso necessário para a sua boa escola independentemente
da renda do pai, independentemente da renda da cidade onde vive.
Esse é o desafio, senhores candidatos à Presidência da República que aqui estão. Esse é um desafio! Amanhã a Comissão de Constituição e Justiça vai votar o primeiro passo formal, Deputado, para que aqui a gente
tenha, no Brasil, um plebiscito sobre se a educação das crianças dever ser uma responsabilidade municipal,
estadual ou da União, uma proposta que eu coloquei, um decreto legislativo que espero que amanhã tenha o
apoio dos dois, que são membros da Comissão – o Senador Randolfe, eu sei que é, e o Senador Magno Malta
também o é. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês.
Vamos aprovar, na Comissão, e aí vem para o plenário. Vamos votar, no plenário, aí vai para a Câmara.
Aproveito e peço o apoio aqui do Deputado, na Câmara, para que a gente possa ter um plebiscito. Não estou
nem preocupado se há aprovação ou não, se a maioria do povo brasileiro é a favor da federalização, o que sei
que é. Estou querendo é o debate nacional. É a maneira de a gente debater como vai resolver.
O programa do Fantástico mostrou. Creio que o Fantástico ficou devendo uma coisa: como resolver? É
um desafio que eu queria deixar aqui para a Rede Globo, que fez o programa no Fantástico, que teve um papel
importantíssimo, da denúncia. A quantidade de mensagens que recebi de internet, por todos os meios, sobre
o programa do Fantástico demonstra a força daquela denúncia para despertar o povo brasileiro. O Fantástico
ficou devendo, agora, um debate sobre como resolver.
E amanhã teremos a chance de dar um salto que seja nessa ideia. O decreto que está apresentado justifica
isso de uma maneira muito clara: na média, as escolas melhores do Brasil não são as particulares. As melhores
das melhores são particulares, mas, na média, as particulares estão abaixo das públicas federais. Por que a gente
não espalha, então, as escolas públicas federais pelo Brasil? Por que a gente não faz com que toda escola, neste
País, seja federal? Por que a gente não faz com que a criança seja brasileira, e não municipal?
Esse é o desafio que quero deixar aqui, pedindo o apoio dos diversos Senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Só para lembrar alguns: o Senador José Pimentel, a Senadora Ana Rita, o Senador Pedro Taques, que fez um belo parecer a favor, em que ele diz, além de toda a análise da juridicidade, da constitucionalidade, em que ele é o mestre:
O presente projeto aponta justamente para esse caminho. Sabe-se que a educação básica brasileira
enfrenta grandes desafios. O Brasil apresenta índices de avaliação do ensino que nada nos orgulham e
mostram com clareza o quanto ainda devemos avançar. A presente proposta é positiva e corajosa, pois
permite que os cidadãos opinem diretamente sobre tema tão relevante e que impacta diretamente a
vida de todos os brasileiros.
Por fim, importante ressaltar [diz o Senador Pedro Taques, no seu parecer] que é notória a existência
de pontos sensíveis e controvertidos que se colocam em pauta para debate no processo legislativo do
Congresso Nacional que, diante da dificuldade de uma posição suprapartidária, requerem a colheita de
posição direta dos cidadãos. Daí a importância da aprovação desse projeto de decreto legislativo, [convocando um plebiscito sobre de quem deve ser a responsabilidade da educação de base no Brasil].
Esse é o voto do Senador Pedro Taques. Senhores que aqui estão e outros Senadores – leio alguns mais
– como Antônio Carlos Valadares; Anibal Diniz; Inácio Arruda; Eduardo Lopes; Senador Randolfe, que aqui está;
Eduardo Suplicy; Senador Eduardo Braga; Vital do Rêgo, que tem dado todo apoio como Presidente da CCJ,
colocando em votação; Senador Pedro Simon; Luiz Henrique; Eunício Oliveira; Francisco Dornelles; Sérgio Petecão; Romero Jucá; o Senador Aécio Neves; Cássio Cunha Lima; Alvaro Dias; José Agripino; Aloysio Nunes; o
Senador Armando Monteiro; Mozarildo Cavalcanti; Magno Malta e Antonio Carlos Rodrigues, gostaria de ter
o apoio desses Senadores para amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, darmos, Deputada, o primeiro
passo para um grande plebiscito nacional, um grande debate nacional sobre de quem é a responsabilidade
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pela educação das nossas crianças, nossas crianças continuam municipais ou vamos nacionalizá-las e tratar
cada criança, ao nascer nesse País, não importa a cidade, não importa o nível de renda que ela tenha, como
uma criança brasileira, merecendo o mesmo cuidado educacional no que se refere ao financiamento público.
Obviamente que cada criança ainda vai ter a sua diferença, depende da religião na qual está, depende da família em que está, depende do acesso à mídia, mas, na base, naquilo que o Governo é obrigado a dar como
educação, que não haja desigualdade na educação.
Nada é mais vergonhoso do que tratarmos diferentemente as crianças do nosso País. A desigualdade de
renda é uma desigualdade, mas a desigualdade da educação é uma imoralidade, e a gente precisa acabar com
essa imoralidade de uma criança neste País, quando nasce, ter um carimbo na testa; um carimbo que diz: “Você
vai ter uma boa educação, porque seu pai é rico”; e outra ter um carimbo: “Você não vai ter uma boa educação,
porque seu pai é pobre”. Ou um carimbo que diz: “Você, quando crescer, vai ter uma boa educação, porque a
cidade onde você vive tem feito investimentos em educação”; ou um carimbo que diz: “Você, quando crescer,
não vai ter uma boa educação, porque sua cidade é pobre”. Vamos apagar os carimbos que existem nas testas
das nossas crianças no momento em que nascem para todas nascerem com o carimbo: “Você vai ter uma boa
educação, você vai ter a mesma chance na vida. Você vai ser mais, outro vai ser menos, mas não por falta de
chance, não por falta de oportunidade.” É isso o que eu peço amanhã.
Os dois candidatos à Presidência que aqui estão – e eu incentivo ao máximo que vocês sejam candidatos, porque costumo dizer, meu caro Senador Magno Malta, que presidente...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Eu vou antecipar e convidar V. Exª, se
eu for o presidente, para ser ministro da Educação antes que o Senador Randolfe o faça.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Magno Malta, ser presidente
é destino; ser candidato é o coroamento de um político. Não é ser presidente, é ser candidato a presidente. É
como na Igreja católica: o máximo com que um padre pode sonhar é ser cardeal, porque ser Papa é o Espírito Santo. Não adianta sonhar em ser Papa. Não adianta sonhar em ser presidente, mas, candidato, sim. Então,
coroem a carreira política como candidatos a presidente, trazendo propostas que eu não estou vendo outros
candidatos trazerem. Não vejo. É o mesmo discurso, um debate e uma disputa entre quem é mais corrupto,
quem é menos corrupto, quem está cometendo mais erros, e não o que deve ser feito.
Mas, enquanto não começa a campanha, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, gostaria de
contar com o apoio de vocês dois.
Era isso, Sr. Presidente, mas eu quero passar a palavra ao Senador Randolfe, que pediu um aparte.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Cristovam, já tinha informado a
V. Exª que, mais do que apoiar amanhã o projeto de V. Exª, vou ser um militante do projeto. Quero ser o mobilizador da matéria de V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça. Já pedi autorização de V. Exª e quero pedir
sua permissão aqui para fazer um convite. Peço autorização para falar do projeto de V. Exª na nossa campanha
presidencial do Partido Socialismo e Liberdade, na minha campanha presidencial. A campanha da federalização
da educação é um tema que nós levaremos no pouco tempo que teremos na televisão. É pouquinho tempo,
Senador Cristovam, mas nós levaremos esse tema, assim como levamos aqui no plenário do Senado no debate
do Plano Nacional da Educação, e V. Exª viu. Foi lamentável as nossas emendas – a emenda de minha autoria,
que trazia embutido o CAQ, que era o Custo Aluno-Qualidade, e, em especial, a emenda de sua autoria, que
trazia a concepção do Plano Nacional da Educação, que nós apoiávamos também – não terem sido aprovadas
aqui no Plano Nacional de Educação, não terem tido a acolhida aqui para serem incorporadas. Nós estamos
perdendo a chance de a ideia de V. Exª ser assumida pelo Brasil. Perdemos chance aqui no Plano Nacional de
Educação. Amanhã nós teremos uma nova chance. Teremos a chance da Comissão de Constituição e Justiça
e, em seguida, do Congresso Nacional de submeterem ao povo brasileiro um plebiscito para que a sociedade
brasileira diga “sim” ou “não” à federalização da educação. Aliás, como o Senador Magno Malta anunciou, uma
pesquisa feita pelo DataSenado afirma que 80% – para ser exato, 78% – dos aferidos pelo DataSenado já se
pronunciam favoravelmente à federalização da educação. Eu acompanhei a matéria de que V. Exª falou, ainda
há pouco, no Fantástico, da Rede Globo, no último domingo, que mostra a dramática situação de três cidades
do Nordeste brasileiro localizadas em três Estados do Nordeste brasileiro, que, não à toa, estão entre os piores números do Nordeste brasileiro em termos educacionais. Não à toa, são os três Estados que estão com os
piores números em analfabetismo e que têm os piores índices educacionais de nosso País. Não é à toa que o
Maranhão tem 22%, quase um terço, da sua população analfabeta. O segundo colocado é Alagoas, e Pernambuco está entre os dez Estados do Brasil com população analfabeta. Não é à toa que os três Municípios da reportagem do Fantástico sejam desses Estados. E não é à toa que no Nordeste brasileiro esteja o maior drama.
Mas não é à toa que isso seria enfrentado com a federalização. E também não é à toa que V. Exª fala disso com
muita propriedade, porque o problema não é dinheiro. O dinheiro existe. O dinheiro está localizado na União.
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Um número simples resolve esses dilemas que o senhor está colocando, Senador Cristovam. Veja, nós gastamos 25% do Orçamento da União com juros. Se nós reduzíssemos a taxa de juros, a taxa básica Selic, em 4%,
nós teríamos um número suficiente para darmos conta da proposta que o senhor está propondo. Ou seja, temos o ajuste no Orçamento da União para fazer isso. Não é uma proposta irrealizável. É uma proposta que tem
investimento para o futuro. Estive, Senador Cristovam, já concluo, nesta semana conversando sobre o Brasil,
para fundamentar o que eu quero dialogar com o povo brasileiro. Estive conversando com o ex-presidente do
BNDES, Carlos Lessa. Ele, na conversa, me disse algo muito importante, ele disse que o que faz uma nação, o
que faz um projeto de nação é, em primeiro, ter forças armadas, depois ter educação. Ele disse, não, primeiro
ter educação, porque educação é que prepara o sentido de nação para as gerações que virão. Não estamos
preparando o sentido de nação para as gerações que virão. Concluo, Senador Cristovam, este aparte e perdoe-me ter me alongado. Digo que nós estamos no mês de março e lembrando os 50 anos do golpe. Depois de
amanhã, quinta-feira, é cinquentenário do comício da Central do Brasil, o comício das reformas de base. V. Exª é
do PDT, Partido das reformas de base, o Partido que tem o legado de Brizola, de João Goulart, e que tem o mais
importante legado, de Darcy Ribeiro. Comparo e referencio Darcy Ribeiro com V. Exª. V. Exª e Darcy Ribeiro são
muito parecidos. Essa reforma que V. Exª propõe, a reforma da federalização da educação, é a reforma de base
do Brasil contemporâneo. Permita-me dizer, era para o senhor se candidatar a presidente nesta eleição. V. Exª
não o sendo, permita-me dizer que esse é um tema que eu quero levar à eleição presidencial. A bandeira da
federalização da educação, porque é um tema das reformas de base, 50 anos depois. É um tema da atualidade.
É um tema que eu vou defender com fervor amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Randolfe, quero
dizer que uma vantagem de não ser candidato, Senador Magno Malta, é que a gente fica contente quando
um candidato adota a nossa ideia. Quando a gente é candidato, não se quer que outro adote a nossa, porque
aí mata o discurso da gente.
Quando não é, eu fico é contente que adotem as ideias. E estou pronto para ajudar, independentemente
do partido, Senador Magno e Senador Randolfe.
Agora, resumindo essa ideia, por que o Governo Federal não adota essas cidades trágicas que apareceram no Fantástico? Por que o Governo Federal não diz: “Nessas cidades, nós vamos intervir na educação?”
Quando um banco entra em crise, o Banco Central intervém imediatamente e não deixa ele quebrar. Uma
cidade quebra sua educação, porque não tem dinheiro ou porque o prefeito é irresponsável, suponhamos. Por
que o Governo Federal não diz: “Eu vou adotar essa cidade”?
Com os recursos que nós temos, a federalização é o...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – A federalização é o Governo Federal ir
pouco a pouco, pouco a pouco, adotando cidades, ao longo de 20 anos. Não dá para ser antes, inclusive, porque a gente não tem o recurso necessário.
Não é dinheiro; é professor. É jovem que deseje ser professor. A gente vai precisar dar um aumento muito
grande no salário para que, aos poucos, os maiores jovens deste País, que hoje querem ser médicos, engenheiros, advogados, comecem a querer, cada um deles, ser professor.
Vai levar um tempo. No final, isso vai custar 6,4% do PIB, pagando, Senador – pasmem! –, R$9,5 mil por
mês a um professor. Pagando R$9,5 mil, que é o mesmo custo anual de um aluno, é o salário mensal do professor, se as turmas forem de 30 alunos.
Pois bem. Vinte anos. Supondo que o PIB cresce 2% – e a média brasileira é muito superior a isso, apesar
de que, nos últimos anos, tivemos PIB pequeno, mas esse ano mesmo foi mais de 2%, no ano de 2013 –, 6,4%.
O PNE já propõe 10%. Então, ainda sobram 3,6% para outros setores educacionais.
Então, isso não é impossível. É impossível fazer agora, de repente. O candidato a Presidente não tem que
propor que vai fazer isso no seu mandato, não. Ele tem que propor que vai começar isso, começar. E, nos seus
quatro anos, fazer, por exemplo, 500 cidades, onde todas as cidades sejam de alta qualidade. Isso, ao longo dos
próximos Presidentes, a gente vai tendo.
Senhores candidatos, é um prazer estar aqui nesta noite, por coincidência com dois candidatos a Presidente. Eu espero que os dois coloquem nos seus discursos a ideia da educação como centro de um projeto
nacional e a ideia da federalização como meio para que isso seja realizado.
Era isso que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) Senador Cristovam, acho que quem
estava aqui no plenário, neste momento, eu, o Senador Randolfe e a minha esposa ali, quem está em casa ouvindo, pelos meios de comunicação do Senado, o discurso importante, as colocações de V. Exª, que quero crer
que não é coincidência, não. É “jesuscidência”.
Amanhã eu estarei fazendo coro com V. Exª, Senador Randolfe, na nossa comissão. V. Exª vai contar, de
forma integral, comigo. Não é o fato de o Senador Randolfe ter passado na minha frente e dito a V. Exª que vai
adotar o discurso para a campanha presidencial, porque não custa nada, pois tudo que é bom...
Neste caso, não é que tudo demais é sobra, mas tudo demais soma num processo como este, e é tão importante que todos dissessem a mesma coisa com relação à educação no Brasil. Há coisa que não entra mais
nem no consciente, nem no inconsciente das pessoas.
Não adianta dar um argumento e fazer conta e dizer que não há dinheiro, por exemplo, para resgatar esses três Municípios, porque, se você diz isso para um cidadão, por mais simples que ele seja, por mais indouto
que ele seja, ele tem a resposta na ponta da língua. Ele diz: “Não, um país que constrói estádio de R$2 bilhões
em Estados que nem futebol têm não tem moral para dizer que não tem dinheiro para investir na educação!”
Certo, Senador Randolfe?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Certo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Então, está todo o mundo escolado.
As pessoas têm a resposta na ponta da língua. Não há como dizer que não pode ser feito.
Por exemplo, fator previdenciário. O aposentado está com tudo na ponta da língua. Quer dizer, o sujeito
que deu a vida pelo País, construiu-o e, quando chega ao melhor da idade, o dinheiro dele mal dá para ele pagar a farmácia, você vai dizer a ele que, se você deixar voltar o fator previdenciário, você vai quebrar o País, ele
terá uma resposta para lhe dar. E, neste momento festivo de Copa, a resposta é esta: “Quem tem dinheiro para
fazer isto tudo não tem moral para dizer que não pode mandar votar o fator previdenciário.”
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Então, o Brasil sabe quem é V. Exª. O
Brasil sabe que V. Exª está falando de algo. E é tão bom quando a gente fala de algo de que temos propriedade
para falar, que a gente conhece. Eu, quando debato segurança pública – conheço as fronteiras deste País, sei o
que se pode fazer e o se deve fazer –, as pessoas em casa recebem a resposta com mais força, porque conhecem, praticam, fazem. E V. Exª não faz só um discurso, só uma conversa fiada.
Penso que o que disse o Senador Randolfe num aparte que fez a V. Exª é de uma propriedade muito
grande. Amanhã, eu, ele, V. Exª e entendo que todos os outros, espero também que o Senador Aécio, que é
candidato, lá esteja também para fazer coro com V. Exª, a fim de que possamos realmente dar essa resposta
tão importante à sociedade do Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Convido a fazer uso da palavra o nosso
querido Senador Randolfe, candidato a Presidente da República, esse jovem Senador, ex-Vereador, ex-Deputado,
guerreiro de seu Estado, com o qual tenho o maior prazer de ter uma amizade muito próxima.
É tanto que eu nem chamo de Randolfe, eu chamo de Harry Potter, viu, porque parece demais. Ele tem
uma vantagem sobre os outros candidatos, porque ele está mais na tela do que a gente, não é? Ele está mais
na tela do que a gente.
Mas o conteúdo realmente desse jovem Senador, empenhado nas causas do País, realmente é uma coisa
que deixa a gente muito feliz e que incentiva a juventude deste País a vir para a vida pública.
A vida pública brasileira está criminalizada, está criminalizada. As pessoas de bem têm muito medo, e
muitas vezes essa criminalização apaga muitas vocações, não é? Mas você vê um jovem – e nós também somos jovens –, o Senador Randolfe, que tem um conhecimento constitucional tão importante, uma colaboração
tão importante que é dada por ele na Comissão de Justiça deste nosso Senado, um sujeito que tem posição.
E quem tem posição, a gente tem que respeitar. Tem posição. Eu não respeito quem não tem posição,
sabe? Eu não consigo respeitar é camaleão, sabe? Porque ele fica da cor do seu próprio interesse, sabe? A gente
tem que ficar na cor do interesse das nossas crenças e daquilo que é a necessidade do povo.
Por isso, eu faço essa referência a esse amigo que eu contraí aqui no Senado, com muita alegria, e tenho
respeitado muito. E o trato como um irmão.
V. Exª tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Magno Malta. Da mesma forma, lhe agradeço as palavras.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhores e senhoras, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela Rádio, pela
TV Senado, era prevista hoje na Câmara a votação do Marco Civil da Internet. E houve de fato ampla mobilização da parte da sociedade civil, para que o relatório que foi debatido pelo Deputado Alessandro Molon e a sua
proposta defendida, baseado na ampla liberdade na internet, baseado na ampla liberdade, nos princípios de
liberdade, neutralidade da rede e privacidade, fosse votado.
Obviamente, essa proposta baseada nesses princípios contraria alguns interesses – interesses poderosos. Essa proposta e o conteúdo dessa proposta inviabilizam interesses poderosos daqueles que querem inviabilizar os interesses da liberdade de informação. Aqueles que não querem que a internet continue sendo
território livre, de acesso para todos, e que em especial o espaço da internet não seja um espaço de privilégio,
em especial para as grandes operadoras de telefonia.
O Marco Civil da Internet e o relatório que está para ser votado objetivam em especial isto: os princípios
da privacidade, os princípios da defesa da soberania nacional, os princípios da liberdade, da neutralidade da
rede. O estabelecimento desses princípios tem por objetivo que a Internet não seja uma reserva de mercado
para as grandes operadoras de telefonia deste País.
Ocorre que os interesses corporativos dessas operadoras, ao longo das últimas semanas e meses, têm
conquistado neste Congresso Nacional fortíssimos aliados.
Há algum tempo a pauta do Congresso está parada, trancada e fechada. Esse fenômeno, lamentavelmente, não é acometimento de nobreza para com os interesses nacionais, os nobres interesses nacionais. Isso
não ocorre para forçar o Governo a priorizar a produção de respostas legislativas às demandas apresentadas
pelo povo brasileiro nas manifestações legítimas de junho do ano passado.
Ao contrário, a pauta está trancada porque estamos assistindo, Sr. Presidente, lamentavelmente, a um
capítulo da nociva governabilidade, constituída em nosso País e praticada pelos sucessivos modelos de governo pós-Constituição de 1988. E este Governo escreve mais um capítulo desse modelo de governabilidade.
O atual Governo se esmera em continuar praticando esse modelo de governabilidade.
O que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, se repete pela enésima, pela milionésima vez. É mais um capítulo da conspiração de mesquinhos interesses. De um lado, a pressão de lobbies corporativos; de outro, os interesses que, mais uma vez, são representados por uma base de governo movediça e
pueril, que tem tido a representação de um líder de um partido político.
Eu não gostaria de me referir à integralidade desse partido político, porque esse partido político tem suas
exceções, inclusive aqui, no Senado. Há figuras decentes aqui, no Senado. Mas, lá, na Câmara, eu vou utilizar a
representação desse partido político. A pressão do PMDB na Câmara é a representação desse partido político.
Pois bem. A Senhora Presidente da República começou o dia de hoje dizendo nos jornais: “O PMDB só me
dá alegrias”. Na tarde, os jornais noticiaram qual foi a alegria do PMDB da Câmara. Qual foi a alegria? A alegria
foi que o PMDB da Câmara obstaculizou a votação do Marco Civil da Internet. A serviço de quais interesses?
Desses lobbies, a serviço claro desses lobbies. Ele obstaculizou e impediu a votação no dia de hoje do Marco
Civil da Internet.
Então, quais são as alegrias a que a Presidente se referiu na manhã de hoje que essa base de sustentação lhe dá? São alegrias que não são alegrias para o povo brasileiro e, neste caso específico, não são as alegrias
para a internet livre e democrática de que o Brasil precisa. São alegrias que não são as alegrias dos interesses
do povo brasileiro concretamente. São alegrias de uma governabilidade assentada em terreno movediço, de
uma governabilidade que não está assentada no terreno do povo brasileiro.
Esse tipo de governabilidade é preferível que não se tenha. Esse tipo de governabilidade baseada em,
muitas vezes, entregar os anéis para que não se percam os dedos, esse tipo de governabilidade que é paga,
muitas vezes, a interesses não republicanos, à custa de sangrar os cofres públicos, sai muito caro para o povo
brasileiro. Esse tipo de governabilidade é melhor que esteja na oposição. Esse tipo de governabilidade para o
Brasil é melhor que se tenha na oposição.
Assistimos hoje, lamentavelmente, Sr. Presidente, na Câmara, à continuação de frequentes estímulos da
continuação da velha prática, lamentavelmente continuada na nossa República, em especial aqui, no Congresso, do toma lá dá cá entre cúpulas de partidos. Um partido faz o jogo da chantagem, da pressão – pressionar,
chantagear – para ver até onde o Governo cede. Não vota aqui algum interesse; pressiona, não vota para ver
até onde cede. Atende a um lobby, cede em favor dos lobbies de grandes operadoras, para ver até onde o outro
interesse cede. Ganha aqui, perde acolá, para ver quem dá mais e quem ganha. E nisso, nesse jogo de interesses, mais uma vez, no dia de hoje, só quem perdeu foi o interesse do povo brasileiro.
No dia de hoje, deixou de ser votado, na Câmara dos Deputados, um projeto importantíssimo para o
Brasil; importantíssimo para que o nosso País estivesse um passo adiante, um passo à frente do mundo civili-
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zado e democrático. Por quê? Porque prevaleceu a lógica de um Parlamento que não está à altura do que se
pode chamar República.
República – repito o que eu já disse aqui, algumas vezes, desta tribuna –, aprendam, não é o antônimo
de monarquia. República é o regime da coisa pública; é o sacerdócio da coisa pública; é renunciar aos afazeres
e às vantagens individuais; é deixar de ceder aos lobbies; é deixar de ganhar vantagens; é deixar de ter boquinhas e ter lobbies fáceis; é atender aos interesses coletivos e não aos favores individuais e privados.
É isso que é República. É o sacerdócio da coisa pública. Não é fazer chantagem com governos e não é
governos cederem a chantagens de maiorias parlamentares. Isso não é República.
O que nós vimos hoje são concessões impublicáveis, contrárias a qualquer sentido clássico do que seja
República. Ou seja, contrário ao que é o conceito de res publica, serviço da coisa pública.
Essa é a governabilidade que lamentavelmente a Presidente escolhe. É o melhor resumo da frase dita
pela Presidente na manhã. Essa é a governabilidade que só dá alegrias.
Eu espero que o povo brasileiro esteja de olho nesse tipo de governabilidade, porque essa governabilidade não dá alegrias para o povo brasileiro.
Esse tipo de relações aqui com o Parlamento não dá alegrias para o conjunto, sai muito caro ao povo
brasileiro e inviabiliza o que o Senador Cristovam falou ainda há pouco. O Senador Cristovam falou em federalizar a educação. Governabilidade a esse custo de toma lá dá cá sai muito caro para a educação brasileira.
Nós teremos, Senador Magno Malta, a continuação de reproduções de coisas como aquelas que nós
vimos no Fantástico, da Rede Globo, do último domingo, situações como a de Jaboatão dos Guararapes, em
Pernambuco, a de Codó, no Maranhão. Situações de escolas abandonadas como aquelas continuaremos a
assistir porque o ralo do dinheiro público tem que ser desviado para resolver esses tipos de governabilidade,
tem que ser desviado para resolver esse tipo de acordos ou privilegiar esse tipo de acordo ou com loteamento de cargos públicos ou com entregas de mais Ministérios, ou com acordos em cima de acordos. Enfim, esse
tipo de governabilidade pode dar alegrias para alguns, mas não dá alegrias e sai muito caro ao povo brasileiro.
Prescinde o povo brasileiro de ter leis modernas. Prescinde o povo brasileiro de ter apreciação de projetos bons para o Brasil, e o jogo do toma lá dá cá acaba ficando muito caro para o Brasil e para o seu povo no
final. É lamentável o que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados.
Obrigado, Presidente Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
Quando V. Exª fez uma referência ao Senador Cristovam, lembrando Darcy Ribeiro, eu não poderia esquecer e deixar de fazer essa referência ao capixaba João Calmon, que foi Senador nesta Casa e um dos ícones,
dos mais importantes pilares na batalha pela educação neste País. Aliás, se hoje nós temos verba carimbada
para a educação, damos graças, vivas, aplausos ao saudoso João Calmon.
É como penso também sobre segurança pública, Senador Randolfe. Penso que há tanto Ministério que
juntando não dá um. O Brasil precisa de um Ministério de segurança pública com verba carimbada para discutir a segurança do nosso povo, a exemplo do que lá atrás esses homens fizeram para poder garantir, ainda que
com essas deficiências e falhas todas que nós estamos vendo.
E é por isso também que essa federalização da educação é tão importante, porque é preciso discutir com
seriedade o Pacto Federativo. Não existe isso de a Federação ficar com 60% de tudo – o Governo Federal; ficam
os Estados com 23% e os Municípios com 13%. Como? Se não houver um pouquinho de responsabilidade... Já
vivem aqui com “pires na mão” e ocorre o que vimos domingo no Fantástico.
Mas, quero parabenizar V. Exª por seu posicionamento no aparte feito ao Senador Cristovam, como também o pronunciamento que V. Exª acabou de fazer.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado/ espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham peias redes sociais,
Embora um ato de barbárie e total desumanidade seja reconhecido como a data em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher, este movimento, de fato, origina-se desde alguns anos antes, na luta das mulheres por melhores condições de trabalho e foi proposto durante o II Congresso Internacional de Mulheres
Socialistas que aconteceu em 1910, na Dinamarca.
Contudo a consagração do direito de manifestação pública veio com apoio internacional, em 1975,
quando a Organização das Nações Unidas – ONU – instituiu oficialmente o dia 8 de maio como o Dia Internacional da Mulher.
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Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, inclusive no Brasil,
realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O
esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia, acabar com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina,
jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, e isso é indiscutível, mas muito ainda há para ser modificado.
O fato é que na história da humanidade as mulheres sempre ocuparam um papel de relevante importância, foram à luta por seus objetivos e tornaram-se exemplo para muitas gerações. Não vou citar nomes,
passaria horas a fazê-lo.
Entretanto gostaria de citar três brasileiras que, para mim, representam garra e determinação. A primeira: a médica Rita Lobato, que só pode iniciar seus estudos depois que D. Pedro II assinou um decreto-lei; a segunda: Maria da Penha Maia Fernandes, cuja luta em favor dos direitos das mulheres e contra a violência doméstica, deu origem à Lei Maria da Penha – sancionada em 2006. E a última, a médica Zilda Arns, fundadora e
coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Doutora Zilda aprofundou-se em saúde pública, pediatria
e sanitarismo, visando a salvar crianças pobres da mortalidade infantil, da desnutrição e da violência em seu
contexto familiar e comunitário. Foi um exemplo do exercício missionário da medicina.
Mas em Sergipe, Senhor Presidente, não foi e não é diferente. A união de um Estado tranqüilo, com uma
terra fértil deu origem a filhas fortes, mulheres determinadas e guerreiras, que lutam por seus objetivos, sem
com isso perder a doçura.
E aqui, Srªs e Srs. Senadores, quero falar de uma sergipana valente, que à época foi uma revolucionária,
conduzia carros de bois e tinha um tino político incomum à maioria das mulheres. Refiro-me à minha avó: Maria Carreira, de quem herdei o gosto pela política, que para mim é uma verdadeira missão.
Como não lembrar, Senhor Presidente, de Maria Thetis Nunes, historiadora, professora e escritora, Itabaianense – minha conterrânea; ocupou a cadeira 39 da Academia Sergipana de Letras. Dentre tantas outras
mulheres sergipanas que se destacaram por sua fibra, força, determinação, por estarem, sobretudo, à frente
do seu tempo e desbravar caminhos para as novas gerações.
Mas a história recente do nosso Estado, Sr. Presidente, também nos reservou grandes mulheres.
Em Sergipe, a Assembléia Legislativa é presidida, pela primeira vez na sua história, por uma mulher e,
diga-se de passagem, pelo segundo biênio consecutivo. A Deputada Estadual Angélica Guimarães, é médica
ginecologista e obstetra e enquanto exercia a medicina, alimentava o sonho de construir em sua cidade natal
– Japoata – um hospital que pudesse atender aos mais pobres e essa foi sua maior motivação para iniciar sua
carreira política. E conseguiu, com muita luta, ver seu sonho realizado.
Entretanto Srªs e Srs. Senadores, a política estava presente nos genes que compõem o DNA da Deputada Angélica Guimarães. Seu bisavô, Oséas Alves, foi prefeito de Japoatã; seu avô, Dorival Dias Guimarães,
vice-prefeito e seu pai, Leúdes Alves dos Santos, vereador. Em 1992, assim como seu bisavô, foi prefeita da sua
cidade e, desde 1998, ocupa uma cadeira na Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, estando atualmente
no seu quarto mandato. Orgulho para todos nós sergipanos.
Assim como para nós é também motivo de grande orgulho, outra sergipana, itabaianense, minha conterrânea, que também traz em seu código genético, a política. Refiro-me à Maria Mendonça, filha de uma das
maiores lideranças políticas de Estado – Chico de Miguel. Maria é, sem nenhuma dúvida, uma mulher de fibra
e de grande determinação, cresceu em meio à política, aprendendo a responsabilidade social da tarefa de uma
pessoa pública. Sobretudo, é uma pessoa preocupada com as causas sociais, empenhada no serviço público
independente de estar ou não no exercício de um mandato político.
Maria Mendonça é pedagoga com especialização na área de gestão. Contudo, Senhor Presidente, a genética falou mais alto e em 1994, elegeu-se Deputada Federal, reeleita em 1998 e em 2002, com um trabalho
relevante e vultoso, não apenas para Itabaiana, mas para Sergipe. Em 2004, interrompeu o mandato legislativo, para concorrer à prefeitura de Itabaiana, foi eleita, fazendo um mandato brilhante para o município e para
os itabaianenses. Hoje, mais uma vez como Deputada Estadual, mantém sua trajetória com a marca que lhe é
peculiar.
Entretanto, Sr. Presidente, as mulheres sergipanas também fazem história no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. No final do mês de fevereiro, tomou posse, como conselheira do órgão, a ex-deputada estadual
Suzana Azevedo, sucedendo a conselheira Maria Isabel Nabuco D’Ávila. Suzana, é mais uma exemplo de força
e determinação da mulher sergipana. Foi vereadora no município de Aracaju por dois mandatos consecutivos
e Deputada Estadual por cinco legislaturas, também, consecutivas.
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E o que dizer da Procuradora Euza Missano e da sua incansável batalha, pro saúde do povo sergipano.
Da Desembargadora Marilza Maynard, que foi presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe e, recentemente,
foi convocada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para ocupar a vaga deixada pelo Ministro
Castro Meira.
E tantas e tantas sergipanas guerreiras e batalhadoras, mulheres simples, donas de casa, que dedicaram
toda a vida para cuidarem de suas famílias e aqui, Senhor Presidente, gostaria de homenagear a todas por meio
de minha mãe, Dona Celina, por quem, além de todo o amor e respeito, tenho grande admiração.
Minha esposa, Vilma Leite Machado Amorim, companheira de todas as horas, firme e determinada, meu
porto seguro. Por meio dela, gostaria de homenagear a todas as mulheres que têm dupla jornada de trabalho.
Cuidam de suas famílias e de suas carreiras profissionais com a mesma eficiência e dedicação. À vocês, minha
grande admiração.
E por último, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, mas não menos importante, gostaria
de homenagear as gerações vindouras, por meio da minha filha Lara, onde reside toda a nossa esperança, de
que as mulheres sejam de fato respeitadas, onde não haja violência, nem preconceito. Tenho esperança e fé
em que, num futuro próximo, homens e mulheres possam caminhar lado a lado, sem distinção de gênero em
nenhuma esfera, seja ela social ou econômica.
Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no aguerrido ambiente do sistema multilateral de comércio, uma velha norma não escrita
vigorou sem ser desafiada por muitos e muitos anos: a norma da não punição dos países ricos pelos subsídios
ilegais que concedem aos seus agricultores.
Em julho de 2002, contudo, o Brasil acreditou que era possível desafiar essa norma e buscar justiça. Mais
ainda, o Brasil acreditou ser possível derrotar a maior potência econômica do planeta, provando que os Estados Unidos da América estavam atropelando os direitos da agroindústria nacional.
A batalha em que nos lançamos foi extremamente árdua, mas a vitória que acabamos por conquistar
fez história.
Refiro-me, evidentemente, ao contencioso do algodão.
Ao acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil adotou como base legal o argumento de
que as subvenções pagas pelo governo norte-americano a seus produtores de algodão estavam em desconformidade com os princípios do livre comércio.
A partir daí, a OMC estabeleceu um painel acerca da ilegalidade dos subsídios oferecidos pelo governo
dos Estados Unidos.
Em 2005, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC deu ganho de causa ao Brasil, decidindo pela
ilegalidade dos subsídios e determinando um prazo para que os Estados Unidos os eliminassem, decisão que
viria a ser posteriormente confirmada pelo Órgão de Apelação da OMC.
Em 2009, a OMC concedeu ao Brasil o direito de retaliar os Estados Unidos no valor de 829 milhões de
dólares pelos subsídios ao algodão, até que estes fossem suprimidos. Era a compensação pelo prejuízo dos
cotonicultores brasileiros durante quase um século.
Srªs e Srs. Senadores,
A vitória brasileira representou o estabelecimento de um paradigma no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, não somente pela enorme repercussão no mercado internacional, mas, sobretudo, pela carga política da decisão. Com efeito, a disputa que travamos representa um marco nas nossas relações com os
Estados Unidos.
Nossa vitória no caso do algodão fez o Brasil ser reconhecido mundialmente como uma referência de
excelência no que diz respeito aos contenciosos em comércio internacional.
Foi uma vitória emblemática para o País, a qual repercutiu amplamente na mídia nacional e internacional à época.
Para que chegássemos a essa vitória, milhões de dólares e muitos anos de esforços foram investidos pelos produtores de algodão brasileiros desde 2002.
Grandes somas foram despendidas com advogados, economistas e negociadores para combater os subsídios ilegais norte-americanos.
Quando o litígio ainda não havia terminado, mas o dinheiro para financiar o caso sim, os cotonicultores
chegaram a rifar tratores para fazer frente às despesas do caso.
De muita valia foi, também, o apoio representado pela expertise do Itamaraíy na matéria. Merece destaque, nesse processo, a participação do atual Diretor Geral da OMC, Embaixador Roberto Azevedo.
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Foi a competente condução do litígio pelo Brasil que assegurou a aceitação, junto ao Órgão de Solução
de Controvérsias da OMC, dos modelos econométricos e das teses que apresentamos.
Em face de sua condenação pelos órgãos da OMC, o governo norte-americano propôs um acordo para
que a retaliação não fosse aplicada.
A partir das negociações então encetadas, os dois países chegaram a um Memorando de Entendimento
prevendo a criação de um fundo de apoio aos cotonicultores brasileiros, bancado pelo governo dos Estados
Unidos, no valor de 147 milhões e 300 mil dólares anuais.
Assim, pagamentos mensais de 12 milhões e 300 mil dólares passaram a ser feitos ao Instituto Brasileiro
do Algodão (IBA) pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
Em setembro passado, no entanto, sob a alegação de que os cortes automáticos no Orçamento não
permitiam honrar os pagamentos, aquele órgão do governo norte-americano cortou mais da metade do pagamento mensal devido ao Brasil.
Posteriormente, a partir de outubro, suspendeu o pagamento de forma indefinida, simplesmente descumprindo a decisão da OMC. Esse comportamento ilícito havia, aliás, sido anunciado pelo Secretário de Agricultura norte-americano, Tom Vilsak, já no mês de agosto.
É certo que o Memorando de Entendimento assinado pelos dois países prevendo os pagamentos ao
Brasil estava vinculado à Lei Agrícola americana então vigente, e que uma nova Farm Bill já foi aprovada pelas
duas Casas do Congresso estadunidense, aguardando, neste momento, a sanção presidencial.
Essa circunstância, todavia, não exime os ianques da sua responsabilidade internacional com o Brasil e
com a OMC. Muito pelo contrário.
Afinal, está pendente um débito superior a 50 milhões de dólares, caracterizando um descumprimento
totalmente injustificado do acordo entre os dois países por parte do governo norte-americano.
Fica evidente, portanto, que, desde que os pagamentos dos Estados Unidos devidos ao Brasil cessaram,
no ano passado, temos legitimidade para iniciar a retaliação contra aquele país.
Os norte-americanos demonstraram claramente não estarem preocupados em cumprir com suas obrigações previstas no Memorando de Entendimento.
Além disso, a nova Farm Bill aprovada pelo Poder Legislativo daquele País contém normas referentes ao
algodão que produzirão distorções ainda maiores nos preços do que a lei hoje vigente, ocasionando impactos
brutais para os produtores brasileiros.
A recém-aprovada Lei Agrícola norte-americana cria um novo mecanismo de seguro às lavouras -intitulado STAX, ou Stacked Income Protection Plan -que garante até noventa por cento da receita esperada pelos
cotonicultores daquele país, e os gastos com sua contratação podem ser subsidiados em oitenta por cento
pelo governo.
Por garantir pagamentos vinculados a preços e produção correntes, e por não estabelecer limite para os
pagamentos do governo aos produtores de algodão, a nova lei pode causar distorções ainda mais profundas
no mercado desse produto.
Como alertei perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) desta Casa, no dia 20 de fevereiro, ao garantir ao produtor de algodão norte-americano uma renda mesmo quando não houver produção,
a nova Lei estimulará a produção em áreas marginais, provocando uma verdadeira inundação do mercado
com o produto americano.
Outro aspecto a considerar é que, contando essas culturas com seguro de renda, reduz-se o seu risco
de crédito. Logo, os bancos passarão a oferecer-lhes crédito mais barato, tudo contribuindo para a redução do
preço do produto.
Sendo o STAX um programa de seguro complementar ao já existente CIP – ou Crop Insurance Program
-, os cotomcultores norte-americanos passarão a contar com uma dupla proteção: no caso de perdas de pequena monta, vão dispor do STAX; para as grandes perdas, recorrerão ao CIP.
Com isso, espera-se um incremento nos pagamentos do governo aos produtores de algodão, via STAX/
CIP, resultando em queda nos preços internacionais.
Com efeito, as análises dos especialistas no tema indicam, a preços atuais, uma redução do preço internacional do algodão da ordem de 7%. Dependendo das condições do mercado, porém, essa queda pode
chegar até a 13,9%.
Como se não bastasse essa brutal distorção de preços induzida por seus mecanismos, a nova Lei Agrícola
norte-americana renova o programa de garantia de crédito à exportação e à comercialização conhecido como
GSM-102, o qual já foi condenado pela OMC.
Ou seja, além de não pagar o que devem aos produtores brasileiros como compensação por seus subsídios considerados ilegais pelos juizes da OMC, os Estados Unidos aprovaram uma nova Lei Agrícola que tende
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a causar maiores distorções nos preços internacionais do algodão do que a lei hoje vigente, sendo, portanto,
ainda mais lesiva aos interesses brasileiros.
Srªs e Srs. Senadores:
O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), em reunião realizada no último dia
19, discutiu as atitudes que devem ser tomadas pelo Brasil em face da nova Lei Agrícola norte-americana e do
não cumprimento pelos Estados Unidos das obrigações assumidas no Memorando de Entendimento firmado
entre os dois países acerca do contencioso do algodão.
Embora o Brasil disponha de sólido amparo legal para retaliar os Estados Unidos, em conformidade com
as decisões proferidas pelo Órgão de Solução de Controvérsias e pelo Órgão de Apelação da OMC, após mais
de uma década de contencioso, o Conselho de Ministros da CAMEX decidiu, por ora, não adotar retaliações,
preferindo dar continuidade às negociações com os Estados Unidos.
No entanto, conforme aduziu o Ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que participou
da reunião, na busca de uma solução que atenda plenamente aos interesses nacionais, a possibilidade da retaliação estará sempre presente na mesa de negociações.
Paralelamente, o Conselho de Ministros da CAMEX decidiu pela abertura de um painel de implementação
na OMC para determinar se a nova Lei Agrícola dos Estados Unidos está em conformidade com a decisão de 2009
que considerou os subsídios agrícolas daquele país em desacordo com as normas de comércio internacional.
Em comunicado divulgado à imprensa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA),
embora considerasse que a retaliação ainda era a melhor opção para fazer os Estados Unidos negociarem,
manifestou o seu apoio à decisão da CAMEX de iniciar um novo painel de implementação para avaliar a nova
Lei Agrícola norte-americana.
Com efeito, a decisão da CAMEX representa a autorização pelo governo brasileiro para que a ABRAPA
volte à OMC para questionar os subsídios agrícolas contidos na nova Farm Bill.
Ressaltando que caso o Brasil houvesse decidido por retaliar estaria legalmente amparado, a ABRAPA
apoiou a decisão governamental de partir para um novo painel de implementação a fim de questionar em
Genebra a legalidade da nova Farm BilL.
Na opinião da ABRAPA, o mais importante é que o Brasil não deixe de reagir às condutas lesivas norte-americanas, preservando assim o valor moral e comercial de sua emblemática vitória no cenário comercial
multilateral.
Em sua nota, a ABRAPA expressa a confiança dos produtores de algodão brasileiros nas decisões governamentais em defesa da cotonicultura nacional, e reitera que continuará firme na sua missão de trabalhar pelo
desenvolvimento e fortalecimento do algodão no Brasil.
Com esse intuito, a entidade continuará acompanhando de perto os desdobramentos dessa questão,
em constante diálogo e cooperação com o Governo Federal.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) desta Casa está atenta ao problema e já aprovou
requerimento para a realização de audiência pública destinada a discutir, com o Diretor-Geral da OMC, Embaixador Roberto Azevedo, os prejuízos que poderão advir à cultura de algodão brasileira em decorrência da
nova Lei Agrícola norte-americana.
O requerimento é para que a CRA participe de uma audiência pública conjunta, agendada para 13 de
março, com as Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Relações Exteriores (CRE).
Srªs e Srs. Senadores:
O contencioso entre Brasil e Estados Unidos está sendo acompanhado com muito interesse pelo grupo
chamado Cotton 4, formado pelos produtores de algodão do Oeste africano: Benin, Burkina Faso, Mali e Chade.
Esses países têm a nítida compreensão de que o cumprimento da determinação da OMC pelos norte-americanos facilitaria as negociações que ocorrem no âmbito multilateral de comércio e que têm, entre seus
objetivos, a igualdade e a regulamentação da produção.
As nações africanas que produzem algodão esperam que a vitória do Brasil contra os Estados Unidos
legitime suas próprias demandas na OMC.
Essas economias mais frágeis sofrem ainda mais do que a brasileira com os elevados subsídios concedidos pelo governo ianque aos seus agricultores, cuja principal conseqüência é deprimir os preços internacionais do produto.
As estimativas são de que o fim dos subsídios americanos acarretaria um aumento de 14% nas cotações
mundiais do algodão.
Vale aqui ressaltar, portanto, o mais perverso resultado da política de subsídios norte-americana, qual
seja, o agravamento da pobreza na África.
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Doze anos atrás, o Brasil demonstrou ousadia ao abrir um painel na OMC contra a nação mais poderosa
do mundo.
Graças ao vigor, ao descortino e a capacidade de articulação política e financeira do setor cotonicultor,
conquistamos uma vitória histórica, a qual alterou a lógica até então vigente no sistema multilateral de comércio, a lógica que assegurava a ausência de punição ou de compensação pelos subsídios agrícolas ilegais
concedidos pelos países ricos.
Após muito esforço e seguidas vitórias, defrontamo-nos, agora, com novos desafios.
A Grande Potência nega-se a cumprir as obrigações decorrentes de sua condenação pelos órgãos da
OMC e modifica sua legislação de modo a impor prejuízos ainda maiores aos concorrentes internacionais, entre eles paupérrimas nações do continente africano.
É de fundamental importância, neste contexto, que o Brasil mantenha uma postura firme na defesa de
seus direitos, na exigência de que os Estados Unidos satisfaçam as obrigações que lhe foram impostas pela
OMC ao reconhecer a legitimidade da demanda brasileira.
A vitória histórica conquistada pelo Brasil na ação patrocinada pelos cotonicultores junto à OMC nos coloca na posição de zelar pela equidade nas relações comerciais no âmbito internacional.
Mais do que isso, essa vitória cria as condições para que exijamos respeito a regras justas e legais de
competitividade para os produtores brasileiros, no contexto de um mercado que, historicamente, privilegia os
países ricos por meio de pesados subsídios agrícolas.
Acerta o governo brasileiro ao indicar, mais uma vez, que a negociação é sempre o melhor caminho para
solucionar as disputas no comércio internacional.
E indispensável, contudo, neste caso, que a negociação assegure ao setor cotonicultor nacional a justa
compensação pelos prejuízos históricos que continua a ter em decorrência da política agrícola norte-americana.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.
ORDEM DO DIA
1
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.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 592, DE 2011 – CONSOLIDAÇÃO
Discussão, em turno único, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 592, de 2011-Consolidação, do Senador Antonio Russo, que consolida a legislação sanitária vegetal e animal federal.
Pareceres sob nºs
– 100, de 2014, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com sugestões que encaminha, Relator ad hoc: Senador Ruben Figueiró; e
– 101, de 2014, da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, Relaor: Senador Jorge Viana.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2013 (nº 1.589/2007, na Casa de
origem, do Deputado Lincoln Portela), que altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para dispor
sobre a destruição de drogas apreendidas e dá outras providências.
Parecer sob nº 85, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta.
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4
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
5
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem
matéria correlata (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
6
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
7
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
8REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2009, além das Comissões constantes do despacho,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias).
9
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
10
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-contribuição).
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11
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a formação dos professores de educação física).
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e Força/PR – ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 21 minutos.)
Agenda do Presidente Renan Calheiros
11/03/2014
Terça-feira
11h30

Recebe o reitor Eurico de Barros Lobo Filho, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL
Sala de Audiências

16h

Ordem do Dia
Plenário

486

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

487

488

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

489

490

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

491

492

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

493

494

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

495

496

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

497

498

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

499

500

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

501

502

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

503

504

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

505

506

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

507

508

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

509

510

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

511

512

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

513

514

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

515

516

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

517

518

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

519

520

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

521

522

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

523

524

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

525

526

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

527

528

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

529

530

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

531

532

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

533

534

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

535

536

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

537

538

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

539

540

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

541

542

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

543

544

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

545

546

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

547

548

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

549

550

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

551

552

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

553

554

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

555

556

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

557

558

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

559

560

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

561

562

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

563

564

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

565

566

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

567

568

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

569

570

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

571

572

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

573

574

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

575

576

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

577

578

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

579

580

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

581

582

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

583

584

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

585

586

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

587

588

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

589

590

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

591

592

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

593

594

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

595

596

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

597

598

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

599

600

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

601

602

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

603

604

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

605

606

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

607

608

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

609

610

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

611

612

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

613

614

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

615

616

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

617

618

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

619

620

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

Março de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 12

621

622

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2014

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Legislação Eleitoral
e Política
Código de Trânsito
Brasileiro

Nova Edição, agora acrescendo as
Leis nos 9.504/97, 4.737/65 e 9.096/95,
a Lei Complementar no 64/90, todas
imprescindíveis à compreensão do
processo eleitoral brasileiro.

Este trabalho apresenta o Código de
Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/1997,
acrescido da Lei no 11.705/2008 e
do Decreto no 6.489/2008, normas
disciplinadoras da comercialização de
bebidas alcoólicas em rodovias federais.

Conheça nossa livraria virtual, acesse:
www.senado.gov.br/livraria

Edição de hoje: 624 páginas
(O.S. 10848/2014)

Secretaria de Editoração
e Publicações _ SEGRAF

