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1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 14/2014 (nº 28/2014, na origem), de iniciativa da Presidente da República, que submete à
apreciação do Senado Federal a indicação da Srª REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA BITTENCOURT, Ministra de Segunda
Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixadora do Brasil em Burkina Faso. Aprovada, nos termos do Parecer nº 255/2014-CRE (votação nominal).......................................................................................................................................................................................................................
1.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 16/2014 (nº 30/2014, na origem), de iniciativa da Presidente da República, que submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. EDUARDO RICARDO GRADILONE NETO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil na Nova Zelândia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino de Tonga. Aprovada,
nos termos do Parecer nº 256/2014-CRE (votação nominal)......................................................................................................
1.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 186/2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem 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. Aprovado (votação nominal)............................................
1.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 241/2014 (nº 36/2014, na origem) de iniciativa da Presidente da República, sobre a Mensagem
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. Aprovado (votação
nominal)............................................................................................................................................................................................................
1.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 187/2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 19/2014 (nº 38/2014,
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. FERNANDO JOSÉ PÁDUA COSTA
FONSECA para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Aprovado (votação
nominal)............................................................................................................................................................................................................
1.3.6 – Item 1
Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique,
que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição
Federal, a fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Não houve oradores na segunda sessão de discussão, em segundo turno...............................................
1.3.7 – Item 3 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações
rescisórias. Não houve oradores na terceira sessão de discussão, em primeiro turno.................................................
1.3.8 – Item 24 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 170/2014, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 231 e 233/2013. Aprovado............................................................................................................
1.3.9 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Leitura de requerimentos
Nº 369/2014, de iniciativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Sr. José Wilker.........................................................................................................................................................
Nº 370/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações e aplauso ao
Sr. Paulo Sérgio Nogueira............................................................................................................................................................................
Nº 371/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações e aplauso a
Sua Santidade o Papa Francisco...............................................................................................................................................................
Nº 372/2014, de autoria do Senador José Sarney e outros Senadores, solicitando realização de sessão especial, em 27 de maio próximo, destinada a comemorar o centenário do nascimento da Srª Maria Rita de Souza
Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce..............................................................................................................................................................
Nº 373/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao Ministro de Estado da
Justiça.................................................................................................................................................................................................................
Nº 374/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 1º a 11 de maio próximo......................................................................................................................
Nº 375/2014, de autoria do Senador Waldemir Moka, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 1º a 11 de maio próximo. .....................................................................................................................
1.4.2 – Pareceres
Nº 257/2014, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Ofício “S”
nº 19/2012.........................................................................................................................................................................................................
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Nº 258/2014, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Aviso nº 74/2013 (conclui pela apresentação do Requerimento nº 376/2014)........................................................................................................................................
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Ata da 50ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de abril de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, Casildo Maldaner,
Humberto Costa, Walter Pinheiro, Rodrigo Rollemberg, Cidinho Santos, Waldemir Moka,
Antonio Carlos Valadares, Ivo Cassol, Paulo Paim e Randolfe Rodrigues.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 15 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, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer n°
254, de 2014, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre o Recurso n° 4, de 2014, da decisão
proferida pela Presidência do Senado Federal relativa a Questões de Ordem, na sessão do dia 2 de abril de 2014,
formuladas pela Senadora Gleisi Hoffmann e pelo Senador Aloyzio Nunes Ferreira, referentes aos Requerimentos
n°s 302 e 303, de 2014, respectivamente, de criação de comissão parlamentar de inquérito.
A matéria será incluída em Ordem do Dia na próxima terça feira, dia 15.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº
338, de 07 de abril de 2014, do Ministro de Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento nº 1.398, de
2013, de informações, de autoria dos Senadores Jorge Viana, José Pimentel, Anibal Diniz, Paulo Paim, Eduardo
Suplicy, Wellington Dias, Ana Rita e Walter Pinheiro.
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos requerentes.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação
pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2003, do Senador Paulo Paim, que altera o § 1º do artigo
193 da Consolidação das Leis do Trabalho (adicional de periculosidade).
Tendo sido rejeitado em apreciação terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
114 e 115, de 2014, da Liderança do Solidariedade na Câmara dos Deputados, com indicações de Senhores
Deputados daquele partido que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias nºs 639/2014 e 640/2014.
A Presidência designou os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios foram encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 114 Solidariedade/2014-LID
Brasília, 8 de abril de 2014
Assunto: Indicação de membros em Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Laércio Oliveira como membro Titular e a indicação do Deputado Henrique Oliveira como membro Suplente da Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 639, de 2014.
Na certeza da compreensão e do atendimento do pleito, expresso meus sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Francischini.
Of. nº 115 Solidariedade/2014-LID
Brasília, 8 de abril de 2014
Assunto: Indicação de membros em Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Dr. Grilo como
membro Titular e a indicação do Deputado João Dado como membro Suplente da Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 640, de 2014.
Na certeza da compreensão e do atendimento do pleito, expresso meus sinceros agradecimentos.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Francischini.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Antonio Imbassahy, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 641, de 2014, conforme o Ofício nº 405, de 2014,
da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 405/2014/PSDB
Brasília, 9 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Antonio Imbassahy, como
membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 641/14, que
altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Senador Vital do Rêgo, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que passará à condição de
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 641, de 2014,
conforme o Ofício nº 76, de 2014, da Liderança do PMDB no Senado Federal.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF.GLPMDB Nº 076/2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Vital do Rêgo como membro Titular na composição da Comissão Mista criada com a finalidade de
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analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 641, de 2014, no lugar do Senador Sérgio Petecão, que
passará exercer a suplência.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. _ Senador Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Senador Ruben Figueiró, em substituição ao Senador Cícero Lucena, que passará à condição de
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 639, de 2014,
conforme o Ofício nº 29, de 2014, da Liderança do PSDB no Senado Federal.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 29/14-GLPSDB
Brasília, de abril de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ruben Figueiró para integrar, como Titular, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 639, de 2014, em substituição ao Senador Cícero Lucena, que
passará a integrar a Comissão como Suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, _ Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado Edinho Araújo, em substituição ao Deputado Danilo Forte, e, como membro suplente,
o Deputado Professor Sétimo, em substituição ao Deputado Edinho Araújo, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 640, de 2014, conforme os Ofícios nºs 334 e 335, de
2014, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
OF/GAB/I/Nº 334
Brasília, 9 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Edinho Araújo passa a integrar, na qualidade de Titular, a
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 640/2014, que “cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE e extingue Funções Comissionadas Técnicas –
FCT”, em substituição ao Deputado Danilo Forte.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 335
Brasília, 9 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Professor Sétimo passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 640/2012, que “cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE e extingue Funções Comissionadas
Técnicas – FCT”, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro
titular, o Deputado Giacobo, em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 641, de 2014, conforme o Ofício nº 153,
de 2014, da Liderança do Bloco Parlamentar (PR/PTdoB/PRP) na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
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É o seguinte o Ofício:
Of. nº 153/2014 – Bloco
Brasília, 9 de abril de 2014
Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista MP nº 641/2014
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Giacobo (PR/PR) para
membro titular em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) na Comissão Mista
da Medida Provisória nº 641 de 2014, que “Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica”.
Respeitosamente – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PTdoB/PRP.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado Felipe Bornier, em substituição ao Deputado Eleuses Paiva, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 639, de 2014, conforme o Ofício n° 279, de 2014,
da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 279/14/PSD
Brasília, 9 de abril de 2014
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor comissão mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Eleuses Paiva (PSD-SP) pelo Deputado Felipe Bornier (PSD-RJ), como Titular da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 639, de 2014.
Atenciosamente – Deputado Moreira Mendes, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado Filipe Pereira, em substituição ao Deputado Andre Moura, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 639, de 2014, conforme o Ofício nº 161, de 2014,
da Liderança do PSC na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício Líder nº 161/2014
Brasília, 8 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Filipe Pereira (PSC/RJ) para integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 639, de 2014,
que “autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro S.A – CDURP – os imóveis que especifica.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração.
Respeitosamente – Deputado André Moura, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Luís Carlos Heinze, em substituição ao Deputado Waldir Maranhão, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 636, de 2013, conforme o Ofício nº 186,
de 2014, da Liderança do Bloco PP/PROS na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
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É o seguinte o Ofício:
Of. nº 186/Lid. Bloco PP/PROS
Brasília, 7 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Parlamentar na Comissão Mista da MPV nº 636/2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luís Carlos Heinze (PP/RS) como Suplente na Comissão Mista destinada emitir parecer sobre a MPV nº 636, de 2013, em substituição ao Deputado Waldir Maranhão (PP/MA).
Respeitosamente – Deputado Eduardo da Fonte, Líder do Bloco PP/PROS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. CPJS nº 013/2014
Brasília, 9 de abri de 2014
Assunto: Eleição de Presidente e Vice-Presidente
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada na data de hoje,
Presidente da Comissão do Projeto Jovem Senador, instituído pela Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente da Comissão o Senador Randolfe Rodrigues.
Atenciosamente – Senador Paulo Davim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar a todos que nos
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado e cumprimentar a todos os colegas, Senadora Ana Amélia
e os Senadores aqui presentes.
Quando eu cheguei, ainda há pouco, estava o Senador Paulo Paim.
Senador Paulo Paim, V. Exª quer fazer uso da palavra?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação
inadiável, mas, se V. Exª quiser me colocar como orador inscrito, também aceito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu também me inscrevo – tinha combinado até com o Senador Paulo Paim – para uma comunicação inadiável.
Próximo. Quem é o colega?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Inscrição pela Liderança.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, eu pretendia
me inscrever para uma comunicação inadiável. Como seria a terceira, eu abro mão da preferência ao Senador
Paim, porque teremos agora, às 14h30, a questão da reunião conjunta das duas comissões – Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Assuntos Econômicos – para a relatoria do Senador Luiz Henrique da Silveira
sobre a questão do indexador da dívida dos Estados e Municípios, que é uma matéria extremamente relevante.
À nossa agenda – eu diria – a gente não tem condição humana de atender. Também sou membro da
Comissão Mista de Orçamento, que tem reunião às 14h30 – V. Exª também é parte –, e temos que, pelo menos,
ir lá assinar e acompanhar o início dos trabalhos porque o Rio Grande do Sul, Senador Paim...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E ficar no plenário ainda.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É. O Senador Paim e eu temos – e o Senador Simon da mesma forma – muito interesse nessa matéria, porque o Rio Grande do Sul é um dos Estados com maior problema
de endividamento, e fazer a mudança do indexador da dívida é um tema crucial.
Então, abro mão da inscrição, porque penso que a prioridade é o Orçamento e a questão do indexador
da dívida, na Comissão de Constituição e Justiça. E, também, confio no Senador Luiz Henrique e nos entendimentos para que hoje a gente resolva esse problema, porque é inaceitável o que está acontecendo, acordos
não serem cumpridos e empurrarmos este tema sem justificativa razoável e plausível, até porque é um projeto do próprio Governo, meu caro Presidente Jorge Viana. Então, abro mão da inscrição. Ainda há uma vaga,
Senador Flexa Ribeiro.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Inscrição para uma comunicação inadiável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Flexa, está inscrito para
uma comunicação inadiável.
Cumprimento a Senadora Ana Amélia. De fato, essa é a situação. Também faço parte da Comissão Mista
do Orçamento, tenho reunião às 14h30, tenho a obrigação regimental de estar aqui às 14h abrindo a sessão,
como estou fazendo hoje, mas temos que nos dividir em três, quatro, correndo no corredor de um lado para
o outro. Enfim, esse é um trabalho meio invisível, Senadora; normalmente ninguém identifica. O almoço vai
embora numa hora dessas; ontem não almocei, hoje comi uma saladinha ali no gabinete...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Nós ficamos até há pouco com o Ministro Henrique Paim,
da Educação – nós brincamos que era primo do Senador Paulo Paim. Estávamos lá com o nosso Presidente
Cyro Miranda, numa excelente reunião. Agora, também às 15h, haverá uma reunião, no Ministério da Fazenda,
com a Bancada gaúcha, Senador Paim. Já pedi a um assessor que fosse para tratar da regulamentação dos free
shops, tema de uma audiência pública que fizemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. O nosso
Senador Figueiró e o Senador Moka têm se envolvido muito nisso, pelo interesse do Mato Grosso do Sul. Ele
abordou isso na tribuna, e eu acompanhei. É um tema que interessa muito aos Municípios de fronteira. E V. Exª,
em particular, tem Cobija, na Bolívia...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cobija, Brasileia, Plácido de Castro,
Capixaba, Cruzeiro do Sul...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O Acre tem muito interesse nisso. Veja só, às 15h, será tratada a questão da regulamentação dos free shops na fronteira. Essa é a agenda e a gente tem uma dificuldade
enorme de cumpri-la; temos que nos virar nos trinta, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª já está inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – É só para dizer que esse é o
problema de todos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos andar com os trabalhos.
Senador Suplicy.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Tenho que estar na Comissão do Orçamento, na CCJ,
na CAE; isso, todos os dias, acontece. Teria que haver uma harmonização melhor para que pudéssemos cumprir todas as obrigações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sem dúvida.
Antes de passar a palavra ao Senador Suplicy, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Apenas pedir minha inscrição
pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Alvaro Dias, está inscrito pela Liderança do PSDB.
Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy, meu querido colega da Bancada.
Com a palavra, V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Querido Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ressalto a importância
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da decisão que vamos ter agora no exame do refinanciamento da dívida dos Estados e Municípios, como para
o Rio Grande do Sul, tanto para o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo.
Trata-se de uma decisão muito importante. Confiamos no trabalho tão sério que o Senador Luiz Henrique fez como Relator desta matéria.
Mas gostaria hoje, Sr. Presidente, de falar sobre o acordo relativo ao comércio eletrônico, Confaz X PEC
197, ou seja, ICMS nas operações interestaduais a não contribuintes, assim como gostaria de falar sobre a questão relativa aos planos de saúde, ao perdão das multas envolvidas na Medida Provisória 627.
Com satisfação, registro um avanço no entendimento entre os Estados, com a importante contribuição
de São Paulo, a respeito de um tema federativo que há algum tempo consta da agenda do Congresso Nacional.
O tema é o novo tratamento para as operações interestaduais, destinadas a não contribuintes, para efeito
da tributação do ICMS, o que envolve as vendas no comércio eletrônico. Na última reunião do Confaz, realizada
em Teresina, os Secretários de Fazenda concluíram um acordo nos seguintes termos: apoiar a partilha do imposto entre Estados de origem e destino, porém com alterações no texto do projeto de Emenda Constitucional
em tramitação, a PEC 197, de 2012.
A primeira alteração, que reflete um sentimento unânime no Confaz, define que a parcela do imposto
que cabe ao Estado de destino depende da alíquota interna por ele praticada e não como havia sido aprovado
em uma primeira apreciação, da alíquota adotada pelo Estado de origem.
Já o segundo ponto, resultado de um amplo processo de negociação entre os Secretários de Fazenda,
prevê a existência de um período de transição, durante o qual a parcela do imposto resultante da diferença
entre a alíquota interna e a interestadual será partilhada entre Estados de origem e destino, em porcentagem
crescente a favor deste último, até que, ao final do processo, se alcance 100%.
Então, da mesma forma que nas operações entre contribuintes do ICMS, ao Estado de origem caberá,
exclusivamente, o imposto decorrente da alíquota interestadual definida por resolução do Senado.
A preferência de São Paulo para o período de transição é o prazo de oito anos, o mesmo previsto no projeto de resolução do Senado, aprovado na CAE, para a trajetória das alíquotas interestaduais de ICMS rumo ao
nível de 4 e 7%. Em confronto com a expectativa de outros Estados por uma transição mais curta, provocou o
acordo no prazo de cinco anos, afinal aceito por todos os Estados.
O Confaz trouxe o resultado desse acordo, unânime, ao conhecimento do Congresso, o qual foi aproveitado, em todo o seu conteúdo, pelo Relator da PEC 197/2012, na Câmara, Deputado Márcio Macedo, do PT
de Sergipe. Já aprovado na Comissão Especial, segue, agora, o relatório, para apreciação do plenário daquela
Casa, com amplas chances de sucesso, para depois vir ao Senado.
Cabe cumprimentarmos os Executivos estaduais, neste momento delicado para as suas finanças, em razão do esforço e exercício do espírito público que permitiram desenhar uma solução satisfatória para todos.
Inclusive, o Governador Geraldo Alckmin, o Secretário Andrea Calabi e o Sr. Luiz Márcio deram uma contribuição nesta análise que agora faço.
Por sua vez, São Paulo sempre entendeu que a questão deveria ser apreciada no bojo de uma reforma
ampla do ICMS, que afaste do nosso horizonte as práticas unilaterais da guerra fiscal e promova um ambiente
mais favorável aos negócios e ao desenvolvimento econômico. Sensível, porém, aos apelos dos interessados,
em particular dos Estados cujo perfil é tipicamente consumidor e que dependem mais da receita dessas operações, São Paulo colaborou para uma resolução imediata da questão.
Esperemos que sirva de exemplo, esse desfecho conciliador, para os debates no Congresso Nacional sobre a reforma do ICMS, que serão retomados, a seu tempo, pois assim pede o Brasil. E que o sentimento dos
Estados em favor de uma transição curta, no caso do comércio eletrônico, inspire os entendimentos sobre a
trajetória ideal para a estabilização das alíquotas interestaduais do imposto em um patamar baixo, como requer as melhores práticas internacionais do imposto sobre valor adicionado.
Quero também agradecer a atitude do Relator, Armando Monteiro, que, neste instante, se reúne com o
Secretário Andrea Calabi, com o Coordenador Nacional do Confaz, José Barroso Tostes Neto, e outros secretários,
inclusive o Secretário Subcoordenador de Prefeituras do Município de São Paulo, do Prefeito Fernando Haddad,
Chico Macena, que se encontra em Brasília, para acompanhar outro processo de votação muito importante.
Ressalto que, mesmo tendo sido aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, há o compromisso de ele ser ainda aperfeiçoado no diálogo do Relator, Armando Monteiro, com o Confaz e os Secretários
de Fazenda dos diversos Estados e Municípios brasileiros, inclusive do Secretário do Município de são Paulo.
Com respeito à Medida Provisória 627, de 2013, Planos de Saúde – art. 99, perdão das multas dos Planos de
Saúde, registro, Sr. Presidente, que, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a MP 627, de 2013, que
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promove significativas alterações na legislação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, além de outras alterações. O texto original recebeu mais de 500 alterações.
Acerca das mudanças introduzidas na Medida Provisória, recebi uma correspondência da Srª Priscila
Esponton, da Agência Nacional de Saúde Suplementar de São Paulo, relatando que o art. 99, introduzido na
proposição, o qual altera o art. 27, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, possibilitará uma anistia parcial para as
operadoras de planos de saúde que não cumprem os contratos.
Ou seja, de acordo com a análise da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Assetans), o texto: beneficiará os maiores infratores; beneficiará as maiores operadoras, cujos valores
a serem pagos pesam menos em suas receitas; incentivará novas infrações, ao tratar de eventos que ainda não
ocorreram – o prazo vai até dezembro de 2014; obrigará a Agência Nacional de Saúde a rever a aplicação de
multa em todos os processos administrativos que ainda não estão inscritos em dívida ativa; e a Agência Nacional de Saúde, que não tem autonomia financeira, deverá abrir mão de recursos sem a anuência de sua fonte
complementar, o Ministério da Saúde.
Por exemplo, até 31 de dezembro deste ano, uma empresa que recebeu de 2 a 50 multas...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... de mesma natureza pagará apenas uma;
de 51 a 100 multas da mesma natureza, pagará mais duas; e, acima de mil, pagará, apenas, vinte.
Colocando em números: se a empresa foi multada cem vezes, pagará quatro penalidades. Se cada multa foi de R$50 mil, a empresa pagaria R$5 milhões. Entretanto, no caso de o art. 99 ser aprovado, a operadora
pagará apenas R$200 mil.
Em suma, de acordo com a Associação dos Servidores da ANS, o art. 99 estimula, por parte das operadoras de planos de saúde, o descumprimento dos contratos para com seus associados. Com isso, favorece os
infratores e penaliza a todos que precisam de atendimento médico.
Em declaração ao jornal O Globo de hoje, 9 de abril de 2014, o Ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse:
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
O Governo brasileiro se posiciona contra a inclusão desse artigo na medida provisória porque entende que ele vai trazer muito prejuízo para mais de 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde,
na medida em que prejudica a capacidade de fiscalização da ANS. Esta emenda perdoa cerca de R$2
bilhões em multas emitidas contra as operadoras, e isso não ajuda em nada a melhorar o sistema de
saúde suplementar.
Por isso, conclamo as Senadoras e os Senadores a votarem pela retirada do art. 99 do texto do Projeto de
Lei de Conversão 2, de 2014, porque acredito, inclusive levando em conta a recomendação do Ministro Arthur
Chioro, que não haverá outra alternativa para a Presidenta senão vetar esse art. 99...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... cujo teor peço que seja incluído, assim
como a cópia da correspondência da Srª Priscila Monteiro Esponton, que me chamou a atenção para este assunto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Correspondência da Srª Priscila Monteiro Esponton sobre o art. 99 da Lei 9.656.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o Senador Eduardo
Suplicy.
Convido, para fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim; em seguida,
o Senador Ruben Figueiró.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Senador Jorge Viana, registro de público que, ainda hoje, V. Exª dialogou comigo, preocupado também com a questão do Aerus. Eu lhe falava que percebo que há uma vontade dos Ministros na linha desse
entendimento. Tenho muita esperança de que, nesse clima de Páscoa que se aproxima, a gente construa esse
acordo antes da Páscoa, para que esses homens e mulheres que estão aqui acampados, alguns com mais de
80 anos, possam retornar para as suas casas para passar a Páscoa com os seus filhos, com os seus netos, com
suas esposas, enfim, porque é um momento tenso para eles.
Calculem eles passarem o domingo de Páscoa aqui dentro porque não houve ainda o dito acordo! E já
falei diversas vezes da tribuna de diálogos que fiz com os mais variados Ministros. Estou esperançoso de que a
gente construa um acordo antes da Páscoa, que permita, enfim, que eles retornem aos seus lares.
Eu vejo as mensagens que chegam pela Internet, nas quais os filhos os chamam de heróis. E são heróis
mesmo, porque estão ali lutando por um bem que, sabemos, é da família, porque, se eles voltam a receber o
salário a que tinham direito, a família toda é contemplada. Alguns deles dizem que só saem dali de maca ou
quando houver uma solução.
Eu diria que estou muito esperançoso de que o clima de Páscoa, da ressurreição de Cristo, de Jesus, ajude a sensibilizar a todos no sentido de que se construa o acordo.
Também estou esperançoso porque, hoje, às 14h30min, enfim, o relatório do Senador Luiz Henrique será
votado na reunião das duas Comissões, a Comissão de Economia e também a CCJ, em relação à renegociação
da dívida dos Estados.
Participei de uma reunião com os governadores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e com os Senadores vinculados à Base, no sentido de sensibilizar o Executivo para que o projeto que ele mandou para cá,
acordado na Câmara, seja votado de forma definitiva. Quantas vezes fiquei aqui, em contagem regressiva, pedindo que o acordo fosse votado!
Então, estou muito esperançoso nas duas questões: a dívida dos Estados – que votemos na CCJ, hoje à tarde, e quem sabe, amanhã, aqui em plenário, se houver entendimento – e, ao mesmo tempo, o acordo do Aerus.
Por fim, Sr. Presidente, eu quero ainda fazer o registro de que recebi documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, assinado pelo Presidente, o Sr. Roberto Py Gomes da Silveira, que
me foi entregue pela arquiteta Rosana Oppitz. Ela advogou, inclusive, o porquê do documento. Meus cumprimentos aqui à Drª Rosana Oppitz.
Esse documento diz que o Conselho de Arquitetura manifesta total apoio ao projeto, de nossa autoria,
que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados.
Já foi aprovado aqui, no Senado.
Assim esses profissionais se manifestam:
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), ao tomar conhecimento de que o
Projeto de Lei nº 7.699, de 2006, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do Senador
Paulo Paim, aguarda inclusão na Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, e considerando
que o Estatuto vai beneficiar 46 milhões de brasileiros que se autodeclararam deficientes em 2010, ou seja,
mais de 24% da população; que o Estatuto estabelece vias de inserção dos deficientes na sociedade, seja
no trabalho, ou garantindo atendimento prioritário, ou ainda promovendo a habilitação e reabilitação
e outros direitos; que o Estatuto estabelece o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade); que o projeto é a
primeira iniciativa para criar um estatuto para pessoas com deficiência e tramita na Câmara desde que
foi aprovado no Senado, em 2006; que a acessibilidade é atribuição específica de arquiteto e urbanista
pela Lei 12.378/2010 e pela Resolução n° 21, do CAU/BR..
Enfim, eles reafirmam que se preocupar com a acessibilidade é atribuição, sim, de arquitetos e urbanistas, com base na Lei nº 12.378, de 2010, e na Resolução nº 21.
Portanto, senhoras e senhores, fica registrado aqui o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Rio Grande do Sul ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Sr. Presidente, quero ainda fazer outro importante registro. Há poucos dias, a Secretaria de Inspeção do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 11 pessoas em condições de trabalho escravo em um
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cruzeiro marítimo de luxo – fiz audiência pública e apresentei um projeto já nesse sentido, por isso me mandaram o documento.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O flagrante aconteceu no Porto de Santos, em São
Paulo, e o resgate foi feito em Salvador, Bahia. Segundo a fiscalização, a empresa se recusou a pagar as verbas
rescisórias e a reconhecer o resgate.
Lembramos que denúncias foram encaminhadas, em novembro de 2013, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e repassadas à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (Conatrae).
Ainda segundo a fiscalização, a demonstração de escravidão se deu pela submissão do grupo a jornadas exaustivas sistemáticas, a maus-tratos e a assédio moral. Há relatos de jornadas superiores a 14 horas, bem
como foram constatadas fraudes no cartão de ponto e na contratação dos trabalhadores.
Esse flagrante não só envolveu o Ministério do Trabalho, como também procuradores do Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Direitos Humanos, Advocacia-Geral da União e Capitania dos Portos, agentes
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e procuradores do Ministério Público Federal, Defensoria
Pública da União em Salvador
Enfim, aqui se diz que não foram só os fiscais do trabalho: todas essas entidades e seus agentes participaram.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há muitas denúncias de trabalho escravo em cruzeiros marítimos. Inclusive, há também denúncias de assédio sexual. Isso foi relatado por pessoas que trabalharam nesses cruzeiros, em audiência pública por nós realizada.
Chamamos a atenção para alguns projetos que apresentamos no sentido de combater essa escravidão
a bordo dos chamados transatlânticos de luxo – o que demonstra, cada vez mais, o quanto é importante nós
aprovarmos uma lei que combata a escravidão, o assédio moral e o assédio sexual.
O PLS nº 419, de 2013, regulamenta o trabalho de tripulantes brasileiros em embarcações ou armadoras estrangeiras com sede no Brasil e que explorem economicamente o mar territorial, de cabotagem a longo
curso e dá outras providências. Esse projeto está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com
relatoria do meu nobre amigo Vital do Rêgo, que eu sei que dará o parecer favorável. Entre os pontos da matéria, cito que, nos casos de violação aos direitos constitucionais fundamentais, o tripulante poderá rescindir o
contrato unilateralmente por culpa ou dolo do empregador, com direito a percepção de todas as verbas rescisórias equivalentes à demissão imotivada.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O PLS nº 418, de 2013, busca garantir direitos mínimos ao trabalhador marítimo que embarca a serviço. Trata também de concessão de visto, entre outros. Essa
proposta está na Comissão de Assuntos Sociais, também com relatoria do nobre Senador Vital do Rêgo.
O PLS nº 488, de 2013, Sr. Presidente – e aí eu termino –, dispõe sobre trabalhadores marítimos empregados a bordo de navios de turismo estrangeiros e brasileiros que operem em águas jurisdicionais brasileiras e
dá outras providências, para garantir a vida, o trabalho decente e o salário decente a esses trabalhadores, sem
exploração de nenhum tipo. A relatoria também está com o Senador Vital do Rêgo.
Era isso. Agradeço a V. Exª pela tolerância.
Peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, registro o recebimento de correspondência assinada pelo presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Sr. Roberto Py Gomes da Silveira, que me
foi entregue pela arquiteta Rosana Oppitz, onde o Conselho de Arquitetura manifesta total apoio
ao nosso projeto de lei que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que está pronto para ser
votado pela Câmara dos Deputados.
Assim esses profissionais se manifestam:
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do rio Grande do Sul (CAU/RS), ao tomar conhecimento de
que o projeto de lei 7.699/206, que instituí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do senador
Paulo Paim aguarda inclusão na Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, e considerando:
Que o estatuto vai beneficiar 46 milhões de brasileiros que se autodeclaram deficientes em 2010, ou
seja, mais de 24% da população;
Que o estatuto estabelece vias de inserção dos deficientes na sociedade, seja no trabalho, ou garantindo atendimento prioritário, ou ainda promovendo a habilitação e reabilitação e outros direitos;
Que o estatuto estabelece o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gerido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE);
Que o projeto é a primeira iniciativa para criar um estatuto para pessoas com deficiência e tramita
na Câmara desde que foi aprovado pelo Senado, em 2006;
Que a acessibilidade é atribuição específica de arquiteto e urbanista pela Lei 12.378/2010 e pela Resolução n° 21, do CAU/BR.
Portanto, Sr. Presidente, fica registrado aqui o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, faço um importante registro. Há poucos dias, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego resgatou 11 pessoas em condições de trabalho escravo em um cruzeiro marítimo de luxo.
O flagrante aconteceu no Porto de Santos (São Paulo), e o resgate foi feito em Salvador (Bahia). Segundo
a fiscalização, a empresa se recusou a pagar as verbas rescisórias e a reconhecer o resgate.
Lembro que denúncias foram encaminhadas em novembro de 2013 à Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República e repassadas à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (Conatrae).
Ainda segundo a fiscalização, a caracterização de escravidão se deu pela submissão do grupo a jornadas
exaustivas sistemáticas, maus tratos e assédio moral. Há relatos de jornadas superiores a 14 horas bem como
foi constatado fraudes no cartão de ponto e na contratação dos trabalhadores.
Esse flagrante não só envolveu o Ministério do Trabalho, como também procuradores do Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Direitos Humanos, Advocacia Geral da União e da Capitania dos Portos, agentes
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e procuradores do Ministério Público Federal, Defensoria
Pública da União em Salvador
Sr. Presidente, há muitas denúncias de trabalho escravo em cruzeiros marítimos. Inclusive, há também,
denúncias de assedio sexual. Isso é relatado por pessoas que trabalharam nesses cruzeiros.
Srªs e Srs., chamo a atenção para alguns projetos de nossa autoria que estão aqui no Senado e que vão
ao encontro desse sério problema relatado aqui. Inclusive já realizamos audiência pública sobre o tema.
O PLS 419/2013 regulamenta o trabalho de tripulantes brasileiros em embarcações ou armadoras estrangeiras, com sede no Brasil, e que explorem economicamente o mar territorial e a costa brasileira, de cabotagem
a longo curso e dá outras providências.
Este projeto está tramitando na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com relatoria do
senador Vital do Rego. Entre os pontos da matéria, cito nos casos de violação aos direitos constitucionais fundamentais o tripulante poderá rescindir o contrato unilateralmente por culpa ou dolo do empregador, com
direito a percepção das verbas rescisórias equivalente a demissão imotivada.
PLS 418/2013 Busca garantir direitos mínimos ao trabalhador marítimo que embarca à serviço. Trata
também de concessão de visto, entre outros.
Essa proposta está na Comissão de Assuntos Sociais, com relatoria do senador Vital do Rego.
PLS 488/2013 Dispõe sobre trabalhadores marítimos empregados a bordo de navios de turismo estrangeiro e brasileiro que operem em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências.
A relatoria também está com o senador Vital do rego, na Comissão de Relações Exteriores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Ruben Figueiró, com a palavra V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eminente Senador Jorge Viana; Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado,
senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes:
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Encerrou-se nesta semana um ciclo de debates organizado pelo ltamaraty com o propósito de discutir os
rumos da política externa do País. Participaram não só membros do Ministério das Relações Exteriores,
mas também entidades da sociedade civil, acadêmicos, jornalistas e representantes de outros setores
do poder público.
O encontro servirá de base para o Itamaraty produzir o Livro Branco da Política Externa Brasileira, documento no qual serão apresentados princípios, prioridades e linhas de ação da diplomacia.
É difícil saber que impacto a iniciativa terá sobre o corpo diplomático. Um espírito jocoso poderia até afirmar que, se depender do interesse da Presidente Dilma Rousseff pela área, o referido livro será editado
apenas com páginas em branco, tal é o grau de retração do Itamaraty nos últimos anos
A orientação é uma novidade. No breve hiato entre a vitória nas eleições de 2010 e sua posse, a Senhora
Presidente ofereceu sinais alvissareiros de que promoveria uma bem-vinda adequação na política externa.
Durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil deu passos equivocados na esfera internacional. Foi o caso do apoio quase incondicional a Mahmoud Ahmadinejad no Irã, apesar das constantes violações aos direitos humanos ali promovidas.
Pouco havia de pragmatismo nessa aliança com um tradicional inimigo dos Estados Unidos. Tratava-se,
assim como em outros episódios do gênero, de usar uma política de Estado para satisfazer alas à esquerda do PT, descontentes com a condução mais ortodoxa da economia.
Reconheça-se que também se verificou, nesse período, salutar aumento do protagonismo brasileiro nos
fóruns globais, papel que o País, por seu tamanho e sua história, merece exercer.
Era clara, portanto, a correção a ser feita: sem abrir mão de seu soft power crescente, o País deveria abandonar amarras ideológicas ultrapassadas e recuperar a firme defesa dos princípios universais caros ao
Ocidente.
Não se viu uma coisa nem outra com a Senhora Presidente.
Tome-se a Venezuela como exemplo. Em 2012, o Brasil compactuou com a decisão de suspender o Paraguai do Mercosul de forma sumária, ação orquestrada para Caracas poder integrar o bloco. Assunção
vetava o ingresso.
Neste ano, enquanto Nicolás Maduro reage com violência física e institucional a protestos da oposição,
Brasília permanece calada. Seria, segundo alguns, um momento de maior discrição da política externa,
evitando contenciosos desnecessários.
A abstenção diante da anexação da Crimeia pela Rússia se inscreveria nesse contexto. Para a maioria dos
analistas, no entanto, a situação resulta da desatenção presidencial e da ausência de estratégia, opinião
compartilhada inclusive por atuais integrantes do Itamaraty.
Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministério das Relações Exteriores vinha procurando
conquistar terreno nos fóruns geopolíticos regionais e globais. O fim da ordem bipolar vigente na Guerra
Fria abriu caminho para esse tipo de pretensão.
Não faz sentido que o Brasil, uma das principais democracias e sétima maior economia do mundo, adote
uma política externa de mínimo esforço. Quando mais não seja, pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que boas relações internacionais oferecem.
Na contramão do que pede a circunstância, o Governo Dilma nada faz de concreto para destravar acordos de livre-comércio com outras nações. Tratativas do Mercosul com a União Europeia permanecem
emperradas pela Argentina, fato que o Brasil aceita como se incontornável fosse. Enquanto isso, progride
a Aliança para o Pacífico, iniciativa liberalizante de Chile, México, Colômbia e Peru.
A falta de visão estratégica também se faz notar nos laços com os Estados Unidos. Se havia a esperança
de uma normalização das relações com a indicação de Antônio Patriota, ex-Embaixador em Washington,
para o cargo de chanceler, do qual se demitiu no ano passado, o escândalo de espionagem americana
interrompeu o diálogo.
Com Dilma na mira das agências de inteligência, era difícil ser de outro modo. Mas a diplomacia, tal como
a espionagem, ocorre, sobretudo, fora dos holofotes. Não há, todavia, esforços para o Brasil se reaproximar dos Estados Unidos, maior economia do mundo e segundo mercado para as exportações brasileiras.
Sempre há tempo para mudar, felizmente. Na expressão cunhada pelo chanceler Azeredo da Silveira
(1917 – 1990), aspas, “a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se”.
Passou da hora de o Governo Dilma Rousseff formular uma estratégia de inserção internacional pautada
por valores democráticos. Uma política de Estado, como o País precisa, e não de partido, como setores
do PT desejam.
Sr. Presidente acabo de ler ipsis litteris o editorial do respeitado jornal Folha de S.Paulo de 5 de abril de 2014.
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Minha integral solidariedade ao mérito de seu texto, eis que entendo que a orientação governamental para nossa política exterior carece de reorientação de rumos no sentido do restabelecimento do prestígio
que, por meio da ação tradicional do ltamaraty, o Brasil tenha um cabedal de respeito e admiração por parte
da comunidade internacional.
Os episódios recentes com relação à Venezuela em que o Brasil postou-se numa posição dúbia, em cima
do muro, por mais das vezes de complacência sub-reptícia à chamada democracia bolivariana; a subordinação
à política econômica de restrições ao comércio com o Brasil por parte da Argentina que quebra os elos fundamentais que regem o Mercosul. Tais fatos, públicos e notórios, vêm em desprestígio do Brasil.
O editorial da Folha de S.Paulo que acabei de ler é cáustico com a posição diplomática do Governo. Daí
minha solidariedade a ele lendo-o, como o fiz, para que, na íntegra, constasse dos Anais do Senado.
Era isto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, que eu desejava afirmar neste instante.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ruben Fiqueiró, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Costa.
Durante o discurso do Sr. Ruben Fiqueiró, o Sr. Humberto Costa 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) – Eu cumprimento V. Exª e convido para
fazer uso da palavra o Senador Paulo Davim, pela Liderança, e, em seguida, o Senador Humberto Costa.
Senador Paulo Davim, V. Exª tem a palavra para falar pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs.
Senadoras, Srs. Senadores, aqueles que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, a
psicofobia é um termo usado para designar atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com
deficiências ou transtornos mentais.
A Associação Brasileira de Psiquiatria tem envidado esforços no sentido de minimizar o que se sente na
sociedade brasileira, sobretudo nas regiões distantes dos grandes centros.
Por isso mesmo, eu apresentei um Projeto de Lei do Senado, o PLS nº 74, deste ano, que altera o Decreto
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, para tipificar o crime contra as pessoas com deficiência
ou transtorno mental.
Essa iniciativa, que criminaliza a discriminação e o preconceito contra o indivíduo com transtorno mental, tem crescido na sociedade, tem crescido muito na mídia, sobretudo nas áreas de saúde, nos ambientes dos
profissionais de saúde.
Mas estou aqui, na tribuna, esta tarde para fazer o registro da minha alegria quando vejo que se levanta
uma bandeira como esta: uma bandeira de justiça, uma bandeira de equidade dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs que tenham ou não transtorno mental, que sejam ou não deficientes mentais.
Essa alegria se deve a uma postura da empresa telefônica Oi. É importante que sejam registradas iniciativas como essa. A Oi está apoiando essa campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria e apoiando a nossa
iniciativa do PLS nº 74, que criminaliza o preconceito contra o doente mental, e lançou, para todo o Brasil, um
cartão telefônico por meio do qual seus portadores têm acesso a crédito. Na frente desse cartão há uma fotografia de jovens saudáveis e a frase “Psicofobia é crime”. Nas duas faces do cartão telefônico da Oi, ela colocou
esse chamamento à reflexão contra a psicofobia. Esse cartão está sendo divulgado por todo Brasil.
É louvável que uma empresa como a Oi, uma grande empresa, assuma essa bandeira, defenda os direitos
dos pacientes com deficiência ou transtorno mental. Isto é, sobretudo, defender direitos humanos.
Quero louvar, quero parabenizar a iniciativa da Oi, quero parabenizar a iniciativa da Associação Brasileira
de Psiquiatria, a ABP,…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –… e pedir aos meus pares do Senado… Inclusive, eu encaminhei aos 80 Senadores uma carta falando sobre essa campanha, falando do apoio que recebemos da Oi
nos últimos dias colocando no seu cartão telefônico o chamamento à reflexão contra a psicofobia. Quero pedir
o apoio direto de todos os Senadores para a aprovação do PLS nº 74, que muda o Código Penal de 1940, para
que, no capítulo que discorre sobre a discriminação e o preconceito, acrescente-se mais um tipo, que não se
prenda só ao preconceito de sexo, de raça, de cor, preconceito social...
(Interrupção no som.)
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Sr. Presidente, para concluir (Fora do microfone.).
Peço que seja acrescentada neste capítulo a psicofobia, o preconceito, a discriminação, a perversidade
contra milhares de pessoas pelo simples fato de serem elas portadoras de deficiência mental ou de transtorno
mental.
Se alguém é acometido por transtorno 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, e o
resultado disso tudo reforça o preconceito contra essa pessoa…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –… e, sobretudo, leva a uma maior deterioração do quadro clínico.
As famílias buscam proteger os seus filhos desse preconceito, e essa proteção retarda o diagnóstico e
retarda o tratamento, complicando ainda mais, deixando à margem pessoas que poderiam ter uma vida mais
saudável, com mais direitos, mas que são deixadas à margem e que são discriminadas. Por isso mesmo, elas
não têm acesso a uma boa qualidade de vida, o que compromete o futuro de milhares de brasileiros e brasileiras pelo simples fato de serem vítimas da discriminação e do preconceito.
Assim, espero a aprovação desse projeto de lei que apresentei e quero, mais uma vez, reiterar a solidariedade da Oi, colocando no seu cartão telefônico o apoio a esta campanha e o apoio à nossa iniciativa contra
a psicofobia no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o 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 ocupo a tribuna na tarde de hoje lembrando que, há poucos dias, eu tive
a oportunidade de registrar que o PT de Pernambuco tomou a importante decisão de apoiar o nome do Senador Armando Monteiro, do PTB, para a disputa ao Governo do Estado.
No começo desta semana, o nosso partido apresentou o nome do ex-prefeito do Recife e Deputado Federal João Paulo como pré-candidato ao Senado na chapa de Armando. Foi mais uma prova da maturidade
do PT estadual, que passou por alguns momentos de discussão interna, de posições divergentes entre algumas de suas forças, mas que nunca deixou de agir como um partido interessado em preservar sua coerência
e suas bandeiras.
Nesse sentido, a expressiva maioria das nossas lideranças deixou de lado as diferenças e somou forças
no apoio a uma chapa majoritária com Armando e João Paulo para as eleições de outubro próximo.
Foi um grande gesto, fruto de muito diálogo e de muita coerência política. Não houve nele coerção, não
houve imposição ou a promessa de dividendos políticos em troca de apoios.
A atitude do PT em Pernambuco nasceu da necessidade de recompor um projeto no campo democrático
em que sempre militamos, depois que esse campo foi abandonado por alguns partidos que mudaram de lado.
O que une essa coalizão renovada são as profundas mudanças iniciadas no Brasil com o ex-presidente
Lula e seguidas pela Presidenta Dilma.
É um caminho assumido em favor do desenvolvimento com inclusão social, um marco na história do
nosso País, que não podemos paralisar, sob pena de voltarmos ao atraso em que nos encontrávamos antes de
ele iniciar.
Dessa forma e no entendimento de que é necessário governar compondo alianças que tenham identidade ideológica e programática, chancelamos nosso apoio à candidatura de Armando ao Governo do Estado
numa chapa em que o companheiro João Paulo irá disputar a representação de Pernambuco no Senado Federal. Todos unidos em torno do projeto de reeleger Dilma à Presidência da República;
São alianças que foram construídas com base em muita conversa, muito diálogo na busca de um entendimento. E vejo que isso tem redundado em resultados muito positivos. Ao PTB e ao PT, somaram-se, também,
o PSC, o PROS e, mais recentemente, o PRB, todos com expressiva presença em Pernambuco.
Estamos trabalhando para que o PP e o PDT, que apoiam o governo da Presidenta Dilma, também integrem esse conjunto de forças que pretende imprimir um novo dinamismo a Pernambuco.
Fica muito claro para todos o desejo de mudança expressado pela população. Mas é muito evidente,
também, que o brasileiro quer, de maneira muito expressiva, que essas mudanças sejam comandadas pelo
próprio PT.
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Segundo recente pesquisa do Ibope, 64% dos eleitores desejam mudança nos rumos da administração
federal, mas parcela significativa da população acredita que é o PT o partido que reúne mais condições para
promover as esperadas transformações. De forma que se compreende que o nosso povo tem anseios, tem vontade de melhorar, de crescer, que não se acomoda com o que tem; mas, ao mesmo tempo em que deseja mais,
o brasileiro não pretende perder aquilo que já conquistou. Deseja a continuidade com mudança.
Essa, a razão pela qual o PT é o partido que melhor traduz esse desejo de mudar do povo brasileiro, mudar sem retrocessos, sem colocar em risco todas as vitórias obtidas. Nós somos o partido que fizemos, fazemos
e faremos.
É nesse cenário que estamos formulando o nosso campo em Pernambuco, lutando pela vitória de Dilma
para que o Brasil siga nesse processo de crescimento, no qual não podemos dar marcha à ré.
Esse espírito republicano tem sido muito bem recebido pelos pernambucanos, numa crescente aceitação
por todas as cidades por onde temos passado. É um projeto construído, como já disse, de forma muito dialógica, com muita humildade, ouvindo todos os envolvidos e, principalmente, a população, a quem não nos cabe
impor nada, tampouco candidatos.
As nossas candidaturas são uma obra do processo democrático. Não cabem, do nosso lado, a arrogância
e a prepotência, a manifesta vontade de subjugar o contraditório para fazer vingar projetos pessoais, decididos de maneira unilateral. Não. No nosso campo, há respeito a todas as forças que o compõem, que constroem
juntas esse projeto que acreditamos ser o melhor para governar Pernambuco e o Brasil.
Estamos pensando o Estado como um todo, Pernambuco do Recife e da Região Metropolitana, mas também Pernambuco da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Estamos pensando na interiorização do desenvolvimento, no equilíbrio de oportunidades, na distribuição equitativa das riquezas pelo Estado, da mesma forma
como Lula e Dilma dividiram de maneira justa as oportunidades entre as regiões brasileiras.
Estou certo de que essa nossa mensagem será abraçada pela ampla maioria dos pernambucanos e que
daremos a Dilma, Armando e João Paulo uma expressiva vitória em outubro próximo.
O pernambucano, como diz o ditado, é um povo que só se curva para agradecer; dirá “sim” a quem tem
um projeto fruto de uma obra coletiva para o nosso Estado e para o País e não cairá na armadilha das aventuras individuais, que não servem nem a Pernambuco, nem ao Brasil.
Vamos juntos continuar com as grandes transformações iniciadas com o ex-presidente Lula e investir nas
mudanças de que o Brasil precisa.
Muito obrigado a todas e a todos.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Humberto.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, querido colega Walter Pinheiro, bom baiano, queria dizer, aproveitando este espaço
em que me inscrevi para uma comunicação inadiável, além de cumprimentar todos que nos acompanham pela
Rádio e TV Senado, que venho à tribuna para agradecer o Deputado Cadoca, cumprimentando-o, bem como
agradecer a Câmara dos Deputados, o Presidente Renan, a Mesa Diretora, por termos aprovado ontem, aqui
nesta Casa, o PLC nº 4, de 2014, com o qual, muito embora apresentado pelo Deputado Cadoca, eu tive um
envolvimento pessoal e do qual fui o Relator designado pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
o Senador Ricardo Ferraço.
Todo um conjunto de Senadores de vários partidos me deu o apoio necessário para que eu pudesse relatar a matéria e para que esta ganhasse a total confiança do Plenário. Tanto assim que esse projeto, aprovado
ontem, segue agora para a sanção.
É uma conquista para um país com dimensões continentais como o Brasil. É uma conquista para um país
como o nosso, um porto de chegada ainda não explorado pela indústria do turismo.
O Brasil era para ter dezenas de milhões de turistas; lamentavelmente isso ainda não é fato, não é realidade. Países menores, países sem a beleza natural que o nosso guarda, sem o litoral que temos, sem uma Amazônia, sem a diversidade de regiões que temos – e temos 12% da água doce do Planeta, 20% da biodiversidade
e uma beleza natural que, no fundo, é cênica... Mas o Brasil ainda não aprendeu a explorar essa indústria limpa, que é a indústria de turismo. Ao contrário, no nosso País, todos nós agora reclamamos com a quantidade
enorme – e cada vez maior – de brasileiros viajando mundo afora.
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Isso não está errado! Isso é bom! O que está errado é o mundo não ter o Brasil como um endereço a ser
visitado. E o mundo inteiro tem admiração pelos brasileiros, pela vida dos brasileiros, por nosso País, mas isso,
lamentavelmente, ainda não foi transformado em algo que trará grandes benefícios para o Brasil.
Eu queria aqui, rapidamente, Sr. Presidente, dizer que o PLC nº 4, de 2014, mexe na lei que regula a expedição de vistos para o Brasil. Trata de três assuntos bem relevantes, todos de interesse também do governo brasileiro: a regulamentação geral do visto eletrônico, a possibilidade de isenção de vistos em passaportes comuns,
com base na reciprocidade, e a possibilidade de aposição de visto em documentos que seguem o padrão da
Organização de Aviação Civil Internacional, sem que isso implique reconhecimento de Estado ou de governo.
Hoje, inclusive, eu conversava com o querido Senador...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... Dornelles, ressaltando que essa proposta que
tive o privilégio de relatar, de encaminhar à votação, conseguindo a sua aprovação pelo Plenário ontem, hoje
ocupa a capa do Jornal do Senado.
Ouço, com satisfação, o aparte do Senador Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP-RJ) – Eu queria, Sr. Senador Jorge Viana, cumprimentar V.
Exª pelo brilhante parecer, eliminando uma burocracia que existia na concessão de vistos e que muito prejudicava o fluxo de turismo para o Brasil. Não se compreendia o porquê de tanta burocracia. E V. Exª hoje, com
o seu parecer, elimina uma série de procedimentos burocráticos que muito atrapalhavam o turismo no Brasil.
Parabéns, Senador Jorge!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Para mim é uma honra poder incorporar a este breve pronunciamento o aparte de V. Exª, Senador Dornelles, V. Exª, que é uma autoridade aqui na Casa, pela vida
pública que tem e pelos temas que traz ao debate no Senado Federal.
De fato, o Itamaraty é hoje uma referência...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... de instituição no nosso País. Possui grandes quadros, mas há algumas regras às quais o Itamaraty está sujeito e que são atrasadas, do século passado, e que
precisam ser atualizadas. Essa é uma delas.
Então, o projeto, primeiramente, cria as condições para que o Itamaraty possa implementar o visto eletrônico.
Ele permite que o Executivo aprofunde os estudos para implantar algo que vai garantir a mesma segurança, mas que vai criar muitas facilidades. A grande maioria dos países do mundo já usa o visto eletrônico, e,
com a autorização dessa lei, o Itamaraty vai poder adotá-lo no seu tempo e vai usar os limites da tecnologia
de informação disponível.
O segundo ponto, Sr. Presidente, é que possibilitará ao Executivo ganhar mais agilidade no tratamento
da questão da isenção de vistos por reciprocidade.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ou seja, se algum país trata os brasileiros sem
exigir visto seja para turista, seja para negócio, seja para a parte desportiva, o Brasil também vai poder usar
dessa reciprocidade, sem ter de, com isso, buscar uma autorização com mais uma modificação na legislação,
com uma tramitação que retarda e inviabiliza a agilidade que precisamos ter para abrir as portas do Brasil para
aqueles que queiram nos conhecer.
Então, Sr. Presidente, o PLC também possibilitará a isenção de visto por reciprocidade nos casos de países cuja legislação não lhes permite assinar acordos internacionais, casos, por exemplo, dos EUA e do Canadá.
Está aberta a possibilidade de que, na reciprocidade, o Governo brasileiro possa até mesmo eliminar a necessidade de visto por reciprocidade.
Por fim, como eu já havia apresentado, quanto ao último ponto, a medida, sem implicações político-diplomáticas indesejáveis, permite maior agilidade na concessão de visto em casos de países que não são reconhecidos pelo Brasil. Assim, cidadãos que apresentem o documento padrão da Organização da Aviação Civil
Internacional vão poder entrar no Brasil sem o uso do que nós conhecemos como laissez-passer, que é uma
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burocracia que diminui cidadãos oriundos de países que não são reconhecidos por nosso Governo. Mas esse
visto não implica em qualquer reconhecimento do Estado ou do Governo brasileiro com esses países.
Eram essas as minhas palavras.
Eu queria agradecer a todos os colegas e, mais uma vez, cumprimentar o Deputado Cadoca e o Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Senador Ricardo Ferraço.
Agradeço também ao Senador Aloysio Nunes, que ontem pediu que fosse feita uma inversão de pauta;
o Senador Wellington Dias; o Senador José Pimentel e todos que me cumprimentaram pela aprovação dessa
importante matéria para o Brasil, especialmente na hora em que o Brasil vai sediar os eventos de maior audiência do Planeta, que são a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador
Jorge Viana.
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste exato momento, na Bahia, nós acompanhamos a
entrega de uma importante etapa do processo produtivo e um dos marcos nessa questão do setor automotivo nacional. Refiro-me à unidade de fabricação de motores da indústria Ford na cidade de Camaçari. Fica
aqui o meu registro.
Por um lado, há uma grande satisfação com o fato de a Bahia recepcionar isso. Por outro lado, a montadora Ford e o Governo do Estado marcaram um evento desses para uma quarta-feira. Lamentavelmente,
nós Senadores e Deputados Federais da Bahia não tivemos a oportunidade de participar do evento. São
sabedores os dirigentes institucionais da Ford, que, aliás, durante as votações da MP do setor automotivo,
não saem daqui, de que se votam as medidas provisórias e os projetos exatamente nas terças-feiras, nas
quartas-feiras e nas quintas-feiras. Portanto, a nossa ausência lá se deveu, inclusive, ao cumprimento da
nossa obrigação aqui.
Fica aqui esse nosso registro, num momento em que a gente comemora essa importante conquista,
principalmente com a ampliação dos investimentos. Ao mesmo tempo, fica aqui a nossa reclamação pela incompreensão na hora de marcar os eventos. Mas é sempre assim: às vezes, só somos procurados aqui para
enterro; na hora das festas, realmente, já não somos mais procurados. Mas isso não é importante. O fundamental é que cumpramos nosso papel, e isso temos feito de forma muito serena e firme na defesa dos interesses
principalmente do povo baiano.
Até nessa linha, quero firmar aqui minhas posições acerca dessa questão. A gente vem insistindo na
ida para lá de uma montadora, na atração de investimento e no debate que diz respeito ao pacto federativo, Senador Jorge Viana, de forma muito enfática. Aliás, até participei, recentemente, de uma discussão que
envolve muito o Estado de V. Exª e que trata da exploração de determinados poços de chamada baixa capacidade. Poderíamos abrir isso principalmente para a iniciativa privada, para, consequentemente, permitir
a atividade econômica não somente em poços de grande capacidade. Neste momento, isso é importante,
por dois aspectos.
Estados e Municípios atravessam um de seus piores momentos. Recebo a informação de que a CAE e a
CCJ, em conjunto, meu caro Senador Dornelles, aprovaram o projeto relatado pelo Senador Luiz Henrique que
renegocia as dívidas, que muda completamente o critério para a majoração dessas dívidas que têm representado, na prática, ao longo dos anos, um grande parto para Estados e Municípios. É verdade que ainda não é
o desejo dos nossos sonhos, não é ainda algo combinado ou compartilhado com aquilo que gostaríamos de
ter. Por exemplo, Senador Dornelles, poderíamos elaborar um projeto em que, além da questão do indexador,
pudesse constar o alongamento dessa dívida. Além disso, já deveria estar aprovada aqui a convalidação, coisa
que o Confaz ainda não fez.
Portanto, isso é importante, é decisivo. Apoiei, peremptoriamente, esse projeto. Eu disse isso ao Senador
Paulo Paim ontem e, hoje pela manhã, trabalhei nesse sentido. Inclusive, na conversa com o Relator, tirei toda
e qualquer possibilidade de dizer que a Bahia faria obstrução se, na renegociação das dívidas, não constasse
a questão da convalidação. Queremos a convalidação, mas não podemos usar isso como instrumento para
inibir uma etapa importante, que é a de avançar nesse novo paradigma para a questão das dívidas. Uma vez
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aprovado o projeto na CCJ e na CAE, urge aprová-lo no plenário, para que a matéria possa ganhar o chamado
caminho natural para a sanção, para que possamos entregar a Estados e Municípios uma condição diferenciada, para que eles possam negociar essas dívidas.
Nessa mesma linha, Senador Jorge Viana, estamos discutindo um projeto que foi votado ontem na CAE
que trata exatamente da substituição tributária. Portanto, poderíamos falar de projetos que têm impactos
violentos nas contas públicas. Prefeitos de todo o País estão marcando para sexta-feira uma paralisação em
protesto exatamente pelas condições fiscais, ainda que, no dia de ontem, tenha sido paga a segunda parcela
daquele recurso de R$3 bilhões. Portanto, ontem, foi pago R$1,5 bilhão, que conseguimos colocar na Medida
Provisória nº 613. Fui, inclusive, relator da matéria. Isso suaviza, ameniza, mas não resolve o problema dos Estados e dos Municípios, principalmente o dos Municípios.
Portanto, precisamos avançar na questão da substituição tributária. Precisamos avançar no comércio
eletrônico, que já andou na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, mas que precisa ir a plenário. Precisamos avançar, efetivamente, nessa questão da votação das matérias, inclusive daquela que trata da mudança dos indicadores do FPM, da qual sou autor, meu caro Dornelles. Não é possível usar o critério como
está sendo utilizado hoje. Senador Dornelles, se um Município perde um habitante, ele termina caindo da
sua faixa, mas, se ganha cem habitantes, não consegue mudar de faixa, continua lá embaixo. Portanto, o
critério é injusto.
Tem de se mudar a forma e, inclusive, a relação, como está no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu também sou autor do projeto, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, que muda o critério. Eu não
posso punir, Senador Dornelles, um prefeito do Rio de Janeiro ou da Bahia quando, inclusive, as suas contas
não puderam ser tocadas da forma como apresentadas no Orçamento por condições alheias à sua vontade.
Por exemplo, com a isenção de IPI, o recurso deixa de ser repassado para o Fundo. Consequentemente, a receita do Município cai. Aí os Tribunais de Contas atacam, peremptoriamente, os prefeitos por considerarem
uma gestão temerosa, quando, na prática, os prefeitos e governadores não têm nenhum controle, nenhuma
governabilidade sobre essas alterações, as que incidem tanto no FPM quanto no FPE.
Portanto, precisamos mudar essa regra. E a regra que propus na alteração do art. 42 foi a de que, todas
as vezes, meu caro Paulo Davim, que isso aconteça, tem de se promover a flexibilização da regra. Isso foi alheio
à vontade do administrador municipal. Como ele pode continuar respondendo por um orçamento que foi literalmente alterado por conta de um repasse de uma verba que, inclusive, não está sob seu controle, tanto a
elaboração quanto o pagamento?
Então, na realidade, são mudanças importantes que precisamos fazer, neste quadrante, no Pacto Federativo.
Hoje, li uma matéria acerca do posicionamento do nosso representante na Organização Mundial do
Comércio, aliás, o dirigente maior da OMC, o brasileiro Azevêdo, no sentido, inclusive, de que há uma queda
no comércio mundial. Essa queda é provocada, principalmente, pela zona do euro e pela retomada lenta do
crescimento americano. E isso impacta nossas contas. A relação, Senador Dornelles, passa a ser direta com
a China. É verdade que cresceu enormemente a nossa relação comercial com a China, nós a ampliamos em
diversas frentes, mas, quando fazemos um balanço de produtos, os chineses têm uma infinidade de produtos, têm uma marca. Não é preciso “chover no molhado”, é a chamada escala: quem tem um bilhão para
botar no consumo ganha qualquer disputa com quem tem 200 milhões. É natural isso. Essa é, inclusive, a
regra de mercado.
Portanto, é preciso afinar a viola aqui dentro, melhorar as condições, pactuar do ponto de vista da relação
entre a Federação e os Estados, mexer na carga tributária, alterar essas condições que terminam encarecendo
o produto e favorecendo a entrada de produtos aqui, para permitir que o brasileiro, passando a consumir mais,
compre mais barato. Na realidade, essa balança é que desequilibra aqui dentro, é que faz com que Municípios,
principalmente, percam do ponto de vista da sua economia.
Ainda que tenhamos injetado, no último ano, uma soma razoável de recursos na agricultura familiar,
no agronegócio e nos programas sociais, isso é pouco. Não se sustenta uma economia só com essas parcelas,
meu caro Cidinho. Em Mato Grosso, Estado de V. Exª, por exemplo, ainda que seja um Estado produtor dos mais
importantes, se não houver esse tipo de estímulo a essa atividade, a soja do Estado vai embora, ganha o mar,
e botamos para fora commodity. É diferente de produto pronto e acabado da China, que vem de lá para cá.
Na realidade, precisamos botar a mão nisso. Insisto: essa questão da repactuação com a Federação é
fundamental, para que salvemos nossos Estados, para que resolvamos esse problema do ponto de vista das
finanças dos Municípios e para que criemos um ambiente de desenvolvimento local. É preciso sair desse grau
de dependência.
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O Brasil só vai crescer, o PIB só cresce quando o Município tem capacidade de desenvolvimento econômico. Nós não estamos falando de uma Nação que trata das coisas lá em cima, pois as coisas acontecem lá embaixo. É no Município que a vida se processa, é no Município que a economia tem a capacidade de se mover,
de se relacionar, de gerar emprego e renda. É essa a atividade.
Portanto, tenho insistentemente feito esse debate. Fiz assim, meu caro Rodrigo Rollemberg, quando relatei uma matéria e nela inseri, inclusive, a utilização dos recursos constitucionais, dos fundos constitucionais.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu o fiz para permitir que, no Centro-Oeste, no
Norte, no Nordeste, usássemos os recursos dos fundos constitucionais para incentivar a atividade do agronegócio, da agricultura familiar, da atividade industrial, do serviço, do turismo, a fim de impulsionar a economia local.
Portanto, essa é uma regra que não podemos abandonar.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Basta olhar o que está acontecendo pelo
mundo afora. Não basta ficar aqui só lamentando a crise mundial.
Outro documento importante de ontem do fundo monetário atesta que teremos um crescimento da
economia no mundo. Ora, essa é uma mensuração que me deixa assustado, porque traz de novo uma leitura
no plano da ponta da pirâmide. Não há como, meu caro Cidinho, falarmos em retomada de crescimento se
continuarmos esvaziando a atividade econômica em cada Município.
Portanto, não se trata aqui do municipalismo ou coisa do gênero, mas da defesa de algo que é fundamental: a gestão do Município, o desenvolvimento econômico e a possibilidade de efetivamente se retomar
os pilares da economia em nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Continuo insistindo, Senador Rodrigo, no
fato de que, se não fizermos isso... Todo mundo diz: “ano de eleição.” Mas acabamos de votar na CAE um projeto que trata das dívidas.
Precisamos votar aqui no plenário, precisamos trabalhar junto ao Confaz para a convalidação, precisamos
resolver o problema da substituição tributária, precisamos tratar dessas matérias com a prioridade que elas
determinam, caso contrário não vamos conseguir resolver de forma nenhuma a questão central da economia,
e aí podemos perder. Mas com a condição efetiva de gerar renda, gerar postos de trabalho e, portanto, afinar o
nosso passo para permitir que com o desenvolvimento local coloquemos o País para andar no eixo e em sintonia
com essa possibilidade de crescimento que se apresenta no resto do mundo, mas que ainda é muito incerta.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, para uma comunicação rápida e importante.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Pois não.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero comunicar a esta Casa, em nome da Liderança do PSB e também com o apoio das Lideranças do PSDB,
do PSOL, do DEM e de outros Parlamentares, do Senador Pedro Taques, que estamos apresentando o nome
do Sr. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt como candidato a Ministro do Tribunal de Contas da União na
vaga anteriormente ocupada pelo Ministro Valmir Campelo.
O Sr. Fernando Moutinho é consultor do Senado Federal na área de Orçamento, Fiscalização e Controle
desde 2006. Portanto, há oito anos. Foi, de 1995 a 2006, auditor do Tribunal de Contas da União; é professor
da Fundação Getúlio Vargas e do ILB, na área de Orçamento e Controle, além de ter vários artigos publicados
sobre a matéria. Além da sua formação em Economia, tem mestrado em Auditoria e em Ciência Política.
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Entendemos que é um candidato que reúne todas as condições – tem reputação ilibada, tem conhecimento profundo da área – para ser Ministro do Tribunal de Contas da União. Está pronto para ser sabatinado pela
Casa a qualquer momento que o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos assim entender, para que os
Senadores possam arguí-lo e para que ele possa demonstrar seu preparo e seu conhecimento sobre a matéria.
Estaremos, dentro de alguns minutos, apresentando à Mesa este projeto de decreto legislativo, com todo
o currículo, com todas as certidões negativas e com o apoio dos Líderes.
Já queria fazer o comunicado a esta Casa.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, ontem, o Senador Alvaro Dias anunciou um projeto que prevê
uma proposta de emenda à Constituição para que as vagas do Tribunal de Contas da União sejam ocupadas por
meio de concurso público. Estamos estudando outra proposta de emenda à Constituição para que a indicação
seja restrita a membros da carreira de auditoria e de fiscalização, mas ainda estamos preparando a proposta.
O fato concreto é que há uma vaga deixada pelo Ministro Valmir Campelo, e cabe às Lideranças partidárias fazer a indicação. Os partidos têm cinco dias, a partir da comunicação da vaga. Como a aposentadoria
do Ministro Valmir Campelo foi publicada na segunda-feira, nós, juntamente com outros Partidos – PSB, PSDB,
PSOL, DEM e outros Parlamentares –, estamos apresentando essa indicação.
Como disse, não queremos regime de urgência. Queremos que o Regimento seja cumprido. Temos que
zelar pela instituição Senado Federal, temos que zelar pela instituição Tribunal de Contas da União.
Tenho convicção de que, ao fortalecer a composição técnica do Tribunal de Contas, estaremos fortalecendo o Tribunal de Contas da União como um órgão auxiliar do Poder Legislativo.
Também tenho convicção absoluta de que o candidato apresentado pelo PSB, por esses demais Partidos
a que já me referi, reúne todas as condições previstas na Constituição Federal para ocupar a vaga de Ministro
do Tribunal de Contas da União.
Portanto, queria fazer esta comunicação ao Plenário desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. Assim que for apresentada a indicação, a Mesa vai fazer os encaminhamentos necessários.
Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, inicialmente uma saudação especial aos amigos que chegam do Paraná, da
querida cidade de Ubiratã, e nos visitam, para honra nossa. O Prefeito Baco, os Vereadores Sílvio e Zicão e o
Assessor da Câmara de Vereadores, o Osmar, da cidade de Ubiratã. Uma cidade que me honra por ter sido seu
cidadão honorário.
Também registro – e lhe faço uma saudação especial – João Ardigo, que é Vereador da cidade de Rolândia, e o Alex Santana, também Vereador da cidade de Rolândia, com Reginaldo Burhoff, que é o Secretário-Geral da Câmara de Vereadores.
A nossa saudação a esses paranaenses que chegam a Brasília para defender os interesses dos seus Municípios.
Sr. Presidente, a propósito da indicação encaminhada à Mesa há pouco pelo Senador Rodrigo Rollemberg, quero destacar a importância desse debate, propondo ao Senado Federal uma discussão responsável
em torno da sugestão que apresentei ontem, com a apresentação de um projeto de emenda constitucional,
instituindo concurso público para o preenchimento dos cargos de ministros do Tribunal de Contas da União.
A redação dessa proposta de emenda à constituição, no §2º do art. 73 da Constituição diz o seguinte:
Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos mediante concurso público de provas e
títulos, anteriormente à sabatina do Senado Federal, sendo a banca julgadora composta por juízes do
Superior Tribunal de Justiça.
Em 2007, apresentamos projeto semelhante, instituindo concurso público para as vagas de conselheiros
dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. Aquele projeto de emenda constitucional foi aprovado
pelo Senado Federal e encontra-se na Câmara dos Deputados, aguardando a deliberação final, já com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa.
Entendo que é também possível incluir o Tribunal de Contas da União, estabelecendo essa exigência do
concurso para priorizar a meritocracia, ou seja, a qualificação técnica e profissional em um Tribunal importante
na contenção do processo de corrupção no País.
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Nós acompanhamos nos últimos anos várias tentativas de limitar as atribuições do Tribunal de Contas
da União, mas, sem dúvida, a limitação maior pode ser a descaracterização dessa egrégia Corte de Contas, com
indicações que premiam a trajetória política do indicado, mas que não levam em conta o talento, o estudo, a
qualificação técnica e profissional que se exige para o eficiente cumprimento do dever de fiscalizar as contas
públicas.
Nós temos que buscar valorizar o controle externo e estamos inserindo exatamente essa regra que exige
que o Tribunal de Contas passe a contar em seus quadros somente com ministros que tenham sido aprovados
em concurso de provas e títulos. A experiência tem demonstrado que a politização da Corte de Contas somente serve aos poderosos de plantão, vindo a prejudicar os interesses nacionais.
Eu, por dever de justiça, ressalto a competência, a eficiência e o zelo do Tribunal de Contas da União
até aqui, mas temos que estabelecer o princípio da isonomia. Se estamos propondo concurso público para
o preenchimento de vagas nos Tribunais dos Estados e dos Municípios, é claro que devemos dar o mesmo
tratamento a essa egrégia Corte de Contas, instalada em Brasília, para a fiscalização das contas do Governo
da União.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que, anualmente, o povo brasileiro gasta R$7 bilhões na manutenção dos
Tribunais de Contas em todo o País. O Tribunal de Contas do meu Estado, o Paraná, tem um orçamento de
R$300 milhões por ano. E é preciso registrar que alguns Tribunais atuam politicamente. Não adotam os critérios
técnicos para a avaliação do desempenho das administrações estaduais e municipais, porque alguns desses
Tribunais de Contas se transformaram, ao longo do tempo, em verdadeiros comitês eleitorais, integrados por
políticos em final de carreira. Há aí, sem dúvida, uma partidarização dos Tribunais de Contas em prejuízo da
eficiência e da qualificação técnica.
Nós devemos premiar sempre o talento, a competência. Nós devemos estimular a pesquisa, o estudo,
o preparo, para que a eficiência se estabeleça em funções públicas importantes, e não há outro método mais
adequado para aferir competência, talento e qualificação técnica do que o concurso público.
Nós precisamos acabar com o aparelhamento do Estado brasileiro, com esse loteamento de cargos. A indicação de um ministro para a egrégia Corte de Contas não pode atender às negociações de natureza política
que são celebradas no alto desse balcão de negócios que se instalou na Capital da República.
Esse toma lá dá cá, essa barganha política permanente desqualifica a gestão, porque puxa para baixo
a qualidade da Administração Federal. O País sofre as consequências do inchaço que há na máquina pública, porque para atender ao apetite fisiológico dos que apoiam o Governo são criados, infinitamente, cargos,
ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, empresas estatais, agências reguladoras, cargos
comissionados.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – E, evidentemente, estabelecem-se o paralelismo e a
superposição de ações, sempre nocivas ao interesse público e, desgraçadamente, comprometendo a eficiência da Administração Federal.
Se há uma função pública que exige competência é essa de fiscal da Administração. O Tribunal de Contas tem que ser extremamente qualificado para cumprir bem a sua missão, que é a de conter o processo de
corrupção que se alarga no País.
Por isso, Sr. Presidente, concluindo, o nosso apelo ao Senado Federal, especialmente à Mesa, para que
possamos dar celeridade e chegar à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, que peço a V. Exª
que autorize o registro nos Anais da Casa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Proposta de Emenda à Constituição, que altera o art. 73 da Constituição Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Parabéns pela sua proposta de emenda à Constituição, da qual fomos subscritores. E a Mesa vai registrar sua
solicitação.
Agora, passamos a palavra para o Senador Casildo Maldaner, do PMDB, de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente Cidinho e demais colegas, em primeiro lugar, quero registrar a presença do Vice-Prefeito do Município de Prainha,
no Pará. O Vice-Prefeito, que ocupa a tribuna de honra, veio nos visitar no dia de hoje, naturalmente à procura
dos interesses do seu Município. Está aqui, honrando a tribuna de honra, acompanhado do seu Secretário de
Infraestrutura, Camilo, de Prainha também.
Então eu faço o registro da presença do Vice-Prefeito Merinho Guedes, de Prainha, do grande Pará, que
vem ao Senado no visitar e visitar, naturalmente, os Senadores do Pará. Tivemos a honra, com o Senador Flexa
Ribeiro e outros colegas do Pará, Mário Couto e Jader Barbalho, de receber o apelo, insistindo que ajudássemos
o Município de Prainha, que é um grande Município. Há muitos sulinos, catarinenses e gaúchos, que lá vivem.
Eles investem no Município e se dedicam ao seu extraordinário potencial de desenvolvimento.
Caro Presidente, eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui, no Senado da República, no dia de
hoje. Ele vem em nome da Prefeita Patrícia, a grande Prefeita Patrícia, uma mulher extraordinária, muito lutadora, do Município de Prainha.
Feito isso, caro Presidente, quero fazer uma breve análise do potencial da pesca brasileira e do comércio
exterior do Brasil em relação, principalmente, a esse setor.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria /PMDB – SC) – O Brasil conta com um potencial hídrico invejável – e Prainha faz parte desse complexo –: são mais de 8,5 mil quilômetros de litoral, que compreendem,
em sua zona econômica exclusiva, cerca de 4,5 mil quilômetros quadrados em nossas águas – Prainha se encontra inserida no Rio Amazonas, na bacia do Amazonas, assim como tantas outras cidades. Além disso, dispõe
de quase 14% da água doce do Planeta, maior reserva mundial, contando com uma área de água represada
de 10 milhões de hectares.
Com tamanha capacidade, causa-nos estranheza a notícia de que peixes importados, como o panga ou
a polaca têm aumentado vigorosamente sua participação em nosso mercado consumidor. Somente nos últimos cinco anos, as importações do Vietnã dispararam mais de 1.500%, enquanto as da China avançaram em
torno de 1.000%.
Uma das explicações, Senador Cidinho, obviamente, vem do preço desses produtos, que, apesar da distância, chegam mais baratos à mesa dos brasileiros do que os concorrentes locais. Com grande tradição no
cultivo de pescados e mão de obra, os países asiáticos têm conseguido apresentar produtos...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria /PMDB – SC) – ... de boa competitividade (Fora do microfone.), com valores atrativos.
Vale lembrar, contudo, das diversas suspeitas acerca das condições sanitárias onde os peixes são cultivados. Entre os pescados importados, o mais polêmico é o panga, segundo informações, caro Presidente, criado
num dos rios mais poluídos do mundo. Motivados pelas denúncias, duas missões dos Ministérios da Agricultura
e da Pesca foram enviadas nos últimos cinco anos ao Vietnã para analisar os criatórios.
Após a última visita, no ano passado, o relatório da missão opinou pela continuidade do comércio. Embora o Brasil tenha pedido ajustes no sistema de controle dos órgãos oficiais vietnamitas, a conclusão foi de
que os sistemas de controles eram confiáveis.
Deixando de lado as polêmicas e a agressividade competitiva dos concorrentes asiáticos, há outros vetores internos que contribuem decisivamente para tal distorção: nosso mercado interno e as condições infraestruturais para o crescimento da atividade.
Inegavelmente, nos últimos anos, o Brasil ampliou de forma considerável sua produção de pescados. Em
2013, estimativas do Ministério da Pesca apontam para uma safra de 2,5 milhões de toneladas, praticamente
o dobro do registrado em 2009.
Mas há espaço para muito mais: a previsão é de que até 2030 a demanda internacional de pescado
aumente em mais 100 milhões de toneladas por ano, de acordo com a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO).
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A produção mundial hoje é da ordem de 126 milhões de toneladas, e a previsão é de aumentar mais 100
milhões nos próximos 20 anos. O Brasil é um dos poucos países que têm condições de atender à crescente demanda mundial por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio da aquicultura.
Segundo a FAO, o País poderá se tornar um dos maiores produtores do mundo até 2030, ano em que a
produção pesqueira nacional terá condições de atingir 20 milhões de toneladas.
Para tanto, é preciso ampliar ainda mais as políticas públicas de fomento à atividade pesqueira, através
de projetos-piloto, cursos de formação e financiamento à atividade, além de incentivos fiscais e tributários, especialmente para pescadores artesanais e micro e pequenas empresas do setor.
Não defendemos o protecionismo fiscal, através da elevação de taxas de importação. Essa é uma receita
que já se mostrou infrutífera em outras oportunidades, Senador Francisco Dornelles, provocando mais danos
do que benefícios. Precisamos, sim, criar um ambiente em que a atividade se desenvolva de forma competitiva
no mercado mundial, em que ainda ocupamos a 19ª colocação.
Por fim, se faz necessária ainda uma atitude mais ousada, agressiva, de nossas organizações de comércio
exterior. Temos, em geral, uma ampla pauta de exportações, que já sofre com o cenário conturbado no mercado internacional.
É justamente nesses momentos de dificuldade que uma postura mais proativa deve ser tomada por nossas instituições. Temos produção e, acima de tudo, um imenso potencial a ser explorado. Investimento em infraestrutura, planejamento e um pouco de ousadia poderão transformar, em médio prazo, nossa participação
no comércio internacional, hoje muito aquém de nossas capacidades.
Essas são algumas considerações, nobre Presidente, que faço na tarde de hoje, relacionado, como eu
disse, ao pescado nacional.
E é verdade: eu falei do potencial exploratório que nós temos em nossas águas, cerca de 10 milhões de
hectares de água, a maior reserva do mundo, sem dúvida alguma. Posso até falar na Amazônia, em nosso potencial, que é extraordinário no Brasil inteiro, para uma piscicultura melhor, a fim de nos apresentarmos em
melhores condições perante o mundo. Há condições para isso.
E hoje estamos sofrendo com uma importação extraordinária. Eu sei que muitos navios saem daqui com
nossos grãos, com nossos produtos. Para se abastecerem de grãos, muitas vezes trazem produtos não tão aconselháveis e, às vezes, não tão fiscalizados. Por exemplo, nos mercados de Florianópolis, a nossa ilha, em Santa
Catarina, encontramos produtos do Vietnã, como o panga, por exemplo, em grande quantidade e por preços
que não sei que milagre fazem.
O Ministério da Agricultura diz que fiscaliza. Em algumas coisas, colocou restrições para corrigir, algumas
demandas necessárias no campo sanitário. Em todo o caso, informa que há correções.
Nós não desejamos que não venha o produto de lá, desde que seja acompanhado no campo fitossanitário. Temos que ter esse livre comércio. Agora, precisamos dar condições para que o nosso potencial ainda adormecido – e é grande – se equipare ao de nossos irmãos países asiáticos, aos produtores
daquela região.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Precisamos, além de melhorar o nosso campo,
por meio da diplomacia, dos que representam o comércio exterior, também ofertar o que temos, eventualmente. O que sobra, devemos saber colocar no mercado internacional, sermos, talvez, um pouco mais agressivos, com uma diplomacia forte, mais aguerrida, para, quem sabe, até numa troca, colocarmos o que temos em
abundância, como filé-mignon ou uma das primeiras coisas que temos, que é pão quente. Vamos colocar na
permuta, na troca, aquilo que talvez não seja de primeira grandeza nacional. Acho que precisamos usar desse
tipo de política e preparar a nossa infraestrutura.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – No campo do pescado – estou finalizando, Sr.
Presidente –, nosso potencial é enorme. Como tenho dito no introito, o que temos de reservas, de capacidade,
de falarmos de igual a igual, e não falo do frango, das carnes, de outros setores, não falo de outras potencialidades, fico no pescado, na capacidade que temos de abastecer o mercado interno e ainda oferecer ao mercado
internacional uma boa participação.
Muito obrigado. Agradeço, inclusive, pela tolerância do tempo, nobre Presidente, para abordar esse tema
na tarde de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Casildo Maldaner. Parabéns pela sua colocação, pela sua preocupação com a piscicultura no Estado de Santa Catarina e
também no Brasil.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Presidente, eu gostaria de comunicar rapidamente à Mesa que, a exemplo do que o Líder do PSB, Senador
Rodrigo Rollemberg, fez ainda há pouco, comunicando que o PSB está apresentando a candidatura do Sr. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt ao Tribunal de Contas da União, nós, pela Liderança do PSOL, acabamos
de subscrever o apoiamento à indicação da candidatura do Sr. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt para
Ministro do Tribunal de Contas da União. Então, além da indicação do Líder do PSB, nós do PSOL também estamos apoiando a indicação do Sr. Fernando Moutinho.
Era só para fazer essa comunicação ao Plenário da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Está registrado. Assim que a Mesa
receber a indicação, dará o encaminhamento necessário.
Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles, pela Liderança do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador
Cidinho, é uma satisfação muito grande subir a esta tribuna numa sessão presidida por V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo editou, semanas atrás, a Medida Provisória 627, que traz
para a legislação tributária do País princípios básicos da contabilidade internacional e trata da tributação dos
rendimentos produzidos no território de um país e recebido por residentes de outro.
O projeto do Governo, na base do que se refere à tributação chamando de internacional, ignorou princípios básicos dessa tributação. Insiste em tributar os lucros de subsidiárias de empresas brasileiras do exterior
mesmo que não distribuídas.
Talvez, eu acredito, que a legislação tributária americana seja a mais agressiva do mundo. Os Estados Unidos tributam todos os seus residentes nacionais ou estrangeiros por rendimentos recebidos de fonte americana
ou de fonte estrangeira. Tributa todos os rendimentos produzidos no seu território recebidos por residentes
ou não residentes por nacionais ou estrangeiros. Tributa todos os seus nacionais por rendimentos recebidos
no exterior ou país de fonte americana no estrangeiro. Mas não tributa os lucros que suas empresas obtêm no
exterior através de subsidiária desde que não distribuídos.
Essa insistência do Fisco brasileiro de tributar lucros não distribuídos de empresas brasileiras no exterior
está fazendo com que o lucro de empresas brasileiras sofra uma tributação às vezes duas vezes maior que as
empresas estrangeiras obtêm no Brasil.
De modo que esse ponto não foi corrigido nessa Medida Provisória 627. Entretanto, devo reconhecer
que ela é um avanço em relação àquilo que existe hoje. Ela deixou para o empresariado brasileiro, para aqueles
que geram renda, emprego brasileiro, regras muito claras.
Hoje o empresário sabe como vai ser tributado, de que forma vai ser tributado e o que tem que fazer
para cumprir as suas obrigações tributárias.
Esta Medida Provisória, Presidente, 627, está com os dias contados. E ela decorreu de uma grande negociação entre o empresariado brasileiro com o fisco. Em muitos pontos, o empresariado brasileiro não foi
atendido. Aqueles que produzem renda e emprego no Brasil não foram atendidos. Mas já houve um avanço
em relação ao que existe hoje.
Por isso, eu quero fazer um apelo a V. Exª, à Presidência do Senado para que esta Medida Provisória 627
seja lida, hoje, aqui no plenário desta Casa, para que ela possa ser votada o mais rápido possível. Isso porque
hoje já existe uma insegurança muito grande no sentido de que ela possa morrer e que nós voltemos àquela
situação em que as regras relacionadas com a tributação de rendimentos produzidos no território de um País
e recebidos por residentes de outros continuem simplesmente muito obscuras, trazendo muita incerteza para
todos aqueles que produzem.
De forma que o meu apelo, Sr. Presidente, é para que essa Medida Provisória 627 seja lida no plenário o
mais rápido possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Pela ordem.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Enquanto o nosso
Senador Dornelles deixa a tribuna, eu queria fazer um tributo a ele pelo voto que deu hoje na Comissão de
Constituição e Justiça, um voto pessoal, não de um Líder do Partido Progressista, mas um voto pessoal a respeito da questão relacionada à instalação de CPI.
Então, eu fico muito orgulhosa, Senador Francisco Dornelles, pela forma absolutamente isenta, absolutamente institucional como V. Exª hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou o seu voto pessoal,
o voto que o senhor queria. Então, isso me deixa extremamente orgulhosa pela sua atitude.
Queria também dizer que concordo com V. Exª na solicitação em relação à Medida Provisória 627.
Acho isso extremamente relevante. E o senhor conhece profundamente as questões econômico-financeiras,
o ambiente para os empreendedores que querem investir no Brasil e a questão da segurança jurídica, que
é fundamental.
Então, parabéns também por isso, Senador Francisco Dornelles!
Não menos importante, meu caro Presidente, gostaria de reafirmar aquilo que aconteceu há pouco, na
Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Assuntos Econômicos, relacionado à aprovação das duas
Comissões, numa reunião conjunta, e relacionado ao relatório exemplar do Senador Luiz Henrique da Silveira,
primoroso no sentido da dedicação, da competência, da aplicação não só dos aspectos técnicos dessa mudança do indexador da dívida para Estados e Municípios, mas, sobretudo, do envolvimento pessoal dele nos
entendimentos com o Governo.
O que foi decidido, agora à tarde, sob a Presidência do Senador Lindbergh Farias, com o Relator e o
Presidente da CCJ, Vital do Rêgo, foi que nós aprovamos nas duas Comissões o projeto relatado pelo Senador Luiz Henrique da Silveira e haverá um entendimento para definir qual será a melhor data de a matéria
vir a plenário.
Queria renovar, na presença do Senador Luiz Henrique, as mesmas referências sobre a sua dedicação,
o seu empenho e o seu trabalho. E a Bancada do Rio Grande do Sul, que foi testemunha desse envolvimento, desse compromisso do Senador Luiz Henrique, está aqui pelos Senadores Pedro Simon, Paulo Paim e eu,
pessoalmente, a agradecer aos Senadores Luiz Henrique, Vital do Rêgo e Lindbergh Farias pelo desfecho
que tivemos hoje, que só será completo quando o Plenário da Casa deliberar definitivamente sobre isso que
se arrasta.
Também entendo que o projeto do Senador Luiz Henrique que aplica 20% do que os Estados devem
pagar à União em investimentos nos Estados nas áreas de mobilidade urbana – as ruas se manifestaram acerca
disso – será também uma boa alternativa para tirar o sufoco financeiro que impede Estados e Municípios de
fazer novos investimentos.
Então, era esse o comunicado, caro Presidente, agradecendo sua atenção e a dos colegas Senadores e
Senadoras.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para
me inscrever pela Liderança do PDT. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Considere-se inscrito.
Cumprimento o Senador Francisco Dornelles pela sua bela fala aqui e dizer, respondendo-lhe que a MP
267 realmente não atendeu o setor de alimentos. As empresas brasileiras produtoras de alimentos que tenham
unidades fora do Brasil não foram atendidas. Esperamos que, numa próxima medida provisória, consigamos
atender essas empresas.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Respondendo ao seu questionamento, informo que o Senado Federal recebeu o Ofício n° 497/2014, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa, o Projeto de Lei de Conversão n° 2, de 2014, que altera a legislação
tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 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 n° 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe, ainda, 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.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Com referência ao Projeto de Lei
de Conversão n° 2, de 2014, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias
para apreciação da matéria encontra-se esgotado e o de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 21 de abril. Está, assim, dentro do prazo estipulado.
Esses são os nossos esclarecimentos da Presidência do Senado Federal, e esperamos que, até o dia 21
de abril, consigamos votar essa medida provisória, que é de suma importância para as empresas brasileiras.
A Presidência vai incluir a sua solicitação na Ordem do Dia de hoje, e vai ser lida a medida provisória,
aqui na sessão, daqui a pouco.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Falando como oradora inscrita, chamo agora a Senadora Ana Amélia para fazer uso da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Eu queria, caro Presidente, que houvesse algum Senador para fazer permuta comigo. Mas eu gostaria que o
Senador Paulo Davim recebesse...
Eu vou falar agora e encaminho um tema de interesse nacional, sobre a área de trânsito.
Então, eu vou usar a palavra agora, meu caro Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – O.k.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Senador Aloysio Nunes Ferreira, qualquer início
de irregularidade, financeira, contábil, envolvendo instituições, dinheiro público ou empresas estatais, como a
Petrobras, por exemplo, que é a maior delas, precisa obrigatoriamente de transparência, explicações e investigações, seja ou não por meio de comissões parlamentares de inquérito amplas ou restritas.
Isso explica porque, no último dia 25, protocolamos, 7 Senadores (Randolfe Rodrigues, Cristovam Buarque, Pedro Simon, Rodrigo Rollemberg, Jarbas Vasconcelos, Pedro Taques e eu), uma representação para que a
Procuradoria Geral da República investigue a atuação do Conselho de Administração da Petrobras na compra
da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Vale lembrar que essa operação da Petrobras gerou prejuízos
superiores a US$1 bilhão, palavra de especialistas, embora o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli,
tenha negado, em declarações à televisão, que tenha sido uma operação lesiva aos interesses desse patrimônio nacional.
A sociedade brasileira quer de nós, exige, como direito, esclarecimentos e informações, tão somente isso.
Isso é um direito inalienável do regime democrático! As explicações precisam incluir, por exemplo, mais transparência não só sobre essas operações, Senador Waldemir Moka, de compra de refinarias, seja em Pasadena,
seja na Argentina, seja na construção de um porto em Pernambuco com a empresa estatal venezuelana, ou as
operações que ficaram nebulosas, sobre pagamentos de comissões a empresas holandesas, mas, sobretudo – e
nós cuidamos disso, Senador Moka, na Comissão de Assuntos Sociais –, como é que ficam outras questões tão
relevantes como essas, como, por exemplo, as garantias aos servidores da Petrobras. E aí, pessoas e Senadores,
todos nós, não estamos aqui para fazer jogo de disputa eleitoral. Se alguém está fazendo, também é legítimo
que o faça, mas não é o meu caso.
Quando discutimos na CAS a situação dos fundos de pensão ficaram muito claros os problemas de aplicações de risco que as empresas estatais, não só a Petrobras, mas o Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica
Federal, a Empresa de Correios e Telégrafos também, vinham enfrentando, a desvalorização das aplicações feitas
e, é claro, um prejuízo aos participantes dos fundos de pensão, que trabalham com aposentadoria complementar. Nessa audiência pública na CAS, realizada a meu pedido, constatou-se a necessidade de novas regras para
a governança desses fundos previdenciários com aplicação em relação aos cuidados que devem ter aos altos
riscos nas aplicações. É preciso evitar problemas como o que foi enfrentado pelos aposentados e pensionistas
do Aerus, que estão, há 29 dias, em vigília na Câmara, esperando uma solução.
Por isso, é pelos funcionários aposentados e da ativa da Petrobras, trabalhadores atuais e futuros aposentados, que temos preocupação.
Devido a rombos financeiros, o Aerus está sob intervenção, e, desde 2006, as aposentadorias e pensões
pagas mensalmente aos ex-funcionários correspondem a apenas 8%, em alguns casos até menos, do valor devido. Precisamos de explicações mais claras sobre os planos de investimentos da empresa.
O que nós, Senadores, esperamos são informações do Ministério Público ou de qualquer outra instituição
– seja da Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento ou do Supremo Tribunal Federal – que tomará, a
partir do relatório da Ministra Rosa Weber, uma decisão sobre o pleito legítimo dos partidos de oposição e de
Parlamentares independentes, que buscam a instalação, no Congresso Nacional, de uma CPI exclusiva sobre a

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

289

Petrobras. Não se trata agora de ser ou não exclusiva. Trata-se agora de trazer à sociedade os esclarecimentos
necessários.
O objetivo do documento entregue ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que prometeu
investigação rigorosa e responsável, tem o mesmo objetivo esperado pela oposição, Governo, Base aliada e
Parlamentares independentes: a total transparência!!! Como se diz, doa a quem doer. Esse atributo é excelente
remédio para as crises, como o diálogo é para a sobrevivência dos relacionamentos. Só é possível manter viva
a democracia e identificar soluções quando tratamos dos problemas. Por que temer isso?
Mesmo entendendo que uma CPI não está livre desse contágio da questão eleitoral, devido ao período
que estamos atravessando, admito que o monitoramento responsável deve respeitar, invariavelmente, as instituições democráticas e os poderes constituídos, sempre ouvindo, evidentemente, a maioria, sem desrespeitar
os direitos e os argumentos da minoria! Essa é a cartilha básica e mínima das boas práticas democráticas e da
qual nós, Parlamentares, não podemos abrir mão em hipótese alguma, sob pena, sim, de apequenar esta Casa,
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Isso deve ser feito, de modo coerente, destacado, sem falsificações, como forma elementar para a prestação de contas aos eleitores, à sociedade em geral, que são, acima de tudo, contribuintes, pagam impostos
e merecem, por isso, o maior número de informações possíveis sobre a gestão da Petrobras, a maior empresa
estatal brasileira de economia mista, com ações na bolsa.
Vale lembrar que estamos tratando de uma empresa de capital aberto, que tem o Governo brasileiro
como o maior acionista, ou melhor, o Tesouro Nacional! É uma empresa estatal de economia mista, com sede
no Rio de Janeiro, com operações em 28 países. Sem dúvida, uma companhia visada e admirada por todos
nós, inclusive por estudantes e engenheiros que sonham, um dia, com a possibilidade de terem uma carteira
assinada por estarem trabalhando na Petrobras. Há a possibilidade de trabalharem com projetos de energia,
estudos geológicos, produção de óleo, gás e biocombustíveis. Estamos falando de matérias-primas importantes e de recordes de produção, dominados pelo Brasil, que interessam ao mercado global.
A indústria naval de nosso País, por exemplo, que tem interface com importantes áreas de atuação da
Petrobras, tem recebido volumosos investimentos em meu Estado, o Rio Grande do Sul. E essa é também uma
razão pela qual me preocupo com a saúde financeira, com a situação da governança dessa grande empresa,
que muito orgulha os brasileiros e que, por isso, precisa ser zelada, cuidada, respeitada.
Cidades como Rio Grande e Pelotas, localizadas a 300 quilômetros de Porto Alegre, são Municípios estratégicos do polo naval do meu Estado, com parcerias importantes, como o Centro Integrado de Desenvolvimento e Estudos Costeiros da Universidade Federal de Rio Grande, no Município de Rio Grande. São parte importante desse polo nacional para a construção de embarcações, estaleiros e veículos de transporte aquático.
Em São José do Norte, ali do lado de Rio Grande, profissionais da engenharia, técnicos de segurança no
trabalho, projetistas e assistentes sociais chegam, todos os dias, de vários cantos do País, atrás das oportunidades geradas pelos investimentos feitos nessa importante indústria, que tem a Petrobras como principal eixo
do seu processo.
São mais de US$236 bilhões de recursos públicos e privados que devem ser investidos, até 2016, onde
estão concentrados importantes portos, como é o caso de Rio Grande.
Só o Rio Grande do Sul, 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.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Estou terminando, Sr. Presidente.
Até 2017, 30 mil postos de trabalho devem ser gerados na região, graças aos investimentos nesse setor
importantíssimo para a logística e a infraestrutura nacional.
São, portanto, os profissionais, empreendedores e cidadãos que merecem explicações sobre a gestão
e as contas da Petrobras! Muitos são acionistas da companhia e têm investimentos ou aplicações, ainda que
miúdas – alguns também grandes –, feitas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), quando a
lei assim o permitia.
Tratamos hoje, inclusive, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com o Ministro da Educação, José
Henrique Paim Fernandes, sobre as diretrizes e prioridades da educação para os próximos anos.
Um dos pontos destacados foi a necessidade de melhorar a educação profissional com adultos, para
permitir o preenchimento de vagas técnicas que, lamentavelmente, não são preenchidas por falta de pessoal
capacitado. As oportunidades são inúmeras.
Além das formações técnicas em áreas de abrangência da Petrobras, precisamos de engenheiros de petróleo, geólogos, engenheiros de produção, químicos e mecânicos. Nos próximos cinco anos, estão previstos
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mais de US$220 bilhões só para o setor de energia. Em 2016, o País deve produzir 2,5 milhões de barris por dia.
Em 2020, mais de 4 milhões de barris. E as previsões apontam que, em 2035, o País poderá gerar, diariamente,
US$6 milhões em barris de petróleo.
São recursos que mudam a dinâmica dos Municípios, com efeitos na saúde e na segurança.
E é isso, Sr. Presidente desta sessão, Senador Cidinho Santos, que trago aqui para dizer novamente o quão
importante é a transparência, seja através de uma CPI, seja através do Ministério Público, seja por investigações
da Polícia Federal, em temas tão candentes e tão importantes como o nosso.
O nosso objetivo é preservar o interesse dessa empresa, jamais contaminá-la com a má gestão e a governança.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Com todo o prazer, quero ouvir a Senadora Kátia, mas, só lembrando V. Exª, de acordo com o nosso Regimento
Interno, a Ordem do Dia tem que se iniciar às 16 horas. E eu queria de V. Exª uma informação sobre a Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Nós vamos fazer uma consulta à
Mesa e, logo em seguida, daremos a resposta.
Com a palavra, pela Liderança da Maioria, a Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente, colegas Senadores.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, comemorar. Na verdade, talvez não seja nem correto dizer a palavra
comemorar, mas, diante de tantas acusações, diante de tantas ações a que nós assistimos todos os dias contra
o agronegócio, quando nós temos uma decisão lúcida da Justiça, eu me sinto na obrigação de agradecer, em
que pese não devermos agradecer à Justiça por fazer justiça.
Mas eu, assim mesmo, quero aqui louvar a atitude do Dr. Jamil Rosa de Oliveira, da 14ª Vara Federal do
Distrito Federal, que decidiu, no dia 4/4/2014, não atender ao pedido do Ministério Público Federal para suspender o herbicida 2,4D. Ele é utilizado em mais de 46 agroquímicos no País, e o Ministério Público pretendia,
na verdade – se eu puder traduzir em poucas palavras –, arrasar a safra 2014/2015, porque seria impossível
mantermos a produtividade e a produção se o 2,4D fosse extinto ou tivesse seu uso suspenso. Isso trouxe uma
ansiedade, uma angústia para todos os produtores do Brasil, especialmente, claro, para os produtores de grãos.
Eu quero lembrar que o 2,4D é utilizado em 70 países. Existem estudos de mais de 40 instituições com
relação a esse produto que nunca o condenaram para uso.
Então, Sr. Presidente, o que aconteceu? Por que o Ministério Público pediu a suspensão desse agroquímico, desse componente que faz parte de 46 agroquímicos no País?
Simplesmente, Senador Waldemir Moka, simplesmente porque a Anvisa, como sempre, não fez o seu
papel. A Anvisa teve de 2006 até agora para revalidar os produtos, mas não cumpriu seu papel, ninguém sabe
por que, e deixou vencer esse prazo. E o Ministério Público, então, acionou a Justiça para que esse produto
fosse suspenso.
Então, quero aqui reiterar a atitude do Dr. Jamil Rosa, que foi um estudioso, foi atrás dos argumentos, foi
atrás dos estudos de outros países, para certificar-se de que não daria uma decisão contra a saúde dos brasileiros.
Quero aqui registrar que eu não conheço o Dr. Jamil Rosa, infelizmente. Nunca o procurei, mandamos
apenas correspondência técnica argumentando o quanto isso seria prejudicial ao País. Outras entidades também fizeram a mesma coisa.
Graças a Deus, nós conseguimos um ato de justiça com a agricultura brasileira. Essa que, por acaso, está
sustentando a balança comercial brasileira. Essa agricultura que, por acaso, está gerando 37% dos empregos
de mão de obra oficial neste País. Esse agronegócio que é responsável por 41% das nossas exportações.
Então, nós estamos falando de responsabilidade! Nós estamos falando de economia! Nós estamos falando de segurança nacional!
Então, Sr. Presidente, o que aconteceu com o Brasil? Graças a Deus, nos últimos 40 anos...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – ... nós conseguimos deixar de ser grandes importadores
de alimentos caros e passamos a ser autossuficientes. Não só autossuficientes, como também um dos maiores
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exportadores do mundo. O mundo inteiro compra soja do Brasil, compra milho do Brasil, mas o Ministério Público acha que esse produto deve ser proibido. Ele é permitido no mundo inteiro.
Então, Sr. Presidente, é difícil trabalhar. A segurança jurídica está frágil no País.
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – A cada dia, nós levamos um susto. A cada dia, nós não
sabemos o que fazer. E a alternativa para substituir o 2,4D – pasmem os colegas Senadores – custa até dez vezes mais do que o preço do 2,4D. Sabem por quê? Porque tem patente garantida. É um negócio de bilhões de
reais todos os anos, e nós temos que estar muito atentos aos interesses que possam estar por trás de tudo isso.
O que iria acontecer? Plantar-se-ia a safra? Provavelmente. Mas teríamos uma queda absurda na produtividade, teríamos ainda um aumento no preço dos alimentos e, consequentemente, teríamos um aumento...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – ... da inflação no Brasil.
Então, eu quero aqui, apenas para encerrar, Sr. Presidente, ler um trecho. A conclusão da Justiça, do Dr.
Jamil Rosa, foi de que não se pode, abruptamente, excluir do mercado um produto de largo uso da agricultura sem base em estudos conclusivos e sem que tenha havido amplo debate nos fóruns apropriados. Afinal,
trata-se de um defensivo reconhecidamente eficaz no combate às ervas daninhas e, portanto, responsável por
ganhos de produtividade e pelos seguidos recordes de produção agrícola.
A Justiça Federal do Paraná também já se manifestou nessa mesma linha, ao julgar improcedente um
pedido idêntico do Ministério Público, em que foram produzidas provas periciais, demonstrando que o 2,4D...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – ... não causa danos aos lençóis freáticos, nem às águas
superficiais, tampouco existe evidência de que possa representar perigo ao meio ambiente e à saúde humana. Na sentença, o juiz afirmou ainda que o autor da ação civil pública associou, equivocadamente, o 2.4-D ao
agente laranja 2.3.5-T, componente químico que jamais foi utilizado na agricultura brasileira.
Então, eu peço a esses Promotores e Procuradores da República, que tem a função de zelar também
pela saúde pública, que procurem ter mais cautela e ouvir as partes, não apenas uma. Se eles tivessem ouvido
a outra parte, teriam evitado esse vexame, esse equívoco que colocou em risco e em insegurança jurídica um
dos setores mais importantes da economia nacional.
Eu encerro, Sr. Presidente, perguntando o seguinte: qual é o grande problema com os agroquímicos, os
defensivos, os agrotóxicos, qualquer que seja o nome que se dê? É claro que os produtores rurais prefeririam,
mil vezes, não usar agroquímicos ou fertilizantes, usando apenas a semente pura, mas isso significaria que os
produtos não iriam brotar, que a agricultura não nasceria ou que, se nascesse, com o uso de fertilizantes e a
chuva, as pragas e as ervas daninhas matariam essa produção.
Então, nós usamos os agroquímicos porque é preciso. Os agroquímicos não são usados para proteger
o bolso dos produtores rurais, mas para proteger o abastecimento do País, porque, graças a Deus, temos uma
produção agrícola enorme e ainda sobra produto para exportamos para matar a fome de muita gente por esse
mundo afora.
Então, não podemos condenar o agroquímico ou o agrotóxico porque ele tem a mesma função de um
medicamento para uso humano. É bom tomar remédio? Óbvio que não. O importante é a pessoa ter saúde
e rezar para não adoecer nunca e não tomar remédio algum. Porém, quando a pessoa adoece, ela, às vezes,
toma um remédio para uma doença que a prejudica, mas provoca outra. Então, felizmente há o remédio para
curar a pessoa. É o caso da quimioterapia. Ela tem efeitos negativos, mas, se o paciente não tomar a medicação, ele pode falecer.
Usando essa analogia, com todo respeito, sem querer comparar a saúde humana com a da planta, na
verdade, Sr. Presidente, o agroquímico tem a mesma função de um medicamento: proteger as plantas, a soja,
o feijão, o milho, o arroz, as verduras, as frutas, todos os produtos do Brasil, das pragas e ervas daninhas. Por
isso, o seu uso não pode ser exorbitante, porque pode matar as plantas e as pessoas.
Agora, será que nós, produtores rurais, comemos um produto diferente do que come o resto dos brasileiros? Se fizesse mal à saúde, eu iria querer comer esses alimentos e deixar meus filhos e minha neta se alimentarem com alimentos com agroquímicos? Não. Nós estamos avançando no sentido de modernizar, cada
vez mais, os agroquímicos para que eles sejam menos utilizados e que menos riscos tragam à saúde humana.
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A agricultura moderna brasileira, uma das maiores e melhores do mundo, jamais faria um ato contra os brasileiros. Muito ao contrário, nós contribuímos com a Nação.
Se, há 40 anos, um brasileiro gastava 48% da sua renda com alimentos, hoje ele gasta de 14% a 18% com
alimentos. Foi possível sobrar dinheiro para que os brasileiros pudessem comprar outras coisas. Nós temos orgulho dessa colaboração, orgulho do nosso trabalho, porque nós somos um time. O Brasil é um time de brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senadora Kátia Abreu.
Convido o Presidente do Senado, Renan Calheiros, para assumir a Mesa e dar continuidade aos trabalhos.
(Pausa.)
Então, convido o Senador Luiz Henrique da Silveira para fazer uso da palavra como orador inscrito.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, no início da tarde, reunidas em sessão conjunta, as Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos deliberaram, por unanimidade, rejeitar as emendas propostas, em plenário, pelo Senador Randolfe Rodrigues ao Projeto de Lei nº 99, de 2013, que trata, centralmente, do estabelecimento de novos indicadores para a dívida consolidada dos Estados perante a União.
Quero salientar, Sr. Presidente, que já era vontade do Senador Randolfe Rodrigues retirar suas emendas
para que essa matéria tivesse sido aprovada em plenário quando foi submetida, depois de aprovada naquelas
comissões, em texto correspondente ao idêntico teor do projeto tal qual veio da Câmara dos Srs. Deputados.
Com a rejeição dessas emendas, ultimou-se o processo de votação do projeto nas comissões temáticas.
Agora, o projeto está pronto, novamente, para ter a sua última deliberação, sendo que agora não cabe mais
emenda pelo Plenário desta Casa.
É um projeto da maior importância, da maior relevância. É um projeto que, implementado pelos Estados
e Municípios endividados, deverá restituir ao País um ritmo elevado de crescimento.
O Brasil, Sr. Presidente, investe apenas 18% do PIB, somados recursos públicos e privados – deveria investir, no mínimo, 25% – e dispõe de apenas 2% de investimentos públicos, quando o mínimo seria de 5%.
E a causa dessa baixa performance de inversões públicas em obras essenciais ao desenvolvimento do
nosso País, em obras de infraestrutura voltadas para a mobilidade rodoviária, para a mobilidade ferroviária,
para a mobilidade aquaviária, para a mobilidade urbana, obras que poderão voltar a ser executadas em grande
ímpeto se os Estados recuperarem a sua capacidade de investimento, a causa principal do baixo crescimento
do Produto Interno Bruto, Sr. Presidente, a causa principal, Srªs e Srs. Senadores, é a perda da capacidade de
investimento dos Estados e dos Municípios. E esse projeto vai devolver a esses entes federados parte da capacidade de realizar obras em investimentos que eles perderam.
Por isso, Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa decisão das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, realizada há poucas horas, foi da maior importância.
O Sr Casildo Maldaner (Bloco Maioria /PMDB – SC) – Permite-me um aparte, Senador Luiz Henrique?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria /PMDB – SC) – Antes de conceder, eu só quero ressaltar que essa
votação foi realizada mediante acordo com o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, com o Chefe da Casa
Civil, Aloizio Mercadante, ex-Senador, nosso ex-companheiro, e com o Secretário do Tesouro, Arno Augustin.
Fizemos um acordo e esse acordo foi implementado nesta tarde.
Com grande prazer, ouço o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu quero me congratular com V. Exª Senador Luiz
Henrique, porque eu vi, há poucos instantes, na reunião das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, sob a presidência dos Senadores Vital do Rego e Lindbergh Farias, com a presença dos Governadores Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, Teotônio Vilela, das Alagoas, do nosso Governador catarinense
Raimundo Colombo, dos Secretários de Fazenda, de outras autoridades e de colegas Senadores não só do Sul,
mas de outros Estados, a expectativa quanto ao relatório de V. Exª. Da maneira como está, deu para conseguir
com muito trabalho. V. Exª quase desistiu em certos momentos. Mas foi uma luta diuturna de semanas e semanas. E isso já era para ter sido decido no acordo que houve aqui no Senado em dezembro do ano passado.
Mas, em função das questões, de um apelo do Governo, em função da questão internacional para fechar o
exercício, fica melhor esse pacto para o exercício de 2014. Aí, protelou-se, então, com a paciência também de
Jó de V. Exª e dos colegas, para o início das sessões que era, era para entrar em pauta quando abrisse a sessão
na primeira semana deste ano legislativo. Mas aí vai, de novo, ao diálogo. Vai daqui, vai de lá, culminando, finalmente, com a data de hoje para as Comissões chegarem a esse grande entendimento. Então, V. Exª, como
eu sempre tenho usado em Santa Catarina, V. Exª tem sido, nessa questão, como também em outras, a agulha
e a linha para costurar esse grande coroamento, esse grande entendimento que nós tivemos ao final do dia de
hoje. Oxalá nós possamos sacramentá-lo nos primeiros dias aqui no plenário do Senado.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª para salientar a importância da participação dos nossos governadores nesse entendimento, especialmente do Governador Raimundo Colombo, do Governador Tarso Genro e do Governador Teotônio Vilela. Espero que novo acordo se
produza, Senador José Pimentel, a quem também quero agradecer pela participação nessa decisão importante
de hoje à tarde.
Eu espero que nós possamos, no entendimento entre a União e os Estados, entre os Governadores e o
Ministério da Fazenda, ainda neste semestre, definir uma data para votar esse projeto em plenário, que é um
passo para um novo relacionamento federativo. É um passo para a reconquista de parte da capacidade de investimento perdida pelos Estados e é um passo para o novo Pacto Federativo, que faça com que os Municípios
e os Estados...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... recuperando sua capacidade de investimento,
possam contribuir para um crescimento robusto e sustentável de nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Luiz Henrique.
Convido o Senador Waldemir Moka para assumir a Presidência para que eu possa falar pela Liderança.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco Maioria/PMDB – MS) – Ao assumir a Presidência, concedo a
palavra ao Senador Cidinho Santos, pela Liderança do PR.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado.
Venho aqui hoje fazer uma homenagem à querida capital de Mato Grosso, nossa querida cidade de Cuiabá, que, no dia de ontem, 08 de abril, completou 295 anos de idade.
Cuiabá, uma pequena metrópole no coração da América do Sul. A capital mato-grossense consolida-se
como uma importante cidade brasileira na medida em que contribui sobremaneira para o desenvolvimento
econômico e social de toda a região Centro-Oeste.
Terra de Marechal Rondon, de São Benedito, de Jejé, da viola de cocho, do Cururu, do Siriri, de gente
alegre e hospitaleira. Cuiabá da mistura de raça, da mistura de cor, dos credos e sincretismos, para onde convergem centenas de milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo.
Cuiabá tem passado, tem presente e tem futuro! É, justamente, desse futuro, Sr. Presidente, que quero
falar. A cidade, que é o centro geodésico da América do Sul, será uma das 12 sedes da Copa do Mundo da FIFA
de 2014, representando o Pantanal, que está a cerca de 100 quilômetros da capital.
O mundial que começa no dia 12 de junho deixará um legado sem precedentes na história da nossa querida Cuiabá. Ao todo, estão em andamento 56 projetos ligados à Copa do Mundo. Os investimentos públicos,
federal e estadual, somam a monta de R$3 bilhões, sendo que mais de R$2 bilhões estão vinculados às obras
de mobilidade urbana.
Hoje já podemos ver o resultado das inúmeras intervenções que transformarão a paisagem da nossa
Cidade Verde. Feitas em verdadeiros canteiros de obras, as cidades de Cuiabá e Várzea Grande concentram a
maioria dos trabalhos de revitalização com obras de infraestrutura e construção de espaços esportivos.
Os impactos na economia regional terão efeitos multiplicadores sobre emprego, renda e consumo. Um
estudo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) prevê a injeção de R$5,3 bilhões na economia de Cuiabá e Várzea Grande com as obras e os projetos da Copa e as melhorias que estão sendo executadas.
Ao contrário do que muita gente fala, os trabalhos não param. Temos muitas dificuldades em função
de chuvas, em função das intempéries, mas as obras continuam a todo vapor. Já foram inauguradas algumas,
como a ponte que liga a Avenida Beira Rio à Rua Antônio Dorilêo, o Viaduto do Despraiado, a parte rodoviária
do Viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, entre outras, dando fôlego ao trânsito da capital.
No caso do Aeroporto Marechal Rondon, quando terminadas as obras de reforma e ampliação, as áreas
de embarque e desembarque do complexo passarão dos atuais 5.460 metros quadrados para 13.200 metros
quadrados, com uma estimativa de atender 5,7 milhões de passageiros por ano. Hoje o fluxo é de apenas 2,5
milhões.
A Arena Pantanal, estádio construído para sediar os jogos do mundial, teve seu jogo teste no dia 2 de
abril, com o jogo, Santos x Mixto, pela Copa do Brasil. A inauguração oficial, com a presença da Presidente Dilma Rousseff, está prevista para acontecer na segunda quinzena deste mês de abril.
Com capacidade para 44 mil torcedores, a Arena Pantanal tem uma área externa de 300 mil metros quadrados. O projeto prevê ainda um bosque, lago artificial, restaurante, museu do futebol, quiosques, passarelas,
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mais de mil lugares para a imprensa e estacionamento com quase três mil vagas. As ações de sustentabilidade
empregadas no estádio permitirão a redução 35% no consumo de água e aproximadamente 18% no consumo de energia elétrica.
Juntos, estamos redesenhando uma nova Cuiabá! Operando mudanças que graças ao advento da Copa
não seriam vistas num horizonte de 30 ou 40 anos. Por isso, parabéns ao povo, que, juntamente com o Governo do Estado do Mato Grosso...
(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – ... aceitou o desafio, e, mesmo passando por
todos os transtornos oriundos das obras, orgulhosamente vive na nossa querida terra.
Esse legado é resultado...
(Interrupção do som.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – ... da visão empreendedora do Senador Blairo
Maggi, que investiu e incentivou a vinda da Copa para Cuiabá e teve como seu último ato como governador
daquele Estado o lançamento das obras do Estádio da Arena Pantanal, a ser inaugurado agora, como disse anteriormente, no primeiro semestre.
Eu quero, ao encerrar, cumprimentar o Governador Silval Barbosa pela luta e pela dedicação mesmo
com todas as dificuldades que está tendo com a execução dessas obras. São obras importantes, porque ficarão como legado por 30, 40 anos para a nossa querida Cuiabá, e não só para Cuiabá, mas também para Várzea
Grande. E cumprimentar o Prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, os vereadores, todo o Governo do Mato Grosso
e toda a população cuiabana pelos seus 295 anos completados no dia de ontem.
Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Cidinho Santos, permita-me
somar a V. Exª nos cumprimentos a toda a população da capital do nosso Estado no passado, Mato Grosso, uno,
hoje, a grande Cuiabá, completando mais um ano de aniversário de emancipação político– administrativa.
Em nome de V. Exª, cumprimentar a população da nossa capital.
Concedo a palavra, como oradora inscrita, à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras, companheiros e companheiras. Sr. Presidente, eu aqui trago dois assuntos a esta tribuna.
O primeiro deles é que pela manhã fizemos a eleição da nova Mesa da Comissão Mista de Mudanças
Climáticas. Uma reunião muito concorrida, com a participação de muitos Parlamentares, Senadores, Senadoras e Deputados Federais, Sr. Presidente; e, na reunião, como havia dois candidatos à Presidência da Comissão, tivemos votação, decidiu, a Mesa, através de votação, cujo resultado foi a eleição do nosso Senador Valdir
Raupp, para Relator da Comissão, o Deputado Alfredo Sirkis é o nosso Presidente e o Senador Inácio Arruda,
o Vice-Presidente, visto que visto que, neste ano, a Presidência cabe à Câmara dos Deputados, e a relatoria e a
Vice-Presidência, ao Senado Federal.
Espero que continuemos a ter, no âmbito daquela Comissão, um trabalho profícuo, ajudando o País, ajudando o avanço da legislação, no que diz respeito às mudanças climáticas, e buscando sempre o entendimento
de que é o desenvolvimento sustentável que leva à melhoria da qualidade de vida, à inclusão dos brasileiros
e das brasileiras, à inclusão das pessoas no acesso aos bens primordiais e necessários à vida e à boa qualidade
de vida, assim como à defesa ambiental.
O segundo registro, Sr. Presidente, é que encerramos há pouco a reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigou a espionagem, CPI essa que presidi, com muita honra, e que teve como Relator o Senador Ricardo Ferraço, que fez um belo relatório. Esse belo relatório, V. Exª o receberá, Presidente Renan Calheiros, em mãos por parte dos membros da CPI posteriormente.
Da mesma forma como fez o Parlamento Europeu, nós, o Senado brasileiro, não nos preocupamos em
investigar a autoria do crime cometido, ou seja, a autoria ou a veracidade ou não das ações de espionagem,
que atingiram não só o Brasil, mas tantas outras nações; que atingiram não só a Presidenta Dilma, mas tantos
outros chefes de Estado pelo mundo afora. Não haveria e nem carecia de que houvesse investigação nesse
sentido, mesmo porque as digitais de quem promove essas ações ilegais desrespeitosas de espionagem, já
está muito claro, são conhecidas do mundo inteiro. O que coube à CPI foi fazer um diagnóstico da capacidade
do Estado brasileiro de se autodefender, de defender a sua soberania, a sua independência, as pessoas, bra-
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sileiros e brasileiras, assim como as empresas nacionais ou aqui instaladas, e, a partir desse diagnóstico, apresentar um conjunto de sugestões.
Creio que as sugestões – que não são todas, certamente, que necessitariam ser apresentadas – encaminham em todos os sentidos. Primeiro, na necessidade de avançarmos na legislação. E aí falamos, com muita
contundência, no relatório, da necessidade de aprovar-se uma proposta de emenda à Constituição (PEC nº 67,
de 2012), que promove uma profunda reforma no arcabouço normativo brasileiro no que diz respeito ao Sistema de Inteligência do nosso País.
Essa PEC, salvo engano, é de autoria do Senador Collor de Mello, e apresentamos sugestões no sentido
de que o Estado brasileiro amplie a aplicação dos recursos da dotação orçamentária para as ações de Inteligência, que crie agências. Destacamos também, por fim, uma sugestão que apresentei hoje ao Relator, que a
acatou, para que reforcemos as propostas do Ministério da Defesa do Brasil.
Recentemente, em vinda à Comissão de Relações Exteriores, o Ministro da Defesa do Brasil, Ministro
Amorim, deixou muito clara a necessidade que tem o nosso País e como a Defesa brasileira vem avançando na
proposta de que precisamos de muito mais do que um Centro de Defesa Cibernético, da forma como já existe no âmbito do Exército Brasileiro, e que seria muito importante que o Brasil avançasse para a criação de um
Comando de Defesa Cibernética.
Vejam bem o tamanho da amplitude da proposta do Ministro da Defesa! O Brasil precisa de um Comando de Defesa Cibernética porque as questões de espionagem, as questões relativas à Cibernética são questões
que não serão ultrapassadas, são questões com as quais nós teremos que conviver não só no presente, mas
no futuro também. O que precisamos fazer é capacitar o Brasil. E isso o Brasil poderá perfeitamente fazer em
aliança com outras nações.
Aliás, para serem tão eficientes nas ações de espionagem, os Estados Unidos não atuam sós, mas, no
mínimo, eles atuam com outras quatro nações, com as quais formam o que é chamado internacionalmente
como Five Eyes, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, promovendo ações de espionagem
e cobrindo o mundo inteiro através da captura de informações.
Então, esse é um problema forte, hoje, no mundo inteiro. A questão do acesso à tecnologia da informação, do acesso à informação, do domínio da informação tem uma importação crucial no Planeta.
Um país passa a ter grande importância estratégica não só pelo seu tamanho, pelo seu poderio econômico, pelo seu poderio bélico, por ter ou não uma bomba atômica, mas por dominar a informação e dominar
a tecnologia, porque, para se fazer uma guerra hoje, não precisa mais nem de aeronaves, não precisa de navios, não precisa nem de drones.
Basta um toque de botão para que muitas coisas possam deixar de funcionar em qualquer outro País.
Então, eu quero aqui destacar e cumprimentar não apenas a Consultoria do Senado, os servidores desta
Casa, que muito contribuíram com a CPI, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, que em muito colaboraram conosco, várias entidades e, sobretudo, o Relator, Senador Ferraço,
que muito se dedicou, estudou e trouxe a esta Casa, ao Parlamento, um relatório que muito ajudará o Brasil no
sentido de estabelecer uma política de defesa que condiga, de fato, com esta nova realidade que vive o Brasil.
Sem dúvida alguma, precisamos avançar muito na legislação de segurança para podermos também alcançar
este novo momento por que passa o mundo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Waldemir Moka 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
A nossa pauta está trancada pela leitura da Medida Provisória nº 627. Eu me permiti, rapidamente, conversar com alguns Lideres que estavam presentes no sentido de que nós fizéssemos hoje um esforço para
votarmos algumas autoridades, já que a pauta está trancada. É evidente que nós, na primeira votação, vamos
verificar o quórum para sentir se poderemos avançar.
Desde já, nós queríamos estabelecer a terça-feira como a data para nós apreciarmos o recurso da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Então, na próxima semana, na terça-feira, nós votaríamos a medida provisória na sessão do Senado Federal e votaríamos também, como um dos itens da pauta, o recurso da Comissão de Constituição e Justiça, o
Recurso nº 4, de 2014.
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À noite, nós vamos ter a sessão do Congresso Nacional, a sessão convocada para o dia 15, com a sua
pauta específica de convocação.
Eu consulto ao Senador José Agripino, que é Líder dos Democratas, se nós podemos avançar nesse calendário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Eu acho que está perfeito, Sr. Presidente. Obrigado
pela deferência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto. (Pausa.)
Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Muito obrigado.
Eu peço aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário, porque
nós vamos proceder à votação de algumas autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 14, DE 2014
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 14, de 2014 (nº 28/2014, na origem), pela qual a Srª Presidente da República submete
à apreciação do Senado a indicação da Srª Regina Célia de Oliveira Bittencourt, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil em Burkina Faso.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Ana
Amélia. (Parecer nº 255, de 2014-CRE)
Passamos à discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel, e peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós vamos tentar votar algumas autoridades. A primeira delas é a Srª Regina Célia de Oliveira Bittencourt
para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil em Burkina Faso.
Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria só de requerer a minha inscrição para falar pelo horário da Liderança do PT, logo após a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrita.
Pedimos aos Srs. Senadores que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos procedendo à votação
nominal.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(Procede-se à votação.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, com a
palavra, V. Exª, pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se V. Exª permitir, gostaria de, mais
uma vez, dizer aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos procedendo à votação nominal.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, as Lideranças do Partido Socialista Brasileiro, do PSDB, do PSOL e do DEM apresentaram a indicação
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União do Consultor de Orçamento, Fiscalização e Controle
do Senado Federal Fernando Moutinho.
Nós já encaminhamos o projeto de decreto; cumpre todos os requisitos constitucionais; foi Auditor do
Tribunal de Contas da União, no período de 1995 a 2006; é Consultor dessa área no Senado, desde 2006; é professor da Fundação Getúlio Vargas e do ILB na área de orçamento; é formado em Economia, com mestrado e
especialização em Auditoria e Ciência Política; além de ter escrito diversos artigos sobre os temas em revistas
especializadas.

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

297

Eu pergunto a V. Exª qual o procedimento que deverá ser adotado pela Mesa Diretora, já que agora nós
temos dois candidatos indicados pelas Lideranças partidárias para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas
da União, na vaga aberta com a aposentadoria do ex-Ministro Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Rodrigo Rollemberg que, na forma do art. 2º da Resolução nº 6, de 1993, a indicação será instruída com o currículo
e submetida à Comissão competente, após a leitura em plenário. É o despacho que darei ao requerimento que
V. Exª acaba de referir na questão de ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Qual o prazo para isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Prazo de quê?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Para o encaminhamento, para a oitiva
na Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, esse aí é um procedimento que
tem que ser acertado com a Comissão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não é com esta Presidência.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senão acertaríamos desde já.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Agradeço a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Mais uma vez peço aos Srs. Senadores.
Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, só para pedir a V. Exª,
após a Ordem do Dia, a leitura do projeto de decreto legislativo já encaminhado à Mesa. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Acir. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Só para efeito administrativo, Sr. Presidente, eu, na noite de ontem, quando entrei no plenário, não fiz a minha justificativa das
ausências das votações no painel, das votações nominais na noite de ontem.
Portanto, terminei não fazendo essa justificativa. Então, eu não votei, não participei das votações nominais, apesar de ter estado no plenário ontem à tarde e no final da noite, mas não o fiz. Então, estou fazendo a
justificativa aqui da minha ausência nesses momentos.
Não posso dizer, portanto, como seria o meu voto, que, nessa altura do campeonato, não alteraria absolutamente nada. E também estou justificando a minha ausência das votações ocorridas na noite de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª.
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Nós vamos proclamar...
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Nós vamos ter outras votações nominais.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 6.
Duas abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome da Embaixadora Regina Célia.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 16, DE 2014
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 16, de 2014 (nº 30/2014, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Eduardo Ricardo Gradilone Neto, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil na Nova Zelândia e exercer o cargo de Embaixador do Brasil, cumulativamente, no Reino de Tonga. (Parecer nº 256, de 2014-CRE)
Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só queria confirmar
que, na votação anterior – eu cheguei agora porque tive um compromisso fora –, o meu voto é “sim” também.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª, Senador Cassol.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que,
por favor, prepare o painel.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Quero só registrar o meu voto “sim” na última votação, meu caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero registrar o meu voto “sim” na última votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará, Senador Capiberibe, a manifestação de V. Exª.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
foi possível registrar meu voto na votação passada. Quero que V. Exª considere a minha presença e a minha
intenção de votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª, Senador João Alberto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 46; NÃO, 6.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Eduardo Ricardo Gradilone Neto.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sr. Presidente, estava digitando.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª e, com certeza, vamos ter, Senador Cícero Lucena, novas votações e V. Exª vai poder votar outras vezes.
Muito obrigado.
Quero registrar, com muita satisfação, a honrosa presença no Senado Federal do Governador do Estado
de Alagoas, ex-Senador Teotônio Vilela Filho.
É uma honra muito grande tê-lo aqui nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 3 da pauta. Item extrapauta:
PARECER Nº 186, DE 2014
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 186, de 2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que
teve como Relator ad hoc o Senador Wilder Morais, sobre a Mensagem nº 18, de 2014 (nº 37/2014,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Sr. Mário Povia para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – Antaq.
Discussão do parecer do Senador Wilder. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador João Alberto. (Pausa.)
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 48; NÃO, 8.
Está aprovado o nome do Sr. Mário Povia para a Antaq.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 241, DE 2014
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 241, de 2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
que teve como Relator o Senador Flexa Ribeiro, sobre a Mensagem nº 17, de 2014 (nº 36/2014, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Sr. Adalberto Tokarski para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, na votação anterior, o Senador
Eunício Oliveira acompanhou aqui a... Registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, a Presidência
registrará as manifestações de V. Exª.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, apenas gostaria de falar, rapidamente, a respeito do Dr. Alberto Tokarski. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e fiquei impressionada, sobretudo, pelo domínio que ele tem em relação à navegação de interiores, ou seja, à navegação na Amazônia. Participei de parte da sabatina que houve
na Comissão de Infraestrutura e tive a oportunidade de lá votar.
Gostaria de aqui apenas fazer o registro de que, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que não apenas
tem a sua vida dedicada a isso, mas também é extremamente capaz e se preocupa, principalmente, com a Região Amazônica, e isso para nós daquela região é algo de fundamental importância.
O voto é secreto, mas quero aqui manifestar a minha alegria de poder votar a favor de Adalberto Tokarski, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Da
mesma forma, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre o Dr. Adalberto Tokarski, esse engenheiro extraordinário
que é do quadro, inclusive. E faço essa referência não só por conhecer as qualidades técnicas não só da origem dele, da família, mas pelo trabalho que já vem desempenhando, e como conhecedor profundo. Quero
até cumprimentar o Relator da proposta, o Senador Flexa Ribeiro, que também fez um relato extraordinário.
E há as origens da família, que vem de Santa Catarina, e, para honra nossa, vem colaborar com o Brasil
inteiro. Então, minha manifestação não é nada mais, nada menos, do que para enaltecer as qualidades desse
engenheiro que apresentamos e que endossamos de coração.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Apenas gostaria de destacar, Sr. Presidente, a importância para a Amazônia – que é composta principalmente por navegação de águas internas, porque, como todos sabem, nosso principal meio de logística são exatamente as hidrovias – da nomeação e da indicação aprovada pelo Congresso, no dia, do Dr. Adalberto Tokarski.
É, sem nenhuma dúvida, a chegada de alguém dentro da Antaq que conhece a realidade da Amazônia, que
conhece a problemática das hidrovias na Amazônia e que, portanto, poderá ajudar, e muito, na melhoria e no
fortalecimento da logística em nossa região. Mais do que isso, Sr. Presidente, a navegação é o principal meio
de transporte de passageiros no interior da Amazônia e, mais uma vez, a Antaq terá, através das suas normatizações e das políticas públicas para as navegações em águas internas, uma grande responsabilidade.
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Portanto, queremos cumprimentar a Presidenta Dilma pela indicação do Dr. Adalberto Tokarski, pedindo, obviamente, o apoio dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras para a aprovação deste técnico que conhece a
Amazônia e a realidade das nossas hidrovias.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, na votação anterior, o meu voto foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, a Presidência
registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias e, depois,
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria também aqui fazer um depoimento. Tive o privilégio de conhecer o Sr. Adalberto Tokarski quando da apresentação de estudos do Plano Hidroviário Brasileiro. Ali, vi como ele tratava do tema, com
grande conhecimento de todas as regiões do Brasil, incluindo a Bacia do Parnaíba. E é um sonho dos piauienses, dos maranhenses, enfim, de toda região Nordeste, termos a navegação. Estudos apontam as condições de
navegação do Rio Parnaíba tem condição de navegação.
Acho que a presença dele na Antaq é algo importante para o Brasil, porque é uma chance que a gente
tem de grandes avanços nessa área das hidrovias.
Eu queria também, Sr. Presidente, registrar, nesta oportunidade, o aniversário de 40 anos da Chesf, nossa
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que tem um trabalho importante, principalmente em nossa região.
Quero aqui homenagear todos os que fazem a Chesf pela passagem de seu aniversário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, perdoe-me.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para dar,
também, o depoimento sobre a indicação, pela Presidenta Dilma, do Dr. Adalberto Tokarski para a Antaq.
Eu tive o prazer de relatá-lo na Comissão de Infraestrutura. Ele é um técnico que já vem desenvolvendo a
sua atividade na Antaq há muito tempo. Agora, por indicação da Presidente Dilma, assumirá uma Diretoria
da Antaq. Ele é conhecedor do sistema aquaviário, importante modal de transporte da produção brasileira
que é necessário que se implante, definitivamente, em nosso País. Nossa região, a região Amazônica, tem
seus rios como nossas estradas. Temos, no modal hidroviário, todas as condições para dar competitividade
à produção brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vou encerrar a votação e proclamar
o resultado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. fora do microfone.) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 48; NÃO, 10.
Está, portanto, aprovado o nome do Dr. Adalberto Tokarsky para a Antaq.
Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Eu não estive presente na segunda
votação. Peço só que faça a devida justificativa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
Item extrapauta:
PARECER Nº 187, DE 2014
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 187, de 2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
teve como Relator o Senador Jayme Campos, sobre a Mensagem nº 19, de 2014 (nº 38/2014, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o nome
do Sr. Fernando José de Pádua Costa Fonseca para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários – Antaq.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar. (Pausa.)
Senador Lindbergh Farias.
Esta é a última votação nominal. Nós vamos, em seguida, dar continuidade ao procedimento de discussão de duas propostas de emenda à Constituição e votar, como acordado ontem, um requerimento do Senador Ataídes, para o qual não houve objeção do Plenário, de desapensamento de uma matéria importante para
ser apreciada pelo Senado Federal.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir a V. Exª que registrasse que, nas três últimas votações, votei “sim”. Infelizmente, não tive a oportunidade de
estar presente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará as manifestações de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – E quero também dizer que tive o privilégio de relatar,
também, como membro da Comissão de Infraestrutura, o nome do Dr. Fernando, que foi indicado para Diretor
da Antaq. Homem preparado, com um currículo maravilhoso, como funcionário de carreira daquela Agência,
com certeza, poderá fazer um trabalho extraordinário, tendo em vista a sua capacidade. Acima de tudo, ele é
conhecedor do setor do transporte aquaviário do nosso Brasil.
De modo que eu desejo toda sorte ao Dr. Fernando, na certeza de que ele poderá colaborar muito com
essa agência reguladora, no sentido de fazermos um trabalho exemplar, mas, acima de tudo, em prol do Brasil.
Parabéns, Dr. Fernando.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 08.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Dr. Fernando de Pádua da Costa Fonseca para a Antaq.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 35,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art.
49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federa, a
fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos
internacionais.
Parecer sob nº 190, de 2014, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Durval, oferecendo a redação para o segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 3 da pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da
Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a Proposta de Emenda à Constituição, declaramos encerrada a discussão da Proposta de Emenda à Constituição.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão legislativa, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Próximo item da pauta.
Item 24:
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 170, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 231 e 233, de 2013, por regularem matéria correlata (gratuidade em cursos técnicos oferecidos pelos serviços sociais autônomos).
Votação do Requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o Requerimento, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento.
Era o que tinha para hoje.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres.
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4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009– Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
6
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).
7
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).
8
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).
9
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).
10
REQUERIMENTO 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).
11
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).
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12
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).
13
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
14
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
15
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Álvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
16
REQUERIMENTO Nº 1.394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (criação do Fundo de
Aval para Micro, Pequenas e Médias Empresas).
17
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido a distância).
18
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 constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
19
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
20
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
21
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
22
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
23
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva de trabalho).
25
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
26
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
27
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
28
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
29
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 159, de 2013; e 31, de 2014, por regularem matéria correlata (valor do Salário Mínimo).
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30
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 225, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria, solicitando urgência, nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2014 (cria cargos no STJ).
31
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 370,DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o novo General de Divisão Paulo Sérgio Nogueira, que assume como Comandante do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), bem como seja encaminhado o referido voto ao
General de Divisão Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. CMA: Av. Cel. Teixeira, 4715, CEP: 69.037-000, Manaus, AM.
Justificação
Acontecerá no dia 11 de Abril de 2014 a solenidade de Passagem de Comando da 12º Região Militar, do General de Exército Gulherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira ao General de Divisão Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira é natural de Iguatu (CE). Praça de 04 de Março de 1974, foi declarado
Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 15 de Dezembro de 1980.
Parabéns ao General, indicação mais que merecida. Paulo Sérgio sempre soube respeitar seus subordinados, dotado de grande capacidade de liderança, competência e bondade com os seus subordinados, está
onde merece. Que Deus o abençoe e lhe conceda saúde para que continue fazendo tão bem o seu trabalho e
enaltecendo cada vez mais o honrado Comando Militar da Amazônia – CMA. Parabéns.
Sala das Sessões, de abril de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas
REQUERIMENTO Nº 371, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Congratulações e Aplausos para a Sua Santidade o Papa Francisco I, que assinou no dia 03 de Abril o decreto de
canonização do Beato José de Anchieta, bem como seja encaminhado o referido voto a Vossa Santidade o Papa
Francisco I, no seguinte endereço: Prefeitura da Casa Pontifícia: 00120, 54, SCV-00120 Cittá Del Vaticano – Vaticano.
Justificação
O Papa Francisco assinou no dia 03 de Abril de 2014 um decreto que proclama Santo o Jesuíta José de
Anchieta, mas conhecido como Padre Anchieta.
Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, e é o primeiro santo de 2014 e o segundo jesuíta a ser canonizado
por Francisco. O “apóstolo do Brasil” é considerado pela Igreja um exemplo de evangelização, e tornou-se santo mesmo sem ter milagres comprovados. O processo de canonização foi aberto há mais de 400 anos. Para a canonização
equipolente são necessários três requisitos: prova do culto antigo ao candidato a santo, atestado histórico incontestável da fé católica e das virtudes do candidato e a fama ininterrupta de milagres intermediados pelo candidato.
Portanto, a canonização de Anchieta, se deu por seu trabalho missionário feito no Brasil, principalmente pela catequização de índios no período da colonização, além da fundação de missões jesuítas em várias províncias brasileiras.
Padre Anchieta Nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. Em 1551 ingressou na Companhia de Jesus, em Portugal e dois anos depois embarcou com destino ao Brasil, na comitiva de
Duarte da Costa, segundo Governador Geral para catequizar os índios. Participou da Fundação de São Paulo.
Lutou pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Viajou para Bahia, onde foi ordenado Padre. Escreveu
cartas, sermões, poemas, peças teatrais e a Gramática Tupi, que foi usada em todas as missões dos jesuítas.
Em 25 de janeiro de 1554 fundou, com o Pe. Manoel da Nóbrega, um colégio em Piratininga; aos poucos
se formou um povoado ao redor do colégio, batizado por José de Anchieta, de São Paulo.
Foi mandado para São Vicente para catequizar os índios e com eles aprendeu a língua Tupi. Além de instruir os índios, Padre José de Anchieta foi professor dos noviços que entravam para a Companhia de Jesus no
Brasil. Viveu em São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Em 1595 escreveu Arte da gramática da língua mais
usada na costa do Brasil, a primeira gramática do Tupi – Guarani. Escreveu diversas poesias, cartas e autos. A
poesia de José Anchieta é marcada por conceitos morais, espirituais e pedagógicos. Compôs primeiro em sua
língua materna, o castelhano, e em latim e posteriormente traduziu para o português e para o tupi.
Em 1577, com 43 anos e 24 passados no Brasil, Anchieta é designado provincial, o mais alto cargo da
Companhia de Jesus no Brasil. Com a função de administrar os Colégios Jesuítas do país, viaja para Olinda, em
Pernambuco, para Bahia, Reritiba (hoje Anchieta) no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Foram
10 anos de visitas. Em 1597, o padre José de Anchieta, já doente vai para Reritiba (hoje Anchieta), aldeia que
fundou no Espírito Santo, onde passa seus últimos dias, falecendo no dia 9 de julho de 1597.
Anchieta foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático, o primeiro poeta e foi considerado o pai da
literatura brasileira, um grande historiador. Durante sua vida, estão entre as suas principais obras, o “De gestis Mendi de Saa” (“Os feitos de Mem de Sá”) impressa em Coimbra em 1563, retrata a luta dos portugueses,
chefiados pelo governador-geral Mem de Sá, para expulsar os franceses da baía da Guanabara onde Nicolas
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Durand de Villegagnon fundara a França Antártica e “Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil” impressa em Coimbra em 1595 por Antonio de Mariz. É a primeira gramática contendo os fundamentos
da língua tupi. Apresenta folha de rosto com o emblema da Companhia de Jesus. Desta edição conhecem-se
apenas sete exemplares, dois dos quais encontram-se na Biblioteca Nacional do Brasil: o primeiro pertenceu
ao imperador D. Pedro II (1840-1889) e o outro é oriundo da coleção de José Carlos Rodrigues.
O Brasil está em festa por conta da canonização do Padre José de Anchieta que deixou marcas profundas
no inicio da colonização do Brasil e marcou história da evangelização, é por tudo isso que Anchieta merece ser
cultuado por toda a igreja católica.
Parabéns ao Vaticano por essa decisão. É o reconhecimento de um jovem que teve uma missão desafiadora com poucos recursos e ajudou a criar maior cidade brasileira, além disso, é também o reconhecimento
do trabalho feito aos jesuítas e a catequização dos índios.
Sala das Sessões, de Abril de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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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, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
257, de 2014, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, concluindo pelo arquivamento do Oficio nº S/19, de 2012.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
258, de 2014, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Aviso nº 74, de 2013, que conclui pelo
conhecimento e arquivamento da matéria e pela apresentação do Requerimento nº 376, de 2014, de informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário.
O Requerimento nº 376, de 2014, vai à Mesa, para decisão.
O Aviso nº 74, de 2013, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 380 DE 2014
Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes DR. CÉSAR AUGUSTO RABELLO BORGES, PEDIDO DE INFORMAÇÕES sobre estudos e projetos
relativos à duplicação da Rodovia Federal, BR-316 no Estado do Pará.
Senhor Ministro dos Transportes, reporto-me a duplicação da Rodovia BR-316, no Estado do Pará, trecho
compreendido entre os Municípios de CASTANHAL até o Município de CAPANEMA, atravessando a região de
maior população do interior da Região Norte, bem assim, de maior volume de tráfego de veículos, inclusive de
incidências de acidentes, portanto de elevado perigo para seus usuários.
O referido trecho, além de atender consideravelmente o escoamento de veículos de Rodovias Estaduais
e Municipais oriundos de dezenas de Municípios da Região, inclusive de grande parte de Municípios turísticos,
recebe imenso fluxo dos veículos de passageiros e cargas das Rodovias Federais, como a Belém-Brasília que
desemboca no Município de SANTA MARIA DO PARÁ, como também da Rodovia Pará-Maranhão que recebe
todo o fluxo rodoviário no Município de CAPANEMA, com fluxo, repetimos, de toda imensa malha rodoviária
da Região Nordeste do Pará e do Brasil.
Considerando a importância sócio-econômica de tal obra (duplicação), para a segurança, conforto e desenvolvimento de toda a Região do Nordeste do Pará, com repercussão em outras regiões do Pará e inclusive
do Brasil.
Senhor Ministro, ante a importância dos fatos ora expostos REQUEIRO de Vossa Excelência as seguintes
informações:
Quais os estudos ou projetos no âmbito do Ministério dos Transportes realizados com objetivo de tornar
realidade a duplicação da BR-316 (trecho entre os Municípios de CASTANHAL E CAPANEMA) no Estado do Pará?
Remessa imediata ao Senado Federal de todos os dados técnicos, inclusive de ordem orçamentária e
financeira relativa ao referido projeto de duplicação.
Plenário do Senado Federal, 9 de Abril de 2014. – Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu da Câmara
dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2014 (nº 1.390/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil
e a República da Turquia, assinado em Ancara, em 7 de outubro de 2011.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Projeto de Decreto Legislativo
nº 50, de 2014, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Queria só aproveitar o ensejo para
repetir que, na próxima terça-feira, nós vamos ter a apreciação da Medida Provisória e a votação do recurso da
Comissão de Constituição e Justiça com relação às questões de ordem que foram decididas pelo Presidente
do Senado Federal.
Concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo, com a aquiescência
da Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Claro! Por favor.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Perdão! Perdão! Está
aí a Ministra, Senadora Gleisi.
É só para fazer o registro de que um vereador nosso, catarinense, do Município de Monte Castelo, que
fica no norte do Estado, perto da divisa com o Paraná – terra de V. Exª –, o Samuel Martins de Souza, encontra-se presente na tribuna de honra.
Eu queria fazer esse registro.
Muito obrigado, Senadora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – De
nada, Senador. É um prazer recebê-lo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado ou nos acompanha
pela TV Senado, hoje tivemos uma reunião, na Comissão de Constituição e Justiça, para analisar o recurso que
o Presidente Renan Calheiros nos enviou a respeito da instalação da comissão parlamentar de inquérito que
foi discutida na semana passada neste plenário.
Eu não podia deixar de vir a esta tribuna para fazer algumas considerações do que aconteceu nessa
reunião de hoje e também falar um pouquinho do histórico desta Casa, do Congresso Nacional, em relação a
comissões parlamentares de inquérito.
Ouvi hoje, na CCJ, toda sorte de acusações sobre o caráter antidemocrático da maioria, Base do Governo, por propor e aprovar uma CPI mais ampla, incluindo acusações que também pesam sobre a oposição. Na
realidade, o que constatei na reunião de hoje é que antidemocrática foi a conduta da oposição, que, por perder uma votação, inconformada, saiu da Comissão de Constituição e Justiça mostrando desapreço pelos princípios democráticos.
Sou de uma geração que nasceu, cresceu respeitando a democracia. Debater, discutir, ganhar e perder
faz parte do processo democrático. Nesta Casa, não reclamo nem me vitimizo; faço a discussão usando os instrumentos legais e regimentais para defender o meu entendimento. Não saio xingando e nem vou embora
porque a minha vontade não prevalece. Aprendi na democracia que nós fazemos a discussão, ganhamos e
perdemos, mas é esse o regime que defendo, porque é ele que nos dá condições de fazermos um desenvolvimento sustentável no nosso País e nas nossas relações políticas e sociais.
É interessante, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ver que essa mesma oposição que nos acusa de antidemocráticos, que sai batendo o pé com um discurso inflamado, com toda sorte de palavreado; essa mesma oposição, quando era governo, quando era situação, utilizou todos os recursos possíveis para barrar CPIs, bloquear
o debate e se manter no poder.
Até aprovar uma reeleição em cima do cargo foi patrocinado por essa oposição, que, na época, era governo.
É importante, Srªs e Srs. Senadores, entendermos o passado para podermos avaliar o presente e construir o futuro.
Por isso, nesse sentido, quero aqui hoje, pedindo licença ao autor e me utilizando de uma monografia
apresentada por Marcos Evandro Cardoso Santi ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
de Brasília (UnB), no ano de 2012, com o título “Comissões Parlamentares de Inquérito e Democracia no Brasil
do Tempo Presente”, falar um pouquinho sobre a perspectiva histórica do que aconteceu nesta Casa, mais especialmente ao capítulo em que ele se refere às reações às CPIs no governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
As experiências da Legislatura de 1991 a 1994 – a eficácia alcançada pela CPMI do Esquema PC e os resultados obtidos pela CPI do Orçamento – tornaram o inquérito parlamentar valorizado como nunca
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antes na história nacional, a ponto de haverem desempenhado papel central no jogo político em dois
momentos do mandato presidencial Collor-Itamar.
Essa valorização e as atenções que os inquéritos mereceram na mídia e na sociedade parecem ter preocupado o governo Fernando Henrique Cardoso a ponto de este haver desarticulado a continuidade das
investigações pretendidas pela esquerda e por setores do PMDB acerca dos financiadores dos possíveis
esquemas de corrupção.
O governo Fernando Henrique atuou para que os inquéritos parlamentares e também os do próprio
Executivo não mais ocupassem os espaços políticos que ele pretendia preencher com outras matérias.
Assim, um dos primeiros atos do governo foi o Decreto 1.376, de 19 de janeiro de 1995, que extinguiu a
Comissão Especial...
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – PB) – V. Exª me concede um aparte, nobre Senadora?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Na sequência.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Obrigado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –
... de Investigação criada em 1993 pelo Presidente Itamar Franco para aprofundar as apurações iniciadas
pelo Congresso, tendo em vista que o colegiado do Executivo poderia ter prazos bem maiores que as CPIs.
Essa postura de não abrir espaço para investigações de casos de corrupção, que seria reiterada em outros episódios, particularmente no primeiro mandato do governo de Fernando Henrique, resultou numa
política contrária à criação de CPIs que pudessem atrair a atenção da mídia e da sociedade e, com isso,
deslocar os esforços da produção legislativa para inquéritos.
Fernando Henrique, ao assumir a Presidência, tinha uma prioridade muito nítida em relação ao Congresso: mobilizá-lo para modificar a Constituição nos dispositivos que tratavam da ordem econômica,
com o propósito de criar mecanismos para uma maior integração da produção nacional à economia
globalizada. (...)
Como exemplo do respaldo legislativo de maioria que tinha aquele governo, basta mencionar que uma
emenda à Constituição precisa contar com o voto nominal proferido em plenário, em dois turnos, de pelo
menos 60% dos Deputados Federais e dos Senadores. Fernando Henrique conseguiu no Congresso, nos
seus dois primeiros anos de mandato, portanto sete anos apenas após a promulgação da Constituição
Federal, a aprovação de onze emendas, com um apoio parlamentar que nenhum outro Presidente conseguiu nesse período democrático.
É importante dizer que, em menos de sete anos após a promulgação da Constituição, com a maioria
esmagadora da base governista, procedeu-se a uma revisão completa da ordem econômica neste País.
Assim, a oposição a Fernando Henrique, (...) raramente alcançava um terço da composição da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, número mínimo necessário para apresentar proposta de alteração
da Constituição ou requerimento de criação de CPI.
O primeiro exemplo da política contrária às CPIs ocorreu em relação ao propósito de reabertura das investigações contra corruptores, tema que já tinha sido objeto do decreto presidencial que extinguiu a
comissão especial de investigação.
Atendendo aos interesses dos partidos governistas no Senado, a CPI nunca chegou a ser instalada, embora
houvesse sido regularmente criada. O motivo: as Lideranças do PSDB [o mesmo que nos acusa agora de
sermos antidemocráticos, uma discussão regimental sobre Comissão Parlamentar de Inquérito] e do
PFL deixaram de indicar os membros para as vagas que lhes cabiam. Embora as indicações dos demais
partidos tivessem possibilitado a instalação dos trabalhos com quórum de maioria absoluta da composição do Colegiado, a interpretação da Presidência (...) foi a de que os trabalhos somente poderiam ser
iniciados se houvesse integral designação dos membros.
Houve, evidentemente, uma interpretação consoante conveniências políticas, que não resistiria a maiores questionamentos jurídicos: o critério que embasou a decisão da Presidência, no limite, colocava a decisão
de instalar uma CPI nas mãos de qualquer pequena bancada partidária. O Senador Pedro Simon não chegou
a pedir a impugnação dessa interpretação, optando por solicitar providências às lideranças partidárias “omissas”; ao final do ano de 1995, a Presidência do Senado determinou que o requerimento fosse arquivado, não
surtindo efeito o pedido do Senador, no início de 1996, para o seu desarquivamento.
Em avaliações posteriores, políticos que se empenharam nas CPIs dos anos 1990, responsabilizaram diretamente o Presidente Fernando Henrique por não haverem sido levadas adiante as investigações iniciadas
nas Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito do Esquema PC e, sobretudo, na do Orçamento.
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O caráter político seria então uma manobra, que foi a interpretação que a oposição fez nesta Casa sobre
a discussão regimental que tivemos acerca da CPI?
Esse caráter político da interpretação regimental adotada em 1995 ficaria ainda mais evidente quando,
no ano seguinte, o partido do Presidente do Senado, o PMDB, apoiou a criação da CPI dos Bancos, que se constituiu noutro exemplo relevante da política de bloqueio à criação de CPIs.
A interpretação de 95 de que seria necessário o preenchimento de todas as vagas foi substituída, agora,
pelo critério da indicação de pelo menos a maioria absoluta dos membros.
A CPI em questão foi proposta para esclarecer fatos relacionados ao Proer, ao Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, em especial as denúncias de fraudes e
outras irregularidades no Banco Nacional e na sua posterior incorporação pelo Unibanco. Também o apoio ao
Banco Econômico foi objeto de suspeitas. Essa Comissão poderia, como de fato acabou acontecendo, ser instalada com sete membros, número mínimo a representar a maioria absoluta em relação a treze vagas previstas.
A oposição tinha como alvo, ao tratar prioritariamente do caso do Banco Nacional, desvendar possível
favorecimento àquela instituição em virtude de a então nora do Presidente Fernando Henrique, Ana Lúcia Magalhães Pinto, pertencer à família controladora do Banco.
Em 6 de março de 1996, na justificação oral do requerimento, o Senador Antonio Carlos Valadares e outros subscritores expuseram serem insuficientes as informações prestadas, no dia anterior, pelo Presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Para esses Senadores, não ficaram esclarecidos, particularmente, o porquê de somente o Banco Nacional haver sido beneficiado até então
pelo Proer e as diferenças de tratamento desse caso em comparação com o do Banco Econômico, que ainda
não tivera concluída a sua incorporação ao Banco Excel. Nos esclarecimentos, o Presidente do Banco Central
não pôde prestar informações, alegando que eram protegidas por sigilo. Desse modo, os senadores consideraram que precisariam abrir a CPI, a fim de obterem os dados completos.
Entrou em cena, então, o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o propósito de evitar o
funcionamento da CPI, algo que, àquela altura dos acontecimentos, poderia se considerar como não mais possível, tendo em vista que a criação e a instalação já eram atos jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição...
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – PB) – V. Exª me concede um aparte?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Só um minuto. Vou conceder, Senador.
O Presidente Fernando Henrique relatou, mais tarde, assim os acontecimentos:
... Chegou a haver aprovação pelo plenário de requerimento firmado por 27 senadores, quórum necessário à tramitação de um pedido de CPI. [Critérios, portanto, para a sua instalação.] (...) Acabaria havendo,
bem depois, uma CPI do Proer na Câmara, que abordarei no Capítulo 5, [ele fala no seu livro] e da qual
o governo se saiu muito bem.
Ao mesmo tempo, a situação do sistema bancário era delicada, como relatarei adiante, no Capítulo 5. Resultado: [dizendo o Presidente] me vi obrigado a mobilizar os Congressistas para impedir a constituição
da Comissão Parlamentar de Inquérito que, além de ser uma provocação ao governo, punha em risco a
estabilidade do sistema financeiro. ... (CARDOSO, Fernando Henrique. A arte da política: a história que vivi.)
Concedo o aparte ao Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senadora Gleisi, em nome da democracia que aqui
se exerce de forma permanente – e vou ficar de pé para poder firmar esse diálogo que é muito importante na
construção de um Brasil melhor que todos nós queremos. A nossa grande divergência, neste instante... E toda
vez que o PT faz de forma diferente do que o governo do Presidente Fernando Henrique fazia, o tempo tem
mostrado que não vem dando certo. Os grandes instantes do Governo do PT têm seus méritos; o Presidente
Lula, sobretudo, tem méritos, quando teve a capacidade de esquecer tudo o que disse no passado e dar sequência a toda estruturação econômica que permitiu ao Brasil ganhar sua estabilidade no campo econômico e
permitir os avanços que tivemos – e não temos dificuldade de reconhecer – no campo social. Neste episódio
que estamos aqui debatendo, se o PT repetisse os gestos do Presidente Fernando Henrique Cardoso que V. Exª
elenca, estaria ótimo, porque é, sim, legítimo ao Governo, com a sua maioria, impedir a instalação de comissões
parlamentares de inquérito. E fez isso de forma assumida o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em defesa
do interesse nacional, da estabilidade econômica, da governabilidade. Seria legítimo também que o Governo atual, da Presidente Dilma, usasse do mesmo expediente. Coloca a cara a bater, assume perante a opinião
pública que não quer a CPI da Petrobras, faz valer a sua maioria e não deixa a CPI se instalar. O que é grave, e
daí a nossa discordância veemente e a Oposição se retirar do plenário... Exercer a obstrução é democrático. Eu
venho lá de trás, da Assembleia Nacional Constituinte. E quantas vezes, na Assembleia Nacional Constituinte,
a bancada do PT e a bancada de outros partidos se retiraram de votações por não concordar com a matéria?
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Inclusive o Partido dos Trabalhadores, o PT, durante um bom tempo se recusou a assinar a Constituição brasileira dentro de um equívoco histórico, como outros equívocos históricos foram cometidos. Para concluir este
aparte, tudo o que V. Exª relatou do Governo Fernando Henrique está na regra democrática, está no respeito às
instituições, porque as comissões parlamentares de inquérito que foram instaladas e as que não foram tinham
um fato determinante e objetivos conexos. O que é que faz hoje o Governo? Ao invés de usar a sua maioria para
criar tantas CPIs quantas desejar – CPI da Petrobras, CPI do metrô de São Paulo, CPI do Porto de Suape, CPI do
Porto de Cuba... Aliás, nessa quadra, escândalo é o que não falta a ser investigado no Brasil. Pipoca escândalo
por todo canto. A divergência, nobre Senadora, e aí uma divergência de princípio, e de princípios nós não podemos transigir na democracia. São princípios de um Estado democrático de direito o respeito à minoria, mas
sobretudo a observância à Constituição. E o que está sendo feito aqui, ou tentado, porque acreditamos ainda
no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, é camuflar uma tentativa de impedir a
instalação de uma CPI. E seria muito mais legítimo, seria muito mais adequado sob o aspecto político, como foi
feito por nós, do PSDB, no passado, sim, usar a maioria para dizer “Não, aqui não vai instalar a CPI, porque nós
temos maioria.” Agora, quando você tenta instalar uma CPI ferindo a Constituição não é admissível, porque a
nossa Carta Magna é clara. Ela diz: tema determinado, conexo. Não há conexão entre os escândalos da Petrobras
e os escândalos do metrô de São Paulo. São dois escândalos? Façamos a investigação dos dois escândalos em
comissões parlamentares de inquérito separadas. Quando o Governo tenta juntar alhos com bugalhos, fazer
esse verdadeiro balaio de gato, essa feira de mangai, como disse hoje na Comissão de Constituição e Justiça, fica
claro que o Governo não quer investigação de coisa alguma. O Governo vai nomear o presidente da comissão,
vai nomear o relator, terá maioria no plenário, e, com base nos requerimentos, não vai deixar que a comissão
parlamentar de inquérito... Senadora Gleisi, com todo o respeito que V. Exª me merece, e o tem de forma verdadeira, toda vez que o PT imita o Presidente Fernando Henrique Cardoso acerta. Imite novamente. Se quer
bloquear a Petrobras, bloqueie; se quer fazer investigação, crie várias comissões parlamentares de inquérito.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Senador Cássio Cunha Lima, agradeço a sua
intervenção, porque ela vai me possibilitar inclusive lhe esclarecer que V. Exªs, quando no exercício do poder,
não se pautaram pelas regras democráticas para barrar as CPIs ou para discutir o que interessava ao Governo.
E é importante que V. Exª se recorde por que a CPI do Proer foi instalada. Tinha fato, tinha as assinaturas
e foi instalada. Entretanto, por meio de procedimentos regimentais bastante contestados – foram contestados,
à época, pela Liderança do PMDB...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... e por Senadores oposicionistas –, houve
em plenário, no mesmo dia 19 de março, o questionamento intempestivo do requerimento da CPI, que já estava em funcionamento. Estava instalada, estava em funcionamento.
O Governo, com a sua maioria, questionou o requerimento e houve admissão de recurso contra a comissão
duas semanas depois de já criada, o que resultou numa decisão por meio da qual a maioria governista conseguiu extingui-la. Portanto, não há nenhuma regra democrática que foi respeitada, Senador Cássio Cunha Lima.
Nós não queremos repetir o Governo Fernando Henrique. Nós queremos discutir. Tanto é verdade que
estamos aprovando uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para discutir a Petrobras e para discutir
todos os casos que têm impactado este País.
Do que tem medo a Oposição? Tem medo a Oposição de discutir o problema do trem e do metrô em
São Paulo? Tem medo...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... a Oposição de fazer essa discussão? Peço,
Sr. Presidente, mais uns minutos. (Fora do microfone.)
Já que a Oposição concorda em fazer mais de uma CPI para discutir o caso, por uma questão de economia processual, por que não fazê-lo na mesma comissão parlamentar de inquérito?
O Governo Fernando Henrique Cardoso, nesse episódio, apenas confirmara sua incompatibilidade com
CPIs dessa natureza. E, depois dessa experiência, a sua base parlamentar revelou maior atenção sempre que
se cogitava criar inquérito parlamentar.
Diante dessa política do Governo Fernando Henrique, do Governo do PSDB, que aqui reclama e fala das
discussões que a maioria desta Casa tem, dos procedimentos regimentais sobre a instalação de uma comissão
parlamentar de inquérito ampla, as políticas de impedimento de CPI ficaram famosas no período, algumas
tentativas frustradas...
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(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... para a criação de comissões parlamentares de inquérito.
Além do caso já referido, em 1996, da CPI dos Bancos, outro, de repercussão ainda maior, foi o da tentativa de criação da CPI da compra de votos para a emenda da reeleição, em 1997. A partir de escuta telefônica
de conversas do Deputado Federal acriano Ronivon Santiago, confirmou-se a primeira confissão de um Parlamentar que recebera dinheiro para votar favoravelmente à emenda.
O Governo Federal reagiu firmemente, negando qualquer participação nesse episódio e acrescentando
argumento de que havia também interesses estaduais e municipais para a votação da emenda.
Recentemente, o próprio ex-Presidente Fernando Henrique reiterou o não envolvimento do Governo
Federal com Santiago e outros quatro Deputados suspeitos, todos do Acre. Segundo o ex-Presidente, aceitar a
criação da CPI naquele momento, como queria um dos acusados, o Ministro das Comunicações Sérgio Motta,
um ano antes do pleito de 1998, seria permitir...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... o início da campanha “Fora FHC”.
Notem os senhores e as senhoras que era um ano antes da campanha de 1998, e o PSDB, o ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso se colocava contra a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, porque
era antes de um ano eleitoral. Agora, o que Oposição pretende é colocar e fazer a discussão de uma comissão
parlamentar de inquérito no curso do ano eleitoral. Não podia antes. Agora, pode.
O Ministro Sérgio Motta, aliás, assim como o Secretário-Geral Eduardo Jorge, importante colaborador
de Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato, tiveram seus nomes envolvidos em outros episódios de
denúncia de irregularidades no governo.
Sérgio Motta teve papel relevante na privatização do Sistema Telebrás, evento marcado por suspeitas e
denúncias. Em 1998, as revistas Carta Capital e IstoÉ publicaram matérias indicando uma preferência do Governo...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ...nos leilões de privatização pelo consórcio
liderado pelo banqueiro Daniel Dantas, do Banco Opportunity. Mais do que isso, de acordo com essas reportagens, pessoas com bom trânsito no Governo, como Pérsio Arida, teriam facilitado a aproximação de Dantas
com os fundos de pensão nos quais ele tinha interesse de associação.
Outros fatos relevantes ocorreram ao final do segundo mandato de Fernando Henrique, quando uma
onda de denúncias de corrupção abalou importantes órgãos estatais, a exemplo das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, e do Nordeste, a Sudene, e do antigo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem – DNER, transformado em Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT.
A Sudam e a Sudene foram extintas por meio de medidas provisórias, criando-se em seus lugares a Agência de Desenvolvimento da Amazônia e a Agência de Desenvolvimento do Nordeste.
O mais importante nesses episódios, quase ao final de governo, foi que, para evitar que as denúncias
alimentassem a criação indesejada de uma CPI, o ex-Presidente tomou a iniciativa de criar, em 2001, um novo
órgão executivo de controle interno, a então Corregedoria-Geral da União, hoje denominada Controladoria-Geral da União.
Eu acho que a Oposição tem muito o que explicar neste plenário quando faz cobranças incisivas a respeito do Governo da Presidenta Dilma e da condução das suas ações. Muitos fatos foram deixados de investigar
neste País, muitos problemas foram colocados debaixo do tapete, porque essa mesma Oposição que reclama
hoje das discussões que a Maioria trava e também das argumentações regimentais e legais que a Maioria coloca em plenário utilizou-se de vários instrumentos para barrar comissões parlamentares de inquérito.
Grande parte do sucesso da estratégia de evitar CPIs decorreu, conforme já assinalado, da forte coalizão
partidária formada em torno de Fernando Henrique Cardoso, demonstrada pela capacidade de aprovar, em 1995
e 1996, onze emendas à Constituição Federal, para cuja aprovação o quórum mínimo de apoio é de 60% dos
Deputados Federais e dos Senadores, uma ampla maioria que hoje a Oposição questiona que o Governo tenha.
Foi esse apoio, a propósito, que garantiu a aprovação, em 1997, da emenda da reeleição, que abriu caminho, no ano seguinte, para a recondução de Fernando Henrique Cardoso ao Palácio do Planalto.
Além da confortável base de sustentação no Congresso, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso
adotou uma notória política de evitar CPIs, porquanto temia o surgimento de experiências bem-sucedidas de
inquéritos durante seu governo, como acontecera na legislatura de 1991 a 1994.
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Como se vê, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o PSDB no poder...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ...representado aqui por Senadores combativos em grandes oratórias tanto neste plenário como em comissões, usou e abusou da maioria, da utilização
do Regimento, da protelação de instalação e realização de comissões, coisas que hoje dizem ser absurdas, desrespeitosas, acinte à Minoria. Como justificar as atitudes e as práticas de V. Exªs naquele período?
Queria dizer que, infelizmente, a Oposição se utiliza nesta Casa de investigações de CPI para fazer valer
a sua posição. Eu gostaria de saber da Oposição qual é verdadeiramente a proposta que tem para este País. É
aumento do custo da gasolina? É aumento da conta de luz? É o aumento do desemprego? É o fim de programas
sociais? É isso que propõe a Oposição e por isso não tem coragem de apresentar seu programa a esta Nação?
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Um governo não se faz apenas com denuncismos, com investigações e com críticas. A Oposição precisa mostrar o que está vindo e colocar para este
País um programa alternativo, que está sendo feito hoje pela Presidenta Dilma. Mas, infelizmente, eu sei que
a Oposição carece desse programa, não tem o que de concreto apresentar como alternativa ao País, aos brasileiros e às brasileiras.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras da Senadora Gleisi Hoffmann, que falou como Líder, na sequência de inscrições, nós temos aqui o Senador Jayme
Campos, em permuta com a Senadora Angela Portela.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Senadora falou como Líder? Ela falou por mais de
30 minutos como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Como Líder, tem direito a 20 minutos após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Líder de onde? Líder de quê?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) –Pela liderança do PT.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Ela não é Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Por delegação do Senador Humberto Costa. Aqui a autorização, à mesa. Falou em nome do Líder Humberto Costa. Após a Ordem do Dia, S. Exª
teve 20 minutos.
Naturalmente que houve... Como de praxe.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª está com a carta de delegação?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A Mesa tem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu gostaria de ver.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Excelência, a oposição vai falar quando? É uma pergunta que eu faço a V. Exª: a oposição vai falar quando?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós temos aqui uns
inscritos. Se bem que, quanto à Senadora Gleisi Hoffmann, Senador Mário Couto, o Senador Humberto Costa
estava inscrito como Líder e cedeu.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas ele não pode delegar; ele só pode delegar com
uma autorização escrita.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Mas há autorização que está sendo
entregue a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sim, aí tudo bem, aí tudo bem.
Eu pergunto: a Liderança da Oposição vai falar quando?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Na Liderança, nós temos agora, como
Líder, o Senador Acir Gurgacz, que não está presente, porque não o vejo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Fala atrás de outro Líder, um Líder atrás de outro Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – É intercalado agora. Após a Ordem
do Dia, nós temos os Líderes intercalados.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Falou o Líder...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – E agora nós temos o orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... agora falaria um orador.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu entendi a ideia de V. Exª. Se falasse um de um lado e outro de outro, a tese, de um certo modo, teria, na premissa, o direito de falar: fala de um
lado, depois fala de outro, mas, neste caso...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas eu estou perguntando a V. Exª quando V. Exª dará
oportunidade para a oposição se pronunciar na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A oposição está inscrita aqui. V. Exª é
uma das pessoas da oposição que está inscrita aqui na sequência, não logo após a Senadora Gleisi Hoffmann,
infelizmente, gostaria até de ouvi-lo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Mas teremos oportunidade de ouvi-lo ainda nesta tarde, neste começo de noite.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Antes da meia-noite?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Que V. Exª já está inscrito com certeza, Senador Mário Couto. V. Exª falará ao Brasil, sem dúvida alguma.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Antes da meia-noite?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – E, como nós todos sabemos, o País
para até para acompanhá-lo. Nós sabemos disso.
Na sequência, nós temos aqui o Senador Jayme Campos, em permuta com a Senadora Angela Portela,
como normalmente inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) –Porém, antes a Mesa comunica que
recebeu projeto de decreto legislativo e faz a leitura que escolhe o Sr. Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, §2º, inciso II, da Constituição
Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Essa indicação vem subscrita pelo
Líder do PSB, pelo PSDB, pelo PSOL, pelo PDT e pelo DEM e está sendo encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos para tramitação regimental.
Com a palavra V. Exª, Senador Jayme Campos, pelo tempo regulamentar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Prezado Presidente Casildo Maldaner, prezados Srs. e Srªs Senadoras, o que me traz à tribuna, na tarde
e noite de hoje, são alguns comentários em relação ao Pronto-Socorro Municipal da minha cidade de Várzea
Grande, no Mato Grosso.
Lamentavelmente, hoje nós tivemos a triste notícia sobre o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande.
Através da imprensa escrita – aqui o jornal A Gazeta, Folhamax e outros veículos de comunicação –, comenta-se
que o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande está pior do que uma enfermaria de guerra.
Lamentavelmente, a nossa saúde pública – eu sei que no Brasil todo – em Várzea Grande talvez seja uma
das piores. Conforme classificou o Conselho Federal de Medicina, é o terceiro Município do Brasil no ranking e
atende em situação de precariedade quase os 300 mil habitantes daquela cidade.
Eu não poderia deixar, em hipótese alguma, de vir aqui a esta tribuna cobrar das autoridades daquele
Município, do próprio Governo do Estado, para que faça algo que melhore, com certeza, o atendimento da
saúde pública daquela cidade.
Várzea Grande tem um hospital público, pronto-socorro e várias unidades de saúde. Quando fui prefeito
daquela cidade – eu tive o privilégio de ser prefeito por três mandatos e governador daquele Estado –, nós dávamos um tratamento todo especial para a saúde pública, sobretudo na construção e ampliação de unidades
de saúde em todo o Mato Grosso.
Eu tive a primazia, meus caros Senadores e Senadoras, de inaugurar este hospital em 1988, dotando
aquela cidade do hospital de 170 leitos, com área de urgência e emergência. Como Governador, eu tive o privilégio de construir, durante os meus quatro anos de mandato, mais de mil leitos hospitalares e tive o privilégio
de construir, até então no dia de hoje, o único hemocentro do Estado, que fica na capital, Cuiabá. E também
inaugurei o hospital de oncologia, também em Cuiabá, ou seja, o Hospital do Câncer.
E, lamentavelmente, os tempos passaram, a população cresceu, não podemos desconhecer. Todavia, o
Estado também aumentou a sua receita. Naquela época, arrecadávamos, no Orçamento anual, algo em torno
de R$400 milhões a R$450 milhões e, hoje, o Mato Grosso arrecada mais de R$1,3 bilhão.
E o questionamento que faço aqui, Senador Mário Couto, é: para onde está indo este dinheiro, à medida
que o Estado, hoje, cresce todo dia sua arrecadação, a sua economia, e o que se percebe é que há um descompromisso na oferta do serviço de saúde pública de boa qualidade? Não posso admitir que uma cidade como
Várzea Grande, que tem um Orçamento previsto para este ano acima de R$1 bilhão, não ter condições de dar
um mínimo de atendimento àquela população. Falta tudo: falta instalação, como aqui se disse que até esgoto
está passando por dentro da UTI; falta remédio; falta médico; enfim, falta tudo!
E, neste caso, venho, desta tribuna, cobrar fiscalização não só das autoridades municipais, estaduais, mas
também do próprio Governo Federal, do Ministério da Saúde, que tem a obrigação de fiscalizar, naturalmente,
os repasses para o Estado e para os Municípios. Como vejo aqui, há denúncia de que o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande não só atende a nossa população, como também está atendendo a população dos
Municípios da região metropolitana, sobretudo também da região do Médio Norte.
Faço um apelo, porque os dados estatísticos aqui fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina mostram que a situação é grave, é gravíssima! E, neste caso, espero que não só o Governo Federal, mas, sobretudo,
o Prefeito daquela cidade, o Dr. Wallace e a sua esposa... Os dois são médicos, ganharam a eleição naquela cidade prometendo fazer um Governo, para melhorar a saúde pública e, sobretudo, ofertar uma saúde de boa
qualidade. Já foi um ano e quatro meses, e pergunto ao Prefeito municipal, Dr. Wallace: o que ele cumpriu de
tudo aquilo que prometeu, nas praças públicas, nas ruas, nas estradas, nas comunidades rurais que pudesse,
com certeza, dar uma saúde e que o trabalhador a pudesse acessar e, com certeza, voltar para sua residência
tendo sido atendido? Há pessoas que dizem que ficaram o dia todo de pé aguardando atendimento médico
e não foram atendidas!
Eu tenho a obrigação de vir aqui e cobrar que ele cumpra seus compromissos e, com certeza, aplique,
pelo menos, aquilo que é constitucional em favor da saúde pública de nossa cidade. Caso contrário, a Câmara
Municipal de Várzea Grande terá de tomar as providências cabíveis e, se for o caso, pedir seu afastamento por
falta do direito constitucional de atender à população com saúde de boa qualidade.
Da mesma forma, eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer que vai mal a saúde em todos os Municípios mato-grossenses, seja no norte do Estado, no médio norte, no Baixo Araguaia, no Médio Araguaia e na região oes-
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te. A população clama e pede que o Governo do Estado dê um tratamento diferenciado à saúde, sob pena de
algumas milhares de pessoas irem a óbito por falta do mínimo de condição de atendimento nas unidades de
saúde de nosso Estado.
Por isso, meu caro Senador Pedro Taques, há uma expectativa muito grande na busca de um novo Governo que possa fazer as verdadeiras transformações em prol de nosso Estado. Nós temos o compromisso aqui
de não só cobrar, mas também de ajudar a resolver os problemas dessas áreas, já que nós já alocamos recursos
de nossa emenda em favor da saúde pública daquele Estado.
Quero aproveitar a oportunidade – para não ser longo, Sr. Presidente – para dizer que, lamentavelmente, vejo aqui uma notícia de que o Governo de Mato Grosso quer privatizar mais três rodovias estaduais em
Mato Grosso. Ora, as estradas construídas e pavimentadas foram, muitas, em parceria com o setor produtivo e
também tiveram investimentos da Fethab, pagos pela agricultura, pecuária e pelo agronegócio em todo interior mato-grossense. E vejo aqui o Governo propor a privatização de rodovias. Eu pergunto, meu caro Senador
Pedro Taques, aonde vai recurso de quase R$1 bilhão, que será arrecadado pela Fethab, para investimento nas
áreas de habitação e na construção, implantação e manutenção de rodovias estaduais? Não há nenhuma justificativa plausível! Quando vejo aqui, no site Só Notícias, dizendo que o Governo vai promover três ou quatro
audiências públicas na região norte do Estado, para colocar em andamento a privatização, eu acho que isso
aqui é um desrespeito do Governo de Mato Grosso, porque essas obras já foram pagas com o suor e as lágrimas
não só do grande e do pequeno, mas também da classe trabalhadora daquele Estado.
Faço um protesto desta tribuna, porque não posso admitir que um Estado que arrecada, Senador Mário
Couto, Senador Pedro Taques, R$1 bilhão apenas do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, esse mesmo
Governo queira privatizar as rodovias. E muitas delas estão sendo entregues para os seus apaniguados, para
os seus amigos e correligionários, como é a privatização da MT-130, que liga Primavera do Leste à cidade de
Rondonópolis. Não posso admitir, Senador Pedro Taques. Até porque essa rodovia foi pavimentada quando fui
governador do Estado. E hoje se paga quase R$30,00, num trajeto de menos de 100 quilômetros, para trafegar uma carreta. E o Governo não dá nenhuma manutenção, como está lá todos os dias sendo noticiado pela
imprensa mato-grossense que não é possível trafegar numa rodovia em que está sendo pago R$30,00 por caminhão de seis eixos.
É uma vergonha! O Governo tem que tomar providências. E nós e a sociedade não podemos aceitar aquilo que está sendo praticado pela atual gestão que comanda o nosso Estado de Mato Grosso.
Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Parabéns, Senador Jayme, pelo discurso, que
falou sobre a saúde no Município de Várzea Grande. Imagine, em Mato Grosso, as pessoas que estão no poder
pregam o tal do alinhamento. O Governador é do mesmo Partido do Prefeito de Várzea Grande. Se ele não está
auxiliando o Município de Várzea Grande, que alinhamento é este? Não o está auxiliando por quê? V. Exª fez
referência também ao Fethab. Os produtores do Estado estão colaborando com o Estado em quase R$1 bilhão,
como V. Exª fez referência, ao ano. Trezentos milhões estão indo para a Copa do Mundo, para pagar salário. O
Governo do Estado não presta conta desses valores. Portanto, a oposição, Senador Jayme, nós não podemos
passar óleo de peroba na cara, porque não temos cara de pau. A oposição serve para fiscalizar, e V. Exª está fazendo isso. Parabéns pelo discurso!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Obrigado, Senador Pedro, pelo aparte.
Não seríamos aqui coniventes com todos aqueles desmandos que estão ocorrendo ali, tendo em vista
que estamos sem estradas, sem saúde, sem segurança.
É o terceiro Estado mais violento do Brasil. A segurança pública está sucateada. Não há investimento por
parte do Governo estadual. O pouco que foi para lá foram recursos do Governo Federal, mesmo assim, uma
ninharia – como se fala no termo mais conhecido em Mato Grosso –, recursos insuficientes, até mesmo para
equipar, a compra de armamento, para a nossa Polícia.
Passou a ser um Estado violento, voltou a ter o cangaço no Mato Grosso. Não tem um dia em que não
morram, na Baixada Cuiabana – nenhum dia –, duas pessoas. É um índice alarmante: se mata mais em Cuiabá,
em Várzea Grande, do que se matava no tempo do Pablo Escobar, na Colômbia, que foi o maior traficante daquele País. Isso é uma vergonha.
Então, tive que vir aqui mostrar, não só em meu nome, a indignação da sociedade. Tenho percorrido
o Mato Grosso e tenho feito várias oitivas, audiências, ouvindo os sentimentos, as aspirações do povo mato-grossense, e o que se percebe é só reclamação, insatisfação com o Estado, que tem uma receita fabulosa, gigantesca, e não se vê nenhum retorno em favor da nossa população.
E para não ser longo, Sr. Presidente, quero também dizer que estivemos ontem, eu e o Deputado Federal Júlio Campos, meu irmão, que é Deputado Federal, no Ministério da Integração. Fomos recebidos pelo Dr.
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Irani Ramos, que é o Secretário-Geral daquele Ministério, e solicitamos a ele a liberação dos recursos para a
Defesa Civil, tendo em vista que estamos com 25 Municípios em estado de calamidade pública, praticamente.
Toda a tramitação do encaminhamento do decreto de estado de emergência já foi feito, e fomos solicitar, na medida em que muitos estão sem estrada, sem ponte, muitas famílias estão vivendo agora, neste exato
momento, em colégios, em creches, em igrejas, que libere os recursos. Caso contrário, depois que morrerem as
famílias, que não houver condições de escoar a produção, de trafegar para levar seu filho ao colégio, o dinheiro,
se por ventura chegar, já será muito tarde. E ali se comprometeu a liberar urgentemente.
Daqui desta mesma tribuna, se esses recursos não forem liberados nesses próximos dez dias, voltarei
para cobrar, tendo em vista que o que eu vi está pior que lá no Estado de Rondônia – situações gravíssimas.
As chuvas também não pararam, e o Governo quase nada ou pouco fez em favor daquela população sofrida.
Muitos estão no interior, estão distantes da capital, e para lá não se pode levar nem o vidro do remédio, nem a
gasolina, nem o gás, nem os próprios gêneros alimentícios podem chegar a essas comunidades.
Dessa maneira, espero que o Ministério da Integração, através da Defesa Civil, possa atender essa demanda de mais de 25 cidades que já decretaram estado de emergência. Lamentavelmente, muitas delas sequer
receberam pelo menos um sinal positivo por parte desse Ministério.
Encerro, meu caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizendo que tudo aquilo que eu disse desta tribuna é o retrato do que tem acontecido em Mato Grosso, particularmente na cidade em que nasci e me criei;
de que fui prefeito por três mandatos; que me deu o privilégio de me eleger governador do Estado; e que me
deu também, desta feita, mais de 78% para Senador da República, mandando aqui que eu os representasse
no Congresso Nacional.
Eu não poderia ficar, em hipótese alguma, de boca fechada, sem criticar aqui – crítica no bom sentido –
para que o prefeito daquele Município, Dr. Walace Guimarães, e o Governador Silval Barbosa, que são aliados
políticos, deem à população o respeito que ela merece, o tratamento que ela merece, sobretudo, não deixando
pessoas irem a óbito, como está acontecendo todos os dias – pessoas morrendo, muitas vezes, por falta de um
leito ou por falta de um profissional qualificado para atender a nossa gente, o nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Parabenizo-o, Senador Jayme Campos,
pelo pronunciamento de V. Exª.
Requerimento...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vou ler dois requerimentos e, depois, lhe
dou a palavra pela ordem.
A Senadora Vanessa Grazziotin apresentou o Requerimento nº 368, de 2014, por meio do qual solicita,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 30 de abril a 10 de
maio de 2014, para compor delegação de Parlamentares em visita à República Popular da China, com a finalidade de aumentar constantemente o conhecimento mútuo e a amizade entre as duas partes, envidar esforços
para o desenvolvimento contínuo e aprofundado das relações e cooperações bilaterais, conforme designação
da Presidência, e comunica, nos termos do art. 39, I, a ausência do País no período.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação o Requerimento nº 366, de
2014, do Senador Jarbas Vasconcelos, que solicita, como Vice-Presidente da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional e Membro do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China, licença dos trabalhos da Casa
para integrar delegação brasileira em visita oficial à China, no período de 1º a 10 de maio do corrente, conforme autorização da Presidência.
Em discussão. (Pausa.)
Como não há quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Flexa Ribeiro, em virtude de uma reunião importante para mim que precisei ter com o Dr. Alberto Cascais, na Advocacia-Geral do Senado, não pude estar aqui.
Quero registrar o meu voto “sim” para o Embaixador Eduardo Ricardo Gradilone Neto, designado para
o Reino de Tonga e Nova Zelândia; para a Embaixadora Regina Célia de Oliveira Bittencourt, designada para
exercer o cargo de Embaixadora em Burkina Faso; e também para os membros da Antaq, Fernando José de
Pádua Costa Fonseca, Mário Povia e Adalberto Tokarski, registro os meus votos “sim” para cada uma dessas autoridades, desejando que todos tenham o maior sucesso nas suas respectivas missões.
Muito obrigado, Presidente, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Ata registrará a solicitação de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só queria saber
como está a ordem da fala.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª é o quarto inscrito pela Liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sim, então, já falou a Senadora Gleisi, falou o Senador Jayme...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não, como orador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Quando eu fui me inscrever, eu era o quarto. Eu continuo ainda como o quarto, depois de dois oradores subirem à tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – À frente de V. Exª, Senador Mário Couto,
estão o Senador Antonio Carlos Valadares, com permuta com o Senador Acir Gurgacz; depois, o Senador Eduardo Amorim; Senadora Vanessa Grazziotin, que está inscrita também pela ordem de inscrição. Talvez ela fale
primeiro pela ordem de inscrição do que pela Liderança. Aí, ela abre para V. Exª, que é o seguinte.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares, pela Liderança do PSB, com permuta com o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, falo sobre a redução da vazão do Rio São Francisco.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sob a minha presidência, realizou, semana passada,
uma importante audiência pública que debateu um sério problema que vem afligindo os Municípios e toda a
população da bacia hidrográfica do Rio São Francisco: a redução da vazão do Velho Chico, com a consequente
redução da oferta de água e a diminuição dos valores dos royalties transferidos aos Municípios do sistema Chesf.
A audiência pública reuniu representantes da ANA, Aneel, Chesf, Codevasf e Comitês de Bacias Hidrográficas. Nossa preocupação é que a baixa vazão do Rio São Francisco tem gerado graves consequências para
a população, especialmente das regiões do Submédio e do Baixo São Francisco.
Foram relatados prejuízos para os sistemas municipais de abastecimento de água, para rizicultores, agricultores, pecuaristas, aquicultores e, de forma geral, para toda população que depende das águas do rio para
consumo próprio e para a dessedentação de animais.
A vazão mínima requerida pela ANA, para o sistema Chesf, é de 1.300m³/s. É o volume de água que pode
assegurar, minimamente, de acordo com a demanda atual, o uso múltiplo das águas do Rio São Francisco, que
inclui a navegação, a pesca, os projetos de irrigação, de abastecimento das cidades, além, é claro, das funções
ecológicas essenciais do Rio São Francisco.
No entanto, neste período de estiagem, com base em autorizações de caráter excepcional, as usinas estão trabalhando com uma vazão de 1.100m³/s.
É certo que vivemos um dos piores períodos de estiagem, como não se vê há décadas, mas a redução
não é somente periódica e natural, resultante da alternância das cheias e das vazantes. É, também, uma redução provocada pelo homem.
Sendo assim, um dos objetivos da audiência pública que realizamos foi encontrar respostas que possam
minimizar os efeitos e os prejuízos decorrentes desse problema. Uma das justificativas apontadas na audiência
para a queda no nível de água liberado pelas barragens é a segurança hídrica, ou seja, a necessidade de preservar o nível mínimo de armazenamento de água nos reservatórios.
Para o Diretor de Operações da Chesf, Mozart Arnaud, se o sistema tivesse continuado a praticar 1.500m³/s,
a reserva de água hoje em Sobradinho estaria abaixo do nível de segurança.
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Durante os debates, o Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Wagner Soares Costa, cobrou ressarcimento dos danos causados aos usuários, como decorrência da decisão do Governo
Federal de reduzir as vazões do São Francisco abaixo do mínimo permitido.
Para ele, essas reduções emergenciais têm se tornado cada vez mais comuns, e pediu a elaboração de uma
programação que permita aos usuários se organizarem para os períodos de menor volume de água disponível.
O mesmo pedido foi feito pelo Coordenador-Geral do Fórum Sergipano de Comitês de Bacias Hidrográficas, Luiz Carlos Souza. Ao relatar problemas vivenciados por habitantes e pequenos produtores da região,
ele cobrou que todos os interessados pelo uso da água do Rio São Francisco sejam ouvidos todas as vezes que
houver a necessidade de redução da vazão.
O representante da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Helvio Neves Guerra, observou que os
Estados onde estão instaladas as usinas recebem compensações financeiras pagas pelos impactos causados
pela atividade e que esses recursos poderiam ser repassados aos Municípios que, à jusante, estão em situação
mais precária.
O representante da Agência Nacional de Águas (ANA), Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho, afirmou
que a intenção do órgão é criar regras estáveis com a participação da sociedade para garantir que a redução
da vazante seja feita de forma sistemática, minimizando os impactos no cotidiano dos usuários.
O objetivo é evitar, Sr. Presidente, que, toda vez que os reservatórios e rios estejam em níveis mais baixos, as vazões mais baixas possam ser praticadas, mas não de forma abrupta. Ou seja, não se pode sair de uma
vazão de 1.800m³/s, de 1.500m3/s, para 1.100m³/s, de uma vez. É preciso estabelecer patamares, uma forma
gradual de redução.
Entendo que o Senado Federal, por meio da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pode
dar a sua contribuição.
A garantia de um prazo, entre a autorização e a efetiva redução da vazão, pode ajudar àqueles que dependem da captação da água do São Francisco, como são os irrigantes do Baixo São Francisco do Estado de
Sergipe: Propriá, Betume e Cotinguiba-Pindoba. Como eu disse, pode ajudar àqueles que dependem da captação da água do São Francisco a se organizarem e a se prepararem para da redução da vazão, quando ela for
ocorrer. Do mesmo modo, que essa redução ocorra em etapas, de forma gradual.
Preocupa-nos, sobretudo, que um conjunto de projetos, previstos ou já em execução, para o Rio São
Francisco, trarão um acréscimo significativo para a demanda de água da bacia hidrográfica. Cito, entre eles:
o Corredor Multimodal do Rio São Francisco; o Projeto de Integração do São Francisco (PISF); o Canal Oeste –
Piauí; a expansão dos perímetros irrigados, o Projeto Xingó, no Estado do Sergipe.
A Lei nº 9.433, de 1997, é muito boa em seus fundamentos: a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas. E deve ser descentralizada, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
A legislação pode assegurar, de forma mais equilibrada, esse planejamento participativo, com limitações
para os órgãos que participam do processo de decisão, sem perder de vista a necessidade de segurança hídrica
e de geração de energia elétrica.
Por isso, estamos estudando, juntamente com a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, uma
alteração substancial nessa Lei nº 9.433, de 1997, para assegurarmos uma maior estabilidade a essas reduções
abruptas que estão sendo procedidas no Rio São Francisco, dando prejuízos incomensuráveis aos pequenos
produtores, aos pescadores, enfim, a todos aqueles que dependem das águas do Velho Chico.
É fundamental que todos os consumidores e todas as instituições se sintam participantes das decisões
tomadas. E, sem esquecer do setor elétrico, lembrar que a água, destinada às atividades produtivas, assegura
a geração de emprego e renda; e a água, destinada ao abastecimento humano, assegura a vida. Quer dizer,
não é apenas a preocupação com o setor elétrico; é a preocupação com as atividades produtivas normais da
região e a preocupação com o abastecimento d’água, que assegura a vida ao nordestino, que depende das
águas do Velho Chico.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Pela ordem dos inscritos, seria a minha pessoa, mas ao mesmo tempo eu permutei com o colega, Senador do Brasil, pelo Pará, Flexa Ribeiro. Enquanto ele...
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) – Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para comunicar que
nas votações anteriores...
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – Meu Presidente...
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) – Meu querido...
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – ... do Partido Progressista, Ciro, com a palavra.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) – Só para comunicar que, nas votações anteriores, o Senador Ciro Nogueira votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – A Casa registra...
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – ... o seu voto “sim” nas votações anteriores. Obrigado. É o nosso Presidente nacional do Partido Progressista. É uma alegria tê-lo como nosso Líder. Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – Foi lido o Requerimento nº 372, de 2014, do
Senador José Sarney e outros Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial, destinada a homenagear
o centenário do nascimento de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, a realizar-se às 12 horas
do dia 27 de maio.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco Maioria/PP – RO) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Ivo Cassol, quero, antes de iniciar o pronunciamento, agradecer a V. Exª por ter permitido
a permuta, de tal forma que eu pudesse usar, neste momento, a tribuna.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, uma das características mais marcantes deste Governo do PT é o aparelhamento do Estado com o uso sistemático de artifícios para esconder a realidade.
Um bom exemplo dessa forma de atuar é o cenário que vem sendo montado, ao longo da década petista, em relação a um dos maiores patrimônios do nosso País: a Petrobras.
Como bem registrou a comentarista política do Estadão, Dora Kramer, semana passada, em seu artigo
denominado “Caso Sério”, ela diz – aspas –:
“A ideia de usar a Petrobras para fins políticos já podia ser identificada claramente no primeiro encontro
do PT logo após a eleição de Luiz Inácio [Lula] da Silva, no Hotel Nacional, em São Paulo. Nos bastidores
travava-se uma batalha pela presidência da empresa e os interessados comentavam o quanto o posto
lhe seria útil para os planos futuros de eleições e governos dos Estados.” [fecho aspas]
A declaração da jornalista Dora Kramer é hoje comprovada pelos fatos divulgados pela imprensa nacional e internacional. O assunto é a gestão petista na Petrobras, orgulho de todos os brasileiros, que, com sua
prática danosa, gerou uma situação extremamente grave, responsável por um rombo anual em nossa balança
comercial na faixa dos US$15 bilhões.
Mas acabo de citar um número, Senador Pedro Taques, e o fato é que são exatamente eles, os números,
que conseguem expressar, com toda a sua frieza, mas, ao mesmo tempo, com enorme contundência, o quão
desastrosa tem sido a interferência do Governo na Petrobras.
E o povo brasileiro, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, já manifestou sua indignação com o nível de corrupção na Petrobras. Segundo pesquisa do Datafolha dessa última semana, 78%, ou seja, mais de três quartos
dos brasileiros, dizem que existe corrupção na Petrobras e somente 5%, Senador Aécio Neves, dizem que não
existe corrupção na companhia.
Mesmo diante desse contingente de brasileiros indignados, o Governo do PT está apostando na inviabilização das investigações no âmbito do Congresso Nacional. Li com muita preocupação no blogue do jornalista
Gerson Camarotti, de ontem, a informação de que a estratégia do Planalto é trabalhar com o calendário. Quer
adiar ao máximo a instalação de qualquer CPI, até a do fim do mundo, para sincronizar o início dos trabalhos
com o período da Copa do mundo.
Contrariando as declarações da Senadora Gleisi, de que ao Governo interessa o esclarecimento dos fatos,
tanto que citou, na ocasião, como prova do interesse, a disposição da Presidente da Petrobras, Graça Foster, de
comparecer ao Senado no dia 8 de abril, ontem.
Pois não é que a Presidente Graça Foster não veio, mas oficiou à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
informando que aguardará o desenrolar dos fatos. Informa o jornalista Lauro Jardim, do Radar on-line, que a
mudança é resultado da articulação da bancada do PT no Senado.
Por gentileza, Senadora Gleisi, tem explicação a mudança de posição de V. Exª? Mudou do tem que vir
para o não tem que vir em apenas um fim de semana?
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Alguns dias atrás, vim a esta tribuna manifestar minha preocupação com os rumos do País e, muito especialmente, com o descumprimento por parte do Governo das entusiasmadas promessas de campanha. E um
dos pontos que destaquei, naquela ocasião, foi justamente a desvalorização dos papéis da Petrobras.
Em setembro de 2010 – faço questão de recordar –, a empresa valia R$362 bilhões. Agora, vale R$165
bilhões. Isso quer dizer que, em três anos e meio, ela foi desvalorizada em 54%. A Petrobras vale hoje, Srªs e Srs.
Senadores, em março de 2014, menos da metade do que valia em setembro de 2010.
Outro fator a pesar decisivamente para o mau desempenho da Petrobras vem sendo a manutenção artificial do preço dos combustíveis, isto é, a utilização da empresa como arma contra a inflação.
O Governo não faz o dever de casa para combater a inflação – gasta muito mal, quase com incúria, o
dinheiro arrecadado dos contribuintes – e aí, amedrontado pela ameaça da inflação, acaba apelando para truques como este de intervir na política de preços de uma estatal.
Levantamento feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) aponta que, somente nos últimos três
anos, a Petrobras perdeu R$47 bilhões por conta da defasagem entre os preços da gasolina e do diesel vendidos no Brasil e aqueles praticados no mercado internacional.
Voltemos uma vez mais aos números. Somente nos doze meses de 2013, a Petrobras acumulou uma dívida de R$68 bilhões. Terminou o ano, vejam bem, com uma dívida superior a R$200 bilhões, e a previsão é de
que esse endividamento continue a crescer em proporções alarmantes. Afinal, para fechar as contas e garantir
os recursos necessários aos novos investimentos, a única saída da empresa tem sido a de tomar empréstimos
cada vez mais caros no Brasil e no exterior.
Um terceiro fator que nos ajuda a entender o mau momento da Petrobras situa-se no campo daquelas
ações que o PT, nos velhos tempos de oposição, gostava de chamar de maracutaias.
Também aqui, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, o que se observa na Petrobras não é muito diferente
do que se observa nos demais órgãos e instituições governamentais. A coisa está correndo solta, para a delícia
de alguns poucos espertalhões e o desconsolo da sociedade brasileira.
A cada dia, na administração pública, tomamos conhecimento de uma nova trama, naquela linha já bastante conhecida de a mais nova abafar as anteriores. Temos o problema da aquisição da Refinaria de Pasadena,
mas já surgiu também outro fio descampado: a construção da Refinaria de Abreu e Lima, orçada em US$2,5
bilhões e que já está custando em US$20 bilhões, sem operação.
A matéria de capa da Folha de S.Paulo, de ontem, foi o escândalo da contratação pela Petrobras de 90
bilhões sem licitação. A empresa usa um decreto, que o TCU contesta e tenta impedir a prática desde 2010.
Em resumo, a história é a seguinte: a Petrobras foi transformada em braço do PT, funcionando há 11 anos
como instrumento de política econômica e foco de corrupção. É consenso dos analistas da indústria petrolífera
que a empresa está afundando sob o peso dos malfeitos, mas o potencial da empresa é tão grande, dizem eles,
que livre do jugo do Governo, em pouco tempo retomará a trajetória que fez dela o orgulho dos brasileiros e
uma das empresas petroleiras mais valiosas do mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números, infelizmente – e não somente os números, mas também os fatos –, estão aí a revelar que a Petrobras, com toda a sua história, com toda a sua grandeza, com toda
a sua força, está correndo sérios riscos, devidos a uma administração que se mostrou, na última década, extremamente despreparada.
E é sobre essa Petrobras, Senador Mário Couto, que a base do Governo impede a instalação de uma CPI
que foi proposta pela oposição, dizendo que tem interesse em fazer a CPI, desde que ela seja expandida por
outros fatos desconexos da questão da Petrobras, como são as questões dos metrôs de várias cidades. Se o
Governo tivesse realmente interesse de fazer a CPI da Petrobras, que fizesse a outra em separado. Teria a assinatura de todos os Senadores.
Instalaríamos a CPI da Petrobras e a CPI que o Governo quer instalar sobre os metrôs e trens de vários
Estados brasileiros. Aí, sim, o Governo estaria dando uma demonstração de que, de fato, quer passar a limpo
o que houve na Petrobras, ao longo desses últimos 10 anos. É lamentável que essa empresa, que é patrimônio
dos brasileiros, esteja na situação de dificuldade que se encontra atualmente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. Ivo Cassol, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela bondade do Senador Mário Couto,
fala a Senadora Vanessa Grazziotin e ele fala na sequência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Paim, como disse o Senador Casildo Maldaner, como o País para, a fim esperar o Senador
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Mário Couto falar, eu sou uma privilegiada, porque a audiência neste momento é elevada, visto que, logo após
a minha pequena intervenção, falará o Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esta é a grande Senadora Vanessa Grazziotin. Teve um gesto nobre agora, de respeito a V. Exª, que V. Exª tinha tido com ela anteriormente.
Prorrogamos a sessão por mais uma hora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Antes de abordar o assunto que me
traz à tribuna, eu aqui vou falar a respeito do crescimento da indústria, da produção industrial registrada no
Brasil, dos resultados divulgados ontem e publicados nos jornais e em todos os meios de comunicação do País.
Antes disso, Sr. Presidente, quero falar aqui de um dos nossos grandes orgulhos, que, tenho certeza, não
é apenas do Amazonas, mas da Amazônia e do Brasil. O Teatro Amazonas passa a constar em mais uma lista
como um dos dez mais importantes teatros, um das mais importantes casas de ópera do Planeta, desta feita
uma lista que foi publicada recentemente, nesses últimos dias, no jornal norte-americano USA Today. O Teatro
Amazonas figura, ao lado do Palais Garnier, da França; ao lado do Metropolitan Opera House, dos Estados Unidos; de Sydney Opera House, da Austrália, e de tantos outros templos.
O importante, Sr. Presidente, registrar as observações feitas em relação ao Teatro Amazonas. De fato,
Manaus é uma cidade que fica no centro da Floresta Amazônica, e lá, nessa cidade que tem 2 milhões de habitantes, está o Teatro Amazonas, que é, repito, uma das dez casas de ópera mais belas do Planeta. Para nós,
isso é muito importante, porque não é só um monumento, mas é um monumento que traz em si uma parte
importante da história da Amazônia, da história do Amazonas, da história do Brasil.
A Amazônia, hoje, é aquela região que representa 60% do Território brasileiro, que tem a maior área florestal preservada, não do Brasil, mas do Planeta, mas é também a região onde há grandes centros povoados.
Temos a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, e, junto dela, outras cidades, como Ananindeua, formando
uma grande região metropolitana. Temos também Manaus, Iranduba, também outra grande região metropolitana; Rio Branco, no Estado do Acre; Porto Velho, no Estado de Rondônia, e tantas outras cidades, Sr. Presidente.
O nosso grande desafio é conviver, é buscar o desenvolvimento da região, a implantação dos investimentos em infraestruturas necessárias para a nossa região, com o cuidado ambiental.
Mas o Teatro Amazonas, assim como outras obras importantes que temos na cidade de Manaus – em
belém também –, é símbolo desse período áureo da borracha que viveram o Amazonas e outros Estados da
Região Norte. São obras que vêm lá do início dos anos de 1900, final de 1800, 1880, 1890, quando a exportação do látex – Senador Paim, V. Exª que é de lá, do outro extremo do País –, da borracha, representava mais do
que 25% da pauta exportadora do nosso País. Portanto, a Amazônia já sustentou este País, Sr. Presidente, com
o extrativismo e, sobretudo, a borracha.
Foi exatamente no Estado do Amazonas que se instalou a primeira universidade, apesar de que a história do Brasil ainda não reconheceu esse fato. São de lá as primeiras cidades brasileiras a ter energia elétrica, a
ter bonde. E quando aconteceu a derrocada do ciclo da borracha – todos conhecemos a história –, a Malásia
biopirateou a borracha do Brasil e passou a produzir esse produto de forma muito mais eficaz e muito mais
barata, porque lá eles lá plantaram. Toda a produção brasileira, a partir da Amazônia, vinha do extrativismo, ou
seja, de árvores que já existiam e apenas o produto era retirado. A plantação, muito mais adensada, fazia com
que um volume muito maior de látex fosse produzido, o que o barateou. Quando houve a derrocada, Belém e
tantas outras cidades, mas, principalmente Manaus, viveram péssimos momentos. Manaus soergueu somente
com a implantação da Zona Franca de Manaus, há 34 anos.
E é exatamente este o tema que me traz à tribuna mais uma vez, Sr. Presidente: a Zona Franca de Manaus.
Só que desta vez eu quero usar o tema da Zona Franca de Manaus para falar da pesquisa, do levantamento
feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), todos os meses, no Brasil, em, salvo engano, 11
ou 14 regiões metropolitanas do Brasil, para verificar o desenvolvimento da produção industrial em nosso País.
Pasmem V. Exªs. O aumento registrado no Brasil foi de 5%. Segundo os pesquisadores, esses 5% de crescimento da produção industrial revelam uma surpresa. Uma participação importante para que o Brasil crescesse
5% ocorreu no Estado do Paraná, em decorrência da indústria automobilística – automóveis de passeio, máquinas agrícolas e caminhões. O crescimento no Estado do Paraná foi significativo, seguido pelo crescimento
da indústria no Estado do Amazonas.
Se no Paraná o que puxou foi o crescimento produtivo industrial, foi o segmento automobilístico e de
máquinas agrícolas, no Amazonas foi a recuperação do segmento de duas rodas, mas, principalmente, o excelente desempenho no setor eletroeletrônico na produção de televisores, Senador Paim, em decorrência da
Copa do Mundo que teremos no Brasil. A cada quatro anos, em véspera de Copa do Mundo, o crescimento da
produção na Zona Franca de Manaus dá um salto um pouco maior do que em anos em que não há Copa do
Mundo. E, neste ano, tudo indica, exatamente pelo fato de a Copa do Mundo ser no Brasil, que o crescimento
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será bem maior, proporcionalmente, percentualmente, do que aqueles experimentados, já alcançados em anos
anteriores, em Copas do Mundo anteriores.
Sr. Presidente, quando a imprensa divulga uma pesquisa, divulga também uma análise do porquê e quais
os fatores que têm levado ao crescimento. Mostra que grande parte da retomada da produção de máquinas
agrícolas, de caminhões, de automóveis se deve ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI) do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Lá no Paraná estão instaladas importantes empresas, como a Volvo, a Renault, a Nissan e a Volkswagen, além da Caterpillar e outras, Sr. Presidente, ou seja, um
programa do Governo Federal. E o que percebemos? Abrindo os jornais, as revistas semanais, as notícias são
extremamente negativas em relação ao Governo da Presidenta Dilma.
Aliás, os juros subiram mais uma vez em nosso País, já ultrapassando a casa dos 11%, alcançando um patamar superior àquele recebido pela Presidenta Dilma, quando ela assumiu o poder. E dizem que essa política
do rebaixamento do valor das taxas de juros no País te sido responsável pela subida inflacionária.
Mas vejamos bem, Sr. Presidente, aí vem outra crítica de quem? Da oposição, porque aqui, da tribuna,
são poucos os que enfrentam esse debate. Eles preferem vir à tribuna falar de Petrobras, e falar de CPI, e falar
disso, e falar daquilo. Não, vamos falar de uma coisa mais consistente, vamos falar de política econômica, inclusive, inserir a Petrobras nesse debate de política econômica do Brasil. E dizem: “Mas é errado, não deixou
aumentar o preço da gasolina, uma interferência.” Mas e aí, Senador Paim, se o preço da gasolina tivesse aumentado mesmo, como é que estaria a inflação e como é que estaria o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro? Como é que estaria isso?
Reclamam que é muita gastança, que é preciso fechar a torneira, que o BNDES tem as suas torneiras
abertas. Mas está aqui o resultado: exatamente por conta de o BNDES ter torneira aberta, de o Brasil ter tido a
capacidade de trazer a Copa do Mundo para cá, é que o nível de emprego não caiu. Apesar de tudo, nenhum
deles vem à tribuna para dizer: o desemprego no Brasil aumentou, o valor do salário do trabalhador diminuiu.
Não subiu nem vai subir, Senador Paim, por uma única razão: porque esta é a política do Governo que
nós aqui defendemos, a política que olha para o trabalhador, a política que olha para aquele mais humilde.
Eles não têm coragem de dizer, quando falam em responsabilidade fiscal, que o sinônimo de responsabilidade
fiscal seria, seria não acabar, mas pelo menos diminuir o programa Minha Casa, Minha Vida, um programa que
faz com que o sonho de muitos brasileiros e brasileiras de ter a sua casa própria se torne realidade.
Quando eles falam em reajuste fiscal, o que eles querem dizer é que tem de acabar com a lei que garante o aumento real no valor do salário mínimo, todos os meses. É isso que o Brasil precisa discutir, é isso o que
estará em jogo e é isso o que está em jogo neste momento.
Mas, não! Tudo é um problema da CPI, é um problema da CPI, da CPI. Vamos abrir um debate franco, um
debate aberto. Vamos fazer, sim, uma avaliação do que foram os governos passados para o Brasil e para o povo
brasileiro e o que tem sido este Governo corajoso da Presidenta Dilma, da primeira mulher a governar este País.
Então, eu fico muito feliz, Sr. Presidente. Para mim, seria muito difícil, e tenho certeza de que também
para V. Exª, Senador Paim, que continua da forma de quando iniciou sua militância política, na oposição ou na
situação, mas defendendo sempre o salário do trabalhador, defendendo sempre o emprego do trabalhador. E
isto poucos países podem falar: que o emprego não está em queda; que o salário não está em queda.
Está aí a Europa, estão aí os Estados Unidos e vários países da Ásia. Na União Europeia, principalmente,
o que vem acontecendo? As leis aprovadas subtraem direitos dos trabalhadores. O salário do trabalhador, em
vez de crescer, como acontece neste País, tem diminuído. Mas são essas as críticas que eles fazem. Como não
querem usar as tribunas para fazer uma análise do Brasil real e da real política da Presidente Dilma e explicar
para o povo que, quando defendem o aperto fiscal, estão, no fundo, defendendo que o BNDES distribua menos
recursos, disponibilize menos recursos, que bancos como a Caixa Econômica Federal não concedam empréstimos para o povo brasileiro, porque, na avaliação deles, conceder crédito para o povo significa fazer com que
dinheiro circule no mercado interno.
Agora, é exatamente o dinheiro que circula no mercado interno, é exatamente o poder de compra do
povo trabalhador que faz com que a economia gire como uma roda em um ciclo virtuoso, Sr. Presidente: quando tem consumo, tem produção; quando tem produção, tem emprego; e, quando tem emprego, tem salário,
Sr. Presidente.
Então, é este o País que nós defendemos. É este o Governo que nós defendemos. E é essa a política de
que me orgulho muito defender. Mas aí eles vêm e dizem: “O Governo manobra para não ter CPI.” Isso não é
verdade. Essa é a mentira mais deslavada, que não se sustenta no primeiro poste que chega e que se aproxima, Sr. Presidente, porque colide, porque a verdade tem vida longa, mas a mentira, como diz o velho ditado
popular, tem perna curta. Ninguém está manobrando contra CPI nenhuma, não. O grande embate que se
trava hoje no Parlamento brasileiro é o seguinte: CPI são favas contadas, teremos CPI. O embate que nós es-
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tamos tendo é que tipo de CPI: CPI que vai analisar apenas as questões que envolvem a Petrobras ou que vai
analisar também questões relativas – e que também ocupam as páginas dos jornais deste País – ao problema
do metrô do Estado de São Paulo e outras obras realizadas em outros Estados brasileiros? Essa é a verdadeira
questão, diferente do passado. Quando tantos outros Senadores ou Senadoras começam a ler um discurso,
que, na realidade, não é só um discurso, mas é um retorno à história – e contra fatos não se seguram boatos
– incomoda tanto. Como quando o Senador Paim vem aqui e faz um retrospecto: Não, espera lá, estão dizendo que há manobra do Governo, que o Governo não quer isso, não quer aquilo, mas como foi que esses que
falam assim agiram no passado?
Mas não quero nem entrar nesse mérito, eu não quero entrar nisso. Eu só quero entrar no seguinte fato:
nunca o povo brasileiro teve um governo que se preocupasse tanto com sua condição, com sua qualidade de
vida do que o que temos agora; e nunca, Sr. Presidente, investigou-se tanta coisa no Brasil como agora, inclusive no Parlamento. Então, não adianta ficar aí dizendo “não, não quer CPI”. Quer, sim.
Aprovar requerimento sobre a Petrobras? Vamos aprovar requerimento, mas vamos aprovar também o
do metrô. Vamos tudo, Sr. Presidente. Vamos passar a limpo, passar uma borracha, virar tudo do lado avesso,
do lado direito, pegar o lado esquerdo, tudo, e vamos analisar tudo. Essa é a diferença. Ninguém aqui quer enterrar CPI nenhuma, como tantas outras já foram enterradas.
Então, Sr. Presidente, com esse pronunciamento, primeiro, comemoro, porque aqui fala uma brasileira
que é amazônida, uma Senadora pelo Estado do Amazonas. E fico feliz, muito feliz, Senador Paim, de dizer que
a Zona Franca completou, este ano, 47 anos, e bem ali do lado, ali do lado, na Câmara dos Deputados, está tramitando e será votada, em breve, em segundo turno, uma proposta de emenda constitucional que prorroga a
Zona Franca por mais 50 anos. E de quem é essa PEC? Quem foi autora da PEC? Foi a Presidenta Dilma.
Como foi dito aqui: Quem devolveu para o Brasil a Sudam, a Sudene? Foi o governo do Presidente Lula.
Mas isso incomoda, Sr. Presidente, porque a palavra mais bonita para eles não é povo, não. A palavra mais bonita, mas que eles querem ver longe, é inflação. Aí dizem o seguinte: para não ter inflação, não pode haver
consumo. Agora, têm que dizer mais para o povo: não ter consumo é não ter salário. Não ter consumo é não
ter financiamento para o povo, para o pequeno agricultor.
Então, eu fico feliz de estar deste lado. E sei que tudo que está sendo debatido nesta Casa, neste momento, e ali ao lado, se dá em decorrência da proximidade das eleições. Eu, aliás, não sou candidata a nada nesta
eleição. Sou candidata a cabo eleitoral para defender o programa que eu passei minha inteira defendendo,
Senador Paim.
O desespero é porque, na política, na economia, no social, eles não têm o que dizer, eles não têm o que
falar. Eles não têm outra proposta a contrapor à proposta de quem está no poder hoje, porque esta, sim, é a
proposta avançada, é a proposta de um país independente, é a proposta de uma Nação forte como a nossa,
que trabalhe para integrar todos os países vizinhos do continente latino-americano e caribenho; e um país, Sr.
Presidente, que se preocupe, claro, com a inflação, porque inflação alta significa corrosão do salário, mas que
se preocupe principalmente com o trabalho, com o emprego e com o salário do trabalhador. Isto é muito importante. Isto é muito importante, Sr. Presidente.
Então, vir do Estado do Amazonas e falar que a gente tem um Governo que compreende e que tirou a
Zona Franca da crise permanente, aguda e crônica ao mesmo tempo, em que vivia na época do Presidente Fernando Henrique Cardoso é algo que me traz muito alegria. E não só uma alegria da palavra, mas uma alegria
da vivência, porque eu estou aqui no Senado, mas a minha cidade é Manaus.
A fonte de emprego e de sustento da minha cidade é a Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus hoje é outra, muito diferente do que era há 12 anos. É um modelo de desenvolvimento produtivo importante e reconhecido pelo Governo Federal.
Então, é muito bom, Sr. Presidente, vir aqui dizer que, pela última pesquisa feita pelo IBGE, o Amazonas,
por conta da Zona Franca, ocupa o segundo lugar no ranking dos Estados que mais cresceram economicamente. Foi um crescimento significativo. Foi um crescimento muito importante, Sr. Presidente, muito importante
mesmo, e que contribuiu para que o Brasil tivesse um crescimento de 5% na produção nesse último mês.
E dizer também que nós temos um grande desafio, que é cada vez mais fazer com que todos os produtos fabricados na Zona Franca tenham seus insumos produzidos no Brasil, ou lá na Zona Franca ou em outras
regiões. Em vários segmentos, como o de duas rodas e o de alguns tipos de aparelhos eletroeletrônicos, nós já
temos alcançado essa condição.
Então, era o que eu tinha a dizer. Falar da alegria, porque isso que está escrito no papel é sentido no dia
a dia da vida do povo: uma Zona Franca desenvolvida, gerando cada vez mais emprego para a nossa gente.
Muito obrigada.

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

409

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin – sua assessoria mandou um queijinho especial, que deixei aqui para a senhora.
Agora, Senador Mário Couto, antecede V. Exª – eu vi aqui na lista – o Senador Eduardo Amorim. Confesso-lhe que tinha anunciado V. Exª, mas ele veio à mesa e constatou que ele o antecede.
Então, seria o Senador Eduardo Amorim, e faço questão de ficar aqui para assistir aos três, porque, inclusive, depois do Senador Mário Couto, é o Senador Sérgio Petecão.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A expectativa aumenta.
Senador Eduardo Amorim, como Líder do seu Partido, o PSC.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, colegas Senadores – agradeço aqui a compreensão do Senador Mário Couto e do Senador Sérgio Petecão –, todos que nos acompanham pelas redes
sociais, eu gostaria de registrar aqui, com muita honra, a presença entre nós, neste plenário, do ilustre amigo,
do nosso Vice-Presidente Nacional do PSC e também, ontem, lançado como pré-candidato à Presidência da
República, a presença do amigo Pastor Everaldo.
Obrigado, meu Presidente. Obrigado, Pastor, por estar aqui entre nós neste Senado, nesta Casa, nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Seja bem-vindo à Casa, Pastor Everaldo, e
receba de todos nós as honrarias e o carinho de um presidenciável que está visitando o Senado neste momento.
Bem-vindo!
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pois bem, Presidente, nada disso foi combinado. Ou melhor, com certeza já estava nos planos do arquiteto maior, do bom Deus.
Sr. Presidente, gostaria de dizer que, durante a tarde de ontem, estive participando do lançamento, exatamente, da pré-candidatura à Presidência da República do nosso líder, nosso Vice-Presidente do meu Partido,
o Partido Social Cristão, como eu já disse aqui, o nosso amigo e irmão Pastor Everaldo Pereira.
Para nós, mais do que uma honra, é uma esperança, é a possibilidade de que o País e o povo brasileiro
tenham um Presidente da República que defenda, sobretudo, os valores cristãos, os princípios cristãos, colocando, com toda a certeza, Senador Mário Couto, o ser humano em primeiro lugar.
Vivemos em uma sociedade esfacelada pela desintegração familiar, pelas drogas, pela violência em todos os níveis. Ninguém aguenta tanta falta de respeito ao outro, à sociedade, ao Planeta. O que temos presenciado, ao longo dos últimos anos, são o exercício diário de desamor e o descumprimento, no dia a dia, dos
direitos fundamentais garantidos, sobretudo, na nossa Carta Maior, na Constituição cidadã: direitos à saúde, à
educação, à segurança; direitos a uma sociedade justa e igualitária, que estão previstos, por exemplo, no art.
5º. Está lá, Sr. Presidente:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade.
Dessa maneira, Sr. Presidente, percebo que este é o momento mais que oportuno, necessário para oferecermos à Nação brasileira um candidato ao Executivo nacional cuja militância está sedimentada na Doutrina
Social Cristã, inspirada nos valores e propósitos do Cristianismo – e aqui, Sr. Presidente, gostaria de enfatizar
que o Cristianismo ao qual me refiro não é o do ponto de vista apenas religioso, mas também ideológico; é o
que não segrega, é o que não exclui, é o que não discrimina e que tem como meta uma sociedade muito mais
justa, muito mais solidária e, com certeza, muito mais fraterna.
Quero também, Sr. Presidente, para registrar aqui a presença do nosso Vice-Presidente, citar as duas últimas estrofes do poema Invictus, escrito pelo jornalista inglês William Ernest Henley na segunda metade do
Século XIX, poema este que inspirou outro grande guerreiro, outro grande exemplo para o mundo, o Nelson
Mandela, que muitas e muitas vezes cantou e repetiu este poema e, com certeza, citando este poema, ele conseguiu mudar, com a sua luta e com a sua inspiração, a vida não só dos seus irmãos, não só do seu povo e da
sua gente da África do Sul, mas certamente a vida do povo de muitos cantos do Planeta.
Pois bem, Sr. Presidente, as duas últimas estrofes do poema Invictus: “Eu sou o senhor do meu destino,
eu sou o dono do meu destino, portanto, eu sou o comandante da minha alma.”
O poeta estava inspirado, Sr. Presidente. Com certeza, quando ele disse isso, ele lembrava o tempo todo
do milagre da vida, porque Deus, na sua generosidade, nos dá dois grandes presentes: primeiro, o milagre da
vida, e, com a vida e com a atitude durante a vida, podemos escolher o nosso destino, podemos escolher aonde
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devemos e necessitamos chegar; o segundo presente é, com certeza, o milagre da liberdade, que é essa que
nos mobiliza, com as nossas atitudes, a escolhermos um destino muito melhor.
É isso, Sr. Presidente, que me inspira e que me faz aqui falar da pré-candidatura do nosso querido irmão
Pastor Everaldo.
Sou senhor do meu destino, sou dono do meu destino, portanto, sou comandante da minha alma! Eu quero
um Brasil muito melhor, muito mais fraterno, muito mais humano e, com certeza, muito mais cristão também!
Obrigado, Pastor Everaldo, por estar aqui nesta Casa, neste momento. Nada disso foi combinado. Eu já
estava aqui planejado e inscrito, realmente, para falar, mas a sua presença foi um daqueles momentos que
Deus nos proporciona.
Finalmente, Sr. Presidente, para finalizar, eu gostaria de falar de uma data extremamente importante,
que comemoramos nos dois últimos dias, na segunda e na terça desta semana.
Segunda-feira foi o Dia Mundial da Saúde, data esta criada há 66 anos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido à preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas em todo
o mundo e também alertar a todos sobre os principais problemas que podem atingir a população mundial
nessa área, que, indiscutivelmente, é bastante ampla.
Entretanto, além dos problemas relacionados à saúde pública, a OMS, à época, também queria chamar a
atenção das pessoas para as responsabilidades dos governantes em manter políticas públicas que promovessem a saúde, além de reforçar que este é um direito de todos que, como eu já disse, está garantido na nossa
Constituição e precisa, de fato, ser efetivado em muitos cantos do nosso País.
No Brasil, essa é uma prerrogativa constitucional, como já dissemos, garantida no art. 196 da nossa Carta
Magna, em cujo texto está grafado: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
E aqui, Sr. Presidente, é importante ratificar que ter saúde não é somente não ficar doente, segundo a
própria OMS, é também manter um estado de bem-estar mais amplo, que envolve os aspectos físico, mental e
o ambiente social em que as pessoas estão inseridas. Manter o corpo e a mente em perfeita harmonia é uma
forma de se ter saúde de maneira ampla.
Sr. Presidente, não podemos nos esquecer de que um dos aspectos mais importantes para manter a
saúde pública é através do saneamento básico. Quando as cidades, ou parte delas, não fazem esse tipo de tratamento, toda a população fica mais propensa a desenvolver diversos tipos de doenças.
Entretanto, o conceito de saúde pública é mais amplo e envolve muitos outros aspectos além do saneamento básico e do saneamento ambiental, tornando-se uma das molas propulsoras para o desenvolvimento
social e econômico de um país.
Precisamos lembrar que um trabalho educativo-preventivo de qualidade também é uma ferramenta
eficiente para a promoção da saúde pública. E esse é um trabalho que pode e deve ser desenvolvido por professores em salas de aulas, por exemplo, através de campanhas educativas, mostrando a importância da coleta seletiva de lixo, de aterros sanitários, do trabalho desenvolvido por catadores e distribuidores de materiais
reciclados, entre outras ações. Com tudo isso, gera-se a diminuição do movimento nos hospitais e postos de
saúde, reduzindo de forma considerável os gastos do País.
Contudo, Sr. Presidente, campanhas preventivas realizadas pelas sociedades médicas, em parceria com o
Ministério da Saúde e o envolvimento da sociedade civil, são de grande importância para a desmistificação de
algumas doenças e para servir de alerta para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.
Gostaria, Sr. Presidente, de chamar a atenção para o fato de que, no dia de ontem, comemoramos o Dia
Mundial de Combate ao Câncer, data que foi criada em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer, que tem por finalidade chamar a atenção de nações, líderes governamentais, gestores e do público em
geral para o crescimento dos índices cada vez mais alarmantes da doença, que já se transformou, infelizmente,
em uma epidemia.
Pois bem, Sr. Presidente, essa é uma triste realidade. Entretanto precisamos nos preparar de maneira
eficiente e, sobretudo, efetiva, como médicos, como gestores, como políticos, para enfrentarmos o avanço do
câncer sobre a população brasileira.
No País, a estimativa para 2014 aponta para a ocorrência de aproximadamente 576 mil novos casos de
câncer. Calcula-se que o câncer de pele não melanoma será o mais incidente na população brasileira, seguido
pelos tumores de próstata, de mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo do útero.
Sr. Presidente, o avanço da doença aumenta a cada ano. Precisamos enfrentá-la com coragem e determinação. Trabalhei diretamente com pacientes de câncer no meu Estado, no Estado de Sergipe, e posso lhes
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falar com o conhecimento de quem conviveu no dia a dia com as dificuldades e as necessidades de quem não
tem um hospital especializado no tratamento dessa doença.
Sergipe, infelizmente, é um dos poucos Estados da Federação que ainda não têm um hospital do câncer,
Sr. Presidente. E dou aqui um testemunho. Não é porque o Ministério da Saúde não quisesse, não é porque o
Governo Federal também não desejasse, uma vez que recursos já foram enviados há mais de dois anos, e infelizmente, Sr. Presidente, um centavo sequer foi utilizado para construir nenhuma parede e nenhuma aquisição
de equipamento.
O Hospital do Câncer de Sergipe, mais do que um sonho, tem sido uma luta diuturna não apenas da minha parte, mas sobretudo de alguns abnegados sergipanos que têm consciência das necessidades pelas quais
passa o nosso povo, a nossa gente.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, do ano de 2011 para cá, foram apresentadas e aprovadas no Orçamento Geral da União, como disse, emendas de bancada para a construção do Hospital do Câncer de Sergipe,
sendo o total das emendas de aproximadamente R$120 milhões. Contudo, em consequência de inúmeros
atrasos na execução do projeto, apenas pouco mais de R$ 32 milhões foram empenhados. Enquanto isso, o
nosso povo, a nossa gente, os pacientes oncológicos continuam disputando espaço para atendimento e procedimentos específicos com pacientes, Sr. Presidente, politraumatizados no hospital de urgência de Sergipe,
o nosso maior hospital, o HUSE.
Espero que campanhas do porte do Dia Mundial da Saúde e do Dia Mundial de Combate ao Câncer sensibilizem os nossos governantes, para que possamos juntos, independente de bandeiras políticas ou partidárias,
lutarmos na busca da concretização desse grande sonho de um dia termos um hospital do câncer em Sergipe.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, nesse hospital de urgência, são quase 30 óbitos todos os dias, aproximadamente 15 deles ocorrendo na urgência e outro número igual a esse ocorrendo nas enfermarias. Trinta
óbitos, Senador Mário Couto, em apenas um hospital. É a última esperança do povo sergipano, porque, Senador Mário, apenas 13% da população sergipana tem qualquer plano de saúde, ou seja, 87% do nosso povo, da
nossa gente, não tem nenhum plano de saúde. O único plano que têm é o do SUS. Se não existe um hospital
ou, quando existe, está superlotado, mal equipado e, às vezes, sem um medicamento, sem um analgésico, sem
um antibiótico, isso pode significar a diferença entre a vida e a morte.
Dou aqui, Sr. Presidente, um testemunho, para finalizar, da Promotora Euza Missano, uma abnegada, uma
lutadora, uma desbravadora que enfrentou o Governo do Estado. Ela e os seus colegas promotores e procuradores, Ministério Público, entraram com pedido de intervenção federal para que realmente redirecionassem
ou olhassem para a qualidade do gasto com a saúde pública no nosso Estado. É um orçamento de quase R$2
bilhões, mas muitas vezes, Senador Mário Couto, falta remédio, falta analgésico, falta o antibiótico.
O índice de infecção hospitalar é elevadíssimo. Os médicos não suportaram mais. A sociedade médica
de Sergipe, o Conselho Regional de Medicina de Sergipe e o Conselho Federal de Medicina estiveram recentemente na Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília, relatando para o Procurador-Geral, Sr. Rodrigo
Janot, o que se passava dentro daquela unidade hospitalar. E deram testemunhos de que não suportavam mais
trabalhar naquelas condições em que, muitas vezes, tinham que escolher entre um e outro paciente qual deles
realmente deveria ir para a UTI ou usar aquele aparelho respirador ou receber aquela medicação.
Infelizmente, em Sergipe vivemos uma situação calamitosa, porque saúde pública não é prioridade para
o Governo que lá está, sinalizando que nós não temos um governo; temos sim um desgoverno, para a tristeza
do povo sergipano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
Agora passamos a palavra ao Senador Mário Couto, que gentilmente aguardou, já que eu havia anunciado o nome dele, mas na verdade outro Senador deveria falar antes. Ele entendeu o erro desta Presidência e
disse “não, fique tranquilo que eu aguardarei um segundo momento.”
Então, Senador Mário Couto, obrigado pelo entendimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– V. Exª não erra.
Sr. Presidente, eu fiz questão de vir a esta tribuna para falar ao povo desta nação querida.
O que o Brasil pode assistir hoje? O que se passa neste País? Como está o povo brasileiro? Essas são as
perguntas que nós temos que fazer hoje.
Lógico, há Senadores e Senadoras que devem ao Governo. Devem cargos públicos, devem liberação de
emendas, enfim, serviram à Presidenta ou Presidente ou à Presidente, serviram como chefe de gabinete e têm
que vir aqui defender a Presidente. Se não vier, obviamente vai ser chamada e vai pegar um puxão de orelha
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da Dilma, porque a Dilma deve dizer: “Por que não me defendeste? Eu te dei um cargo de confiança dentro da
Casa Civil, vou ajudá-la na campanha para governo, e você nem foi à tribuna me defender?”
É isto Brasil. A Dilma está desesperada. Na verdade, cometeu um dos mais graves erros que já havia sido
cometido por um presidente de uma nação. Se este País fosse um país sério, a Dilma “impeachmada”.
A Senadora, as duas que me antecederam, mas a primeira foi de uma infelicidade monstruosa, Brasil, ao
comparar. Quando bate o desespero, voltam a falar no nome de Fernando Henrique Cardoso. Este ano, ainda
não tinham falado uma vez no nome do ex-Presidente. No ano passado, também. E agora o desespero bateu
na porta e começam a comparar a administração atual com a de Fernando Henrique Cardoso.
Por mais, Brasil, por mais que a administração de Fernando Henrique Cardoso tivesse sido ruim, não
poderia a Senadora vir aqui dizer que, porque foi ruim a administração passada, esta pode ser ruim também.
Ora, que engano comete a Senadora!
Desaba na cabeça dos governistas o peso da incompetência; desaba na cabeça dos governistas o peso
da corrupção.
Quem pode comparar governos corruptos se os dois governos do PT bateram o recorde de corrupção
nesta Pátria?
Eu não tenho todos os dados, Brasil. Tenho alguns. Pena que a Senadora não esteja aqui. Governo Geisel, 10 casos em seis anos; governo Figueiredo, 11 casos em seis anos; governo Sarney, 6 casos de corrupção
em seis anos; governo Collor, 19 casos em dois anos – e foi “impeachmado”; governo Itamar, 32 casos em três
anos – e por aí vai; Fernando Henrique Cardoso, 44 casos em oito anos; Luiz Inácio Lula da Silva, 101 casos em
quatro anos – em oito anos, mais de 200.
Não se pode comparar, Brasil! Não se pode comparar, Brasil! Não tem o Governo condições de fazer comparações aqui.
O Governo Dilma acelera tanto a corrupção nesta Pátria que talvez passe dos 300 casos, se ela não sair
do Governo antes.
O caso da Petrobras é um caso muito sério, porque acaba com a maior empresa brasileira.
A revista Veja – já mostrei e vou mostrar de novo – resume, nesta semana, esse episódio. Ela mostra a
bandeira, perdão, a estrela do PT coberta de óleo. Passou da cor vermelha para a cor preta. Esse é o resumo,
Brasil, do que é o PT hoje. Trata-se da mesma revista que começou o impeachment do Collor – a mesma –, em
situações logicamente diferentes.
A Presidenta Dilma vai à imprensa e diz que faltou colocarem nos relatórios os detalhes da Petrobras
em que ela era a Presidenta do Conselho. “Mas eu também não li”, declarou a Presidenta. “Também não li”, mas
assinei a compra de uma sucata velha por 42 milhões, uma sucata velha que acabou custando 1,2 bilhão para
os cofres brasileiros, US$1,2 bilhão. Falei eu aqui várias vezes em Cruzeiro, mas são dólares, Senador Petecão.
Não é Cruzeiro não.
Quando pedi o impeachment da Presidenta, quando dei entrada, tive milhares e milhares e milhares de
assinaturas. Já assinando o impeachment foram milhares de assinaturas, milhares. Bastou eu vir aqui, nesta tribuna, e pedir humildemente ao povo brasileiro que colaborasse comigo nesse caminho do impeachment da
Presidenta. A imprensa começou a falar em impeachment.
Hoje, a maior satisfação que eu tive, mesmo sem ser membro da Comissão de Constituição e Justiça,
foi ver, observar, vários Senadores falando em ditadura. Nós estamos caminhando para uma ditadura. Eu não
ouvia falar isso, era só eu que falava, repetidamente, quase todas as tardes. Mas eu vi, vi hoje, cinco ou seis Senadores preocupados com a situação do País dizendo que o País caminha aceleradamente para uma ditadura.
Ora, brasileiros e brasileiras, se a Presidenta confessa um crime, um crime na Constituição Federal de improbidade e aqui este Senado quer sepultar a investigação sobre a Petrobras. Não adianta dizer que se tem que
apurar tudo. Ora, apure-se tudo. Nunca ninguém negou assinar uma CPI. O dia que eu negar a minha assinatura
para fiscalizar qualquer governo – está gravando isso – podem pedir a minha cassação – está gravando isso.
Agora, misturar tudo é não querer apurar. Se o Senado hoje, se a Câmara hoje vive a determinação do
Governo e nem sequer pode apurar, pode fiscalizar, porque Senadores e Deputados estão na mão do Governo.
Se a Dilma deu formicida, o veneno para o Supremo Tribunal Federal para que cometesse a maior leviandade
de toda a sua história, tinha condenado o Genoino e o Dirceu a crime, pois ela fez o Supremo desconsiderar
tudo isso e se desmoralizar.
Esperou pacientemente para mudar dois ministros, colocar dois ministros a gosto dela e depois deu a
formicida em dose alta para o Supremo Tribunal Federal. Desmoraliza esta Casa, fragiliza esta Casa, que, para
poder instalar uma CPI, já discute há uma semana, e vai ser preciso ir para o Supremo Tribunal Federal. E tenho
dúvidas! E tenho dúvidas! Lá ela tem seis e o povo só tem cinco. O que podemos esperar desta Pátria?
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Corrupção, ora, Senadora Gleisi, corrupção, escândalo, até pedofilia. Brasileiros, brasileiras, meus queridos
irmãos do meu Pará querido de Nossa Senhora de Nazaré, até pedofilia! Contrataram um pedófilo medonho,
safado e sem vergonha! Colocaram no gabinete da Presidenta Dilma um pedófilo! E sabem quem mandou o
pedófilo para lá? A Senadora Gleisi. Aquela Senadora que ainda agora estava aqui, foi ela que indicou o pedófilo, bandido, safado, está na cadeia! Até isso, Brasil! Foi a Senadora paranaense quem indicou. Até isso, Brasil!
Chegam aqui, nesta tribuna, com uma cara de santinho. Corrupção, Brasil, corrupção cai todos os dias.
“Ah, o Senador Mário Couto deve estar aumentando, deve estar inventando, ele é o Líder da oposição!” Não é,
não, Brasil.
Comprem os jornais, liguem a sua televisão. Todos os dias ou quase todos os dias, como se fosse folha
de mangueira seca, caem noticias de corrupção nesta Pátria. A Pátria está tomada. Eu disse aqui. Eu disse aqui.
Está gravado nas notas taquigráficas. Eu falei aqui e um Senador me chamou a atenção, quando eu sentei na
minha cadeira: “Você é um louco. Não faça isso. Não diga isso.” E eu disse: Povo brasileiro, pode roubar, porque
este País está entregue à corrupção petista.
Condenaram e descondenaram o Zé Dirceu e o Genoino. Eu disse aqui que eu renunciaria ao meu mandato, Brasil, se o Genoino e o Dirceu ficassem presos. A Folha, o jornal, uma semana depois me cobrava: “E,
agora, Mário Couto, renuncie ao seu mandato.” E eu continuei batendo aqui, dizendo que eu renunciava. Um
mês depois, o Supremo teve que anular e disse: “Não, nós dissemos que eles eram os criminosos, mas não são
mais.” Eu estava certo. Agora, eles vão escrever um livrozinho para ganhar dinheiro na casa deles, e o povo brasileiro sofrendo, os aposentados, Paim, sofrendo.
Corrupção neste Governo, repito, cai como se fosse folha de mangueira seca, meu querido Petecão, V.
Exª que sofre tanto no seu Estado com essa ex-estrela vermelha, hoje estrela negra.
Olhe, Brasil, isto é de hoje. Este jornal que eu estou mostrando aqui é de hoje. Olhe, Brasil, Correio Braziliense. Eu não mostro aqui jornal porcaria, eu mostro aqui jornal sério, de credibilidade. Eu não venho para
cá com qualquer panfleto. Revista e jornal que eu mostro são coisas sérias, investigações sérias, porque hoje
quem mais investiga neste País é a Polícia Federal e a imprensa nacional.
Olhe o que diz o jornal de hoje: que há outro mensalão, maior do que aquele do Lula! Outro mensalão,
Brasil! E muito mais: há políticos envolvidos neste mensalão, Brasil! “Empresa-chave do novo mensalão foi além
da Petrobras”.
Brasileiros, vocês ainda aguentam? Brasil, é serio o momento que vivemos. Brasil, estamos à beira do
suicídio, esta Nação está à beira do suicídio. O PT acabou com o Brasil.
Como ainda há Senadores e Senadoras com a coragem de subir a esta tribuna, que lhes foi concedida
pelo povo brasileiro? Eu subo a esta tribuna, porque o povo paraense me concedeu este direito. A Senadora
Gleisi sobe a esta tribuna, porque o povo paraense concedeu o direito a ela.
Como? Como, brasileiros, ela ainda tem a coragem de dizer aqui que está tudo bem? Paranaenses, como,
paranaenses, ela tem a coragem de vir a esta tribuna dizer que está tudo normal? A Dilma! A Dilma foi ao jornal
dizer que está tudo bem!
Nós estamos atravessando uma fase perigosa nesta Nação. Os Poderes estão fragilizados. No poder, quem
perde o respeito perde a moral. O Poder Executivo perdeu o respeito e perdeu a moral. Está todo mundo roubando: é doleiro, é doleira, é todo mundo. É mensalão por cima de mensalão! São bilhões, Brasil! Bilhões, Brasil!
Você já havia ouvido falar em corrupção de R$90 bilhões? Noventa bilhões sem licitação! Foi o jornal de
ontem, Brasil! Noventa bilhões sem licitação, Brasil! Mandem, brasileiros! Mandem assinatura para minha CPI!
Vamos, brasileiros. Temos de ter coragem neste momento, brasileiros! Temos de ir para a rua, brasileiros!
Ninguém aguenta mais! Ninguém suporta mais! Chega! Chega de tanto desrespeito à população brasileira! O
meu Pará não tem nada. Nada! Não se vê um hospital público federal.
Reinaldo Azevedo é um blogueiro dos mais conceituados.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vou descer.
Dos mais conceituados neste País. E ele já me apoia no impeachment. É assim, Brasil, que a gente começa.
Vamos! Mandem as assinaturas! Nós já temos milhares e milhares e milhares. Você não aceita mais. Você vê a
inflação – tanto lutamos para acabar com ela, brasileiros. Foram anos e anos e anos e anos; entra Presidente e
muda Presidente; entra Presidente e muda Presidente; a inflação galopante, galopante, galopante, galopante!
E conseguimos acabar com ela. E agora, brasileiros, ela volta galopante de novo.
É terrível, brasileiro, ir a um hospital e ver a qualidade a qualidade dos hospitais. É terrível, brasileiros,
se gastar bilhões e bilhões em construção de estádios quando um país vive o momento mais desgraçado da
vida dele.
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E a FIFA ainda chega aqui e exige. Eu queria que essa porcaria dessa FIFA chegasse aqui para exigir hospitais de qualidade, para exigir escolas de qualidade, e não estádios de bilhões de reais.
Olha a incompetência, Brasil. E não foi a FIFA que deu; foi o Brasil que quis. Nós já fomos tantas vezes
campeões sem ser no Brasil. Por que tinha que ser agora, que nós não temos hospitais, que a população morre
à mingua?
Diz o Reinaldo Azevedo: “CPI é pouco”. Lógico. Por que “impeachmaram” o Collor? Aqui, brasileiros, o
prejuízo é de bilhões. Bilhões!
Já vou descer, Presidente.
Só por falta de licitações foram R$90 bilhões, brasileiros.
E se não acontecer nada? E, se não acontecer nada, quem é que vai pagar esse rombo? Você. É você, no
pagamento do imposto. Esse dinheirão todo que estão roubando é seu. Você tem que bater no peito e dizer que
quer cobrar o dinheiro que você paga e que está sendo roubado. Você tem que ir para a rua reclamar isto, Brasil!
Não se pode mais conviver. A paciência esgotou. Basta! Chega!
CPI? É pouco! Na letra da lei, Dilma merece ser processada por improbidade administrativa. Vamos ver
o que diz o art. 10 da Lei 8.429:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial [...]
Não se tem nenhuma dúvida de que ela cometeu isso.
Pior, Petecão, pior, Nação brasileira, ela confessou. O problema da CPI todo é que envolve a Presidenta.
Nenhuma CPI foi tão questionada como essa, brasileiro, porque essa vai ter que chamar a Presidenta.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já vou descer.
Sabe por que todo mundo está defendendo a Presidenta aqui? É porque, se tiver uma CPI, ela vai ter
que prestar conta aqui, porque ela declarou que cometeu um crime de improbidade, Brasil. Ela tem que ser
“impeachmada”, Brasil.
E, como este jornalista, que já se une a mim, você deve se unir também, assim, no impeachment da Presidenta.
Brasileiros, eu desço desta tribuna consciente. Eu não sou daqueles que “pior, melhor”. Eu sou brasileiro,
e eu duvido de que tenha alguém que seja mais do eu, mas eu duvido.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu aposto com quem quiser. Eu vou falar uma coisa
que falei aqui ano passado e que aconteceu, eu fui o único senador que fez essa previsão. Anotem, brasileiros:
não temos mais nem três meses para o povo estar na rua.
Eu quero ver, quando o povo bater aqui nesta Casa, a cara daqueles que defenderam o Governo. Eu quero
ver as Senadoras defendendo o Governo, quando o povo bater à porta desta Casa, para cobrar de nós atitude
que ele quer hoje, que é o impeachment da Presidenta, que é a CPI da Petrobras, que é o direito dele, que é a
saúde, que é a educação, que é a segurança que o Brasil não tem.
A falta de respeito ao povo brasileiro não demorará, não perdurará por muito tempo. Podem ter certeza,
brasileiros e brasileiras, esta Nação vai mudar! Esta Nação não pode sofrer mais do que está sofrendo.
Basta! Chegou o fim! Agora é o fim! Sepulta essa história de PT no governo!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Cícero Lucena apresentou
o Requerimento nº 374, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 1º a 11 de maio de 2014, para participar da Missão Parlamentar à
China, como Membro do Grupo Parlamentar Brasil-China, conforme designação da Presidência, e comunica,
nos termos do art. 39, I, a ausência do País no período.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Waldemir Moka apresentou
o Requerimento nº 375, de 2014, por meio do qual solicita também, nos termos do art. 40 do Regimento In-
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terno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 1º a 11 de maio de 2014, para compor também a delegação
de Parlamentares em visita à República Popular da China, conforme designação da Presidência, e comunica,
nos termos do art. 39, I, a ausência do País no período.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam e aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador
Sérgio Petecão, legítimo representante do Acre.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, gostaria de agradecer ao nobre Senador Paulo Paim, que preside esta sessão na noite
de hoje, e agradecer aos Srs. Senadores às Srªs Senadoras.
O Brasil tem acompanhado, tenho certeza, dado o grande número de apoios e da solidariedade que temos recebido aqui nesta Casa, a situação por que hoje passa o meu Estado, o Acre.
Passamos por duas crises muito grandes: primeiro, foi a enchente do Rio Acre, que atingiu boa parte da
nossa capital e alguns Municípios; e agora nós estamos convivendo – eu diria – com a situação mais difícil que
o nosso Estado passou nesses últimos anos. A enchente do nosso Rio Acre já normalizou, o Rio baixou, as pessoas estão regressando às suas casas, mas o que nos atinge hoje é a enchente do Rio Madeira, uma enchente
que eu, pessoalmente, que nasci e me criei no Acre, nunca tinha visto.
O nosso Estado está isolado. O nosso Estado não está recebendo mercadorias dos grandes centros. No
Acre, infelizmente, nós não produzimos praticamente nada, e hoje mesmo recebi ligações de pessoas do Estado dizendo que falta praticamente tudo. Nos supermercados, as prateleiras estão vazias.
Mas aqui eu venho a esta tribuna, na noite de hoje, exatamente para, apesar das dificuldades por que
nós estamos passando, reconhecer e agradecer o esforço que tem sido feito pelo Governo do Estado. Sou um
Parlamentar de oposição ao Governo do Estado. Fizemos uma reunião, semana retrasada, salvo engano, com o
governador do Estado. Eu, como coordenador da Bancada, encaminhei o expediente ao governador do Estado,
Governador Sebastião Viana, para que ele pudesse receber a Bancada Federal, a fim de que nós pudéssemos
ver de que forma os três Senadores e os oito Deputados Federais poderiam ajudar o nosso Estado, porque o
momento é tão grave, a situação é de uma gravidade tão grande que não permite que estejamos discutindo
política, discutindo os interesses do partido A, os interesses do partido B; não permite, o meu Estado não permite. Porque, acima dos interesses político-partidários, nós temos que entender que estão os interesses da população, que é o partido maior, que é o partido chamado Acre. Este é o partido por que estamos lutando para,
neste momento, fortalecer, para que nós possamos amenizar o sofrimento daquele povo que hoje passa por
situação muito difícil. E, quando a dificuldade vem, ela não escolhe partido; ela pega todo mundo.
É muito triste você passar naqueles postos de gasolina e ver aquelas filas. Eu nasci e me criei dentro de
posto de gasolina, porque meu pai era proprietário de um, e me lembro de, nos anos 70, ver aquelas filas. Pensei que nunca mais ia deparar com uma situação daquela. Graças a Deus, a situação do gás foi resolvida. Falta
trigo para fazer o pão, que está vindo do Peru com muita dificuldade, mas tenho que reconhecer que o Governo do Estado tem feito um esforço grande porque senão a situação poderia estar pior ainda.
Estivemos, na semana passada, com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro Mercadante, e toda a Bancada esteve lá reunida com ele. Ontem, estivemos com o Ministro Ricardo Berzoini, que é o Ministro das Relações
Institucionais, com a maioria da Bancada. Estivemos também com o Ministro Francisco José Teixeira, que é o
Ministro da Integração; na reunião, estava presente o General Adriano, que é o Secretário Nacional de Defesa
Civil. E, também ontem, estivemos com o Secretário Nacional de Justiça, que é o Paulo Abrão.
E, como se não faltasse nada lá no Acre, ainda temos a situação dos haitianos, que estão adentrando o
nosso País pelo nosso Estado. Para se ter uma ideia, é uma média de mais de dois mil haitianos que estão lá
num espaço menor que este, em situações subumanas, trazendo um transtorno enorme para a população de
Brasileia, um transtorno enorme para aquela população que sempre viveu na paz, que sempre teve uma vida
tranquila. Quando esses haitianos começaram a chegar ao nosso Estado – e nós começávamos a nos preocupar –, temos que reconhecer que a população de Brasileia os recebeu e os abraçou, um povo hospitaleiro. O
povo acriano é um povo humilde, é um povo hospitaleiro. O povo de Epitaciolândia e o povo de Assis Brasil
receberam esse povo, porque nós achávamos que era um pequeno grupo de haitianos que poderiam estar ali
por conta da dificuldade por que eles passam no país deles.
Para vocês terem uma ideia – esses são dados informados ontem, na reunião que nós tivemos na Secretaria Nacional de Justiça –, no ano de 2010, passaram por ali 459 haitianos; em 2011, passaram 2.644; em
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2012, passaram 4.658; em 2013, passaram 16.213. Guardadas as proporções, em 2014, deverão passar 30 ou
40 mil haitianos.
Nós não temos nada contra os haitianos. Somos até sensíveis à causa deles, mas é preciso que o Governo
Federal entenda que naquele Município de Brasileia mora um povo brasileiro e que não há condições.
Os postos de saúde, que já são poucos, totalmente abarrotados. As agências bancárias hoje não têm
condições de suportar essa população, que não é nossa e com a qual o povo de Brasileia e de o Epitaciolândia
têm que conviver.
Então, é preciso que o Governo Federal tome decisões, medidas imediatas. E eu tenho chamado a atenção. Tomara que não aconteça, mas, pelo andar da carruagem, pela tensão que nós estamos vendo no Município, poderá acontecer um episódio muito grave. Tomara que não aconteça!
Nós vamos lá e conversamos com a população. A população está com medo. A população começa a tratar mal os haitianos, começa a expressar um sentimento de raiva por aquele pessoal que fica importunando.
Tomara que não aconteça!
Eu vou me ater à situação dessa enchente que hoje nos traz um prejuízo muito grande. É lá dentro do
Estado de Rondônia, é verdade, mas há ali lugares, para vocês terem uma ideia, em que a estrada ficou alagada, como nós chamamos lá na região, quase dois metros.
Então, é impossível passar um caminhão, por maior que seja, ou uma carreta, mas, graças a Deus, o povo
acriano é um povo que sempre viveu com muita dificuldade, é um povo que pegou em arma para virar brasileiro.
Foi o povo acriano que fez a opção de ser brasileiro, e nós vamos vencer mais essa dificuldade, mas é preciso.
Reconhecemos o esforço que o Governo Federal está fazendo. Eu já agradeci e vou continuar agradecendo, porque eu não sou daqueles que quanto pior melhor. Não, o Governo lá é do PT, ele tem que ficar pior
porque aí a oposição se fortalece. Não, o embate político nós vamos deixar para outra oportunidade; e isso eu
fiz questão de dizer para o Governador. Eu estou aqui à disposição. Em meu nome, em nome dos outros Parlamentares de oposição, nós queremos ajudar. E eu fiquei muito feliz quando o Governador me ligou, na semana
passada, me dizendo que, fruto das nossas visitas aos Ministérios, o Ministro Mercadante passou a informação
de que algumas linhas de crédito já estavam sendo liberadas para os nossos empresários.
Há empresário que tem 60 dias que não vende nada. Eu participei de uma reunião em que cerca de 95%
dos empresários estavam ali representados, e eu ouvi depoimentos de empresários de partir o coração. E é
esse povo que gera emprego, que gera renda, é esse povo que está passando muita dificuldade. Eu não estou nem me atendo à população, porque às vezes o empresário, quando age de má-fé, o prejuízo que ele tem
aqui é repassado para o consumidor. Queira ou não queira, vai quebrar lá nas costas do consumidor, e é isso
que me preocupa.
Então, graças a Deus, o Governo Federal liberou já uma linha de crédito para ir ajudando os empresários.
Nós, ontem, em todas as visitas que fizemos, pedimos para que o Governo Federal libere os projetos que estão
pendentes aí, na Casa Civil, no Ministério da Integração, libere os projetos das prefeituras, porque, se circular
um dinheirinho, já vai aquecendo ali a economia, já vai amenizando o sofrimento, porque eu penso, e essas são
as previsões lá dos técnicos, que nós vamos ter ainda 30, 60 ou 90 dias de situações difíceis, porque nós não
sabemos, quando essas águas baixarem – a estrada ainda está inundada –, quais serão as consequências. Será
que as estradas vão apartar? Será que essas estradas vão ficar em situação intrafegável? Tomara que não, mas,
no Ministério dos Transportes, o Ministro nos disse e nos garantiu – e, aqui, queria agradecer ao Ministro dos
Transportes, ao General Fraxe, que montou uma operação de guerra: quando a água baixar o Governo Federal
entra com toda a força para que nós possamos recuperar os estragos feitos pelas enchentes do Rio Madeira.
Fica aqui o nosso agradecimento a todos os Ministérios que têm nos recebido e têm tido a sensibilidade. Eu acho que o mais importante neste momento – essa é uma opinião pessoal – é que vemos, quando chegamos aos Ministérios, que os ministros, os assessores estão acompanhando a nossa situação. O sentimento
que temos lá, em que a situação é tão difícil, que, às vezes, a pressão da população é tão grande em cima dos
Parlamentares: “Façam alguma coisa. O Governo não está fazendo nada”.
Está, sim, está fazendo, porque a nossa situação era para estar muito pior. E a gente tem que reconhecer. Eu sou daqueles que diriam que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que, se chegássemos ao
Ministério, se não estivessem lá, se não nos atendessem de pronto, se eles não tivessem um relatório daquela
situação, eu seria o primeiro a vir aqui e dizer que eles não estavam nem sabendo o que está acontecendo no
Acre, mas não é isso. Tenho que ser verdadeiro, tenho que fazer justiça.
Estivemos lá; eles estão acompanhando. Colocamos a situação de Brasileia, onde, dada a enchente, há
um bairro em que as pessoas estão praticamente isoladas. Coloquei também, fiz questão de colocar isso, por
onde passamos no Ministério, nesse momento, porque foi votado aqui nesta Casa, eu fui o Relator na Comissão de Constituição e Justiça dessa situação do abono de fronteira, para que nós possamos criar o incentivo
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para ter em nossa fronteira, lá na fronteira com o Peru, por onde está entrando o nosso alimento, está entrando o nosso combustível, está entrando o nosso trigo, para que possamos ter lá os agentes da Polícia Federal,
para que possam estar lá os agentes da Receita Federal, os agentes da Polícia Rodoviária Federal. E votamos
aqui nesta Casa esse adicional de fronteira, e, até hoje, não foi regulamentado pelo Governo. Então é preciso
ter essa sensibilidade, porque nós temos que criar o incentivo. Uma coisa, gente, é um policial federal que está
lá em Fortaleza, na beira da praia, ou que está lá no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina; outra coisa é um
policial federal, um agente da Receita Federal que está lá no Acre. Esse pessoal, quando vai para lá, cria uma
relação. Eles conhecem os igarapés, conhecem as estradas vicinais, conhecem os ramais. Eles passam a ser pessoas importantes que não podem mais sair dali. Eles passam a saber quem é o traficante que está lá na Bolívia,
quem é o traficante que está lá no Peru. Essas pessoas têm que ter incentivos para que possam estar lá. Elas
passaram a ser um patrimônio do nosso País, deixaram de ser agentes federais comuns. Elas têm informação.
Nós fazemos fronteira com os dois maiores traficantes de droga do mundo, que são o Peru e a Bolívia.
Excluir Rio Branco como uma capital que não vai ser contemplada com esse benefício do abono é como se
nós não tivéssemos feito nada aqui nesta Casa. Porque as pessoas estão ali, na fronteira. A nossa capital, Rio
Branco, acomoda, eu diria, 90% dos servidores da Receita; dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, eu diria
que é 100%. Então, é preciso.
Aproveitamos essas nossas audiências com os Ministros, com os assessores. Mas não só eu, esse é o sentimento de toda a Bancada do Acre. Não estava presente o Senador Jorge Viana porque presidia aqui a sessão
do Senado, ele cumpre esse pleito, mas pediu que justificasse a sua ausência. A assessoria do Senador Anibal
ligou justificando que ele não poderia estar presente porque estava numa agenda oficial do Senado, e nós
justificamos. Estavam presentes lá o Deputado Taumaturgo, o Deputado Márcio Bittar, o Deputado Gladson,
o Deputado Henrique Afonso, a Deputada Perpétua e a Deputada Antônia Lúcia. O Deputado Flaviano Melo
também justificou. Então, gente, é um sentimento que é suprapartidário. É pela gravidade da situação que nós
estamos passando no Acre. Então, eu queria aqui agradecer, pedindo. É verdade,
Ontem, nós tivemos a informação de que o Governo Federal já tinha passado para o Governo do Estado do Acre um pouco mais de R$5 milhões. Poxa, é uma boa quantia, mas, para a situação que nós estamos
passando, não representa nada. É preciso que o Governo Federal, neste momento de dificuldade, invista mais
recurso no Governo do Estado e libere alguns projetos do Governo do Estado, para aquecer a economia.
Nós tivemos a informação também, no Ministério da Defesa, de que a Prefeitura de Rio Branco teria recebido a quantia de um pouco mais de R$900 mil...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) –...e o Prefeito Marcos Alexandre estava pleiteando
mais recurso. Libere o recurso para a Prefeitura de Rio Branco, que é de fundamental importância.
Então, meus amigos do Brasil que estão acompanhando o nosso sofrimento, queremos agradecer a solidariedade – nas vezes em que estou aqui, as pessoas perguntam e se preocupam – e tentar tranquilizar o povo
do nosso Estado. A situação está difícil. É verdade, está muito difícil, mas nós estamos aqui numa luta grande.
O povo de Rondônia também está passando por dificuldade, o povo de Porto Velho passa por uma situação
muito difícil também. Mas nós estamos pagando um preço muito alto. Espero que nós nunca mais passemos
por uma situação dessas. Que nós possamos tirar dessa situação por que estamos passando um belo exemplo.
O Acre precisa...(Fora do microfone.)
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Só para finalizar. Que nós possamos, desse limão
azedo que nós estamos degustando neste momento, fazer uma boa limonada. E que isso sirva de exemplo para
que nós nunca mais, na história do Acre, passemos por essa situação que estamos passando.
Então, ficam aqui os agradecimentos ao Governo Federal e o reforço para que não dê trégua na ajuda,
porque, neste momento, o povo acriano precisa – e muito – do Governo Federal.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Petecão.
Ato contínuo, já passamos a palavra, então, ao querido Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Antes, comunicamos ao
Plenário que, a partir desta data, o Partido Solidariedade passa a integrar o Bloco Parlamentar da Minoria, no
Senado Federal, comunicação que é feita pelo Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB; pelo Senador José Agripino, Líder do DEM, e pelo Senador Vicente Alves, Líder do Solidariedade.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 30/14
Brasília, de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência que, a partir desta data, o Partido Solidariedade passa a integrar o Bloco Parlamentar da Minoria no Senado Federal.
Na oportunidade, renovamos protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB – Senador José Agripino, Líder do
DEM – Senador Vicente Alves de Oliveira, Líder do SDD.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – O ofício que acaba de ser
lido vai à publicação.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Randolfe Rodrigues, eu não poderia deixar de vir à tribuna para comentar a grande decisão
tomada, hoje, na sessão conjunta da CCJ e da CAE, que foi presidida pelo Senador Lindbergh Farias, da CAE, e
também pelo Senador Vital do Rêgo. Ambos colaboraram muito para um grande entendimento sobre a renegociação da dívida.
A V. Exª também, Senador Randolfe Rodrigues, que pediu inclusive que as suas emendas fossem rejeitadas – vejam a grandeza do seu gesto – para que a matéria não voltasse para a Câmara dos Deputados, ficam
aqui os meus cumprimentos e o reconhecimento de todos os Estados, mas falo, principalmente, em nome do
meu Rio Grande do Sul.
Quero agradecer muito também aos Governadores Teotonio, de Alagoas, e Colombo, de Santa Catarina,
e cumprimentar o meu querido Governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, que, segundo as palavras dos
Senadores Colombo e Teotonio, foi quem liderou esse movimento para que houvesse a votação da matéria.
O Governador Tarso Genro conversou com V. Exª naquela oportunidade – eu estava presidindo. Convidamos V. Exª e dialogamos os três na perspectivas de que as emendas não fossem então votadas e, com isso,
assegurássemos a votação do projeto.
Eu sou teimoso, e V. Exª sabe, Senador Randolfe Rodrigues. Eu fiz, neste plenário, desde dezembro, a chamada contagem regressiva. Contava dia por dia e cobrava a votação da matéria por parte dos Líderes, porque
havia um acordo firmado para dezembro, outro acordo para fevereiro, outro acordo para março, e continuei
cobrando, cobrando que cada um assumisse a palavra empenhada.
Muitos me diziam: “Desiste, Paim. Desiste, porque isso não vai ser votado”. Eu dizia: eu acredito na palavra
da Presidenta Dilma, que foi quem encaminhou o projeto para o Congresso.
Eu me lembrei da PEC paralela. Fiquei um ano brigando aqui, até que um dia nós a aprovamos, e virou
lei. Isso também aconteceu na renegociação das dívidas.
O Governador Tarso Genro, sempre que me ligava, dizia: “Paim, vamos votar. Vamos trabalhar. Vamos
cumprir a nossa parte.” E assim nós fizemos, como fizeram também, sempre apoiando essa bandeira que aqui
nós assumimos, outros Senadores: o Senador Simon e a Senadora Ana Amélia. Agradeço a todos.
Parte do sonho se torna realidade. Nós, do Rio Grande, que fizemos um empréstimo de R$7 bilhões, pagamos R$14 bilhões e devemos R$47 bilhões, devido a esses juros malucos do tempo da inflação alta, do IGPDI
e mais até 9%. Agora, nós vamos para o IPCA, com 4%, ou a taxa Selic, mediante esse grande acordo.
Quero aqui cumprimentar um Senador que trabalhou nos bastidores, mas com muita competência, o
Senador Walter Pinheiro, um grande Senador da República. O Senador Walter Pinheiro sempre dialogou conosco, conversou com muita gente. Ainda hoje, aqui no plenário, ele falava com o Senador Jorge Viana, com os
outros Senadores, na perspectiva de que não fosse pedido vista e que a matéria, então, tivesse em condição de
ser votada mediante acordo firmado, inclusive, com o Presidente do Senado, que também ajudou. O Senador
Renan Calheiros também contribuiu para que o processo da renegociação das dívidas fosse então votado nas
duas Comissões e para que ficasse pronto para ser votado no plenário, como dizíamos nós hoje lá.
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Entrei até com um requerimento de urgência, mas respeitei o acordo de Líderes no sentido de que não
fosse votado o meu requerimento de urgência, porque a matéria seria votada ainda antes do recesso de julho,
ou seja, entre maio e junho, já que estamos praticamente no fim do mês de abril.
Sr. Presidente, cumprimento a tenacidade, a firmeza e a convicção, principalmente do Senador Luiz
Henrique, pela forma como conduziu esse processo. Na mesma linha, com a mesma altivez, cumprimento o
Senador Tarso Genro, que recebeu delegação dos governadores para mediar, negociar, interagir, para que esse
momento acontecesse.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, quando terminar a sessão, vou mais uma vez para o Salão Verde do Senado. Mais uma vez, vou acompanhar os companheiros do Aerus. Tivemos um pequeno sinal, diria
que um pequeno grande sinal, no dia de hoje, por parte da Casa Civil, no sentido de que as orientações sejam
para um acordo com o Aerus. Espero que isso, realmente, aconteça, para que, nesse clima de Páscoa em que
vamos entrar já a partir da semana que vem, possamos garantir essa ressurreição, eu diria, essa retomada, essa
busca de um grande acordo com o Aerus, que tem para receber dividendos, fruto de uma vida de uma vida de
contribuições, que eles depositavam no Fundo Aerus. Quando a Varig foi à falência, levou também o dinheiro
deles, por falta de fiscalização do governo na época. Foi antes do governo Lula, foi antes do Governo Dilma,
mas foi uma política de governo e o governo é responsável pelo Estado. Consequentemente, quem está no
governo hoje tem que saudar essa dívida com a Aerus.
Sei que há boa vontade por parte do Ministro Luís Adams, da AGU, que há por parte do Ministro Mercadante, que há por parte do Ministro Gilberto, que há por parte da Ministra Ideli, que há por parte da Presidenta
Dilma. Por isso também insisto, ao mesmo tempo da renegociação das dívidas – eu que teimei tanto quando
muitos jogavam a toalha dizendo que cobraria da tribuna todos os dias –, estamos vendo agora que o sonho
de grande parte dos brasileiros e do povo gaúcho poderá se tornar realidade.
Também o Aerus, acredito mesmo que ainda conseguiremos arrancar esse acordo, fruto da boa vontade,
claro, também, da Presidenta, mas também da fibra, da raça, desses homens de cabelos brancos, de 80 a 90
anos, que estão acampados aqui no Salão Verde do Congresso e onde estarei em alguns minutos.
Por fim, Sr. Presidente, eu disse que seria rápido, Quero registrar, para alegria dos trabalhadores da área
pública, uma decisão do Supremo que saiu hoje e que passo a ler .O Supremo Tribunal Federal aprovou, nesta
quarta-feira, por unanimidade, a Súmula Vinculante 33 estabelecendo que até a edição de lei complementar,
regulamentando a norma constitucional sobre aposentadoria especial do servidor público, deverão ser seguidas as mesmas normas vigentes para os trabalhadores sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social.
O verbete da súmula terá a seguinte redação:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.
Apresentei este projeto, Sr. Presidente, chamado PLS 250, ainda em 2005, lei complementar, e até hoje
o Congresso não votou. O Supremo manda seguir exatamente o que está escrito no Projeto 250, de 2005, de
minha autoria de número
Aí, por analogia, Sr. Presidente, quero estender essa decisão do Supremo, que, no meu entendimento,
será coerente e há de estender também aos trabalhadores do Regime Geral da Previdência o instituto da desaposentadoria, que hoje é garantido ao servidor e não existe para o trabalhador do Regime Geral da Previdência.
Com isso, no meu entendimento, como está para ser votada rapidamente pelo Supremo a questão que arguimos, o mesmo direito dado ao servidor em relação à desaposentadoria será dado também para o trabalhador
do Regime Geral da Previdência – por analogia, eu entendo. Entendo, então, que esse direito foi assegurado
ao servidor legítimo, baseado no meu projeto.
Eu espero também outro projeto da minha lavra, que está pronto para ser votado, que garante ao trabalhador do Regime Geral da Previdência que ele possa arguir o instituto da desaposentadoria, para usar o
tempo de contribuição que ele passou a pagar depois que voltou a trabalhar, embora aposentado, para uma
revisão de cálculo dos benefícios.
Eu diria que, nessa questão, com um cajado só nós atingimos dois objetivos. Haveremos de assegurar o
instituto da desaposentadoria e, ao mesmo tempo, garantindo, então, para o servidor a aposentadoria especial,
nos termos que é dado para o regime geral, e, para o regime geral, eu entendo que vamos assegurar também
o instituto da desaposentadoria. Esse princípio, Sr. Presidente, é o mesmo.
Aqui nós estamos defendendo que a Câmara vote o nosso projeto que aprovamos aqui, que acaba com
o fator previdenciário e garante a Fórmula 85/95, que já há para o servidor e, por analogia, também deveria ter
para o trabalhador do regime geral.
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Eram esses os avisos, Sr. Presidente.
Eu disse que ia falar cinco minutos, e eu sei que falei dez. Então, eu agradeço a tolerância de V. Exª.
Encerro aqui, cumprimentando V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues, pela brilhante atuação que tem tido,
aqui, no Parlamento, principalmente nas políticas de caráter nacional.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Nós que o cumprimentamos, Senador Paulo Paim. V. Exª poderia falar trinta minutos.
Ao mesmo tempo, cumprimento V. Exª pela belíssima conquista do Rio Grande. Eu não poderia deixar
de registrar a aguerrida, combativa Bancada que o Rio Grande tem aqui: Senadora Ana Amélia, Senador Pedro Simon e V. Exª. O Rio Grande é o Estado mais endividado da Federação, e a conquista que teve hoje... Eu já
disse anteriormente: o relatório do Senador Luiz Henrique não é o relatório ideal, mas, como eu já disse, é luz
de lamparina na noite dos desgraçados, do problema que é a dívida dos Estados. E esse relatório, essa pequena conquista só foi aprovada hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, graças ao empenho do Governador
Tarso Genro e graças ao empenho de V. Exª e da Bancada que o Rio Grande tem aqui no Senado.
Faço questão de fazer esse registro ao passo que passo também a Presidência a V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Randolfe Rodrigues, passo a
palavra a V. Exª, que é pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL, partido que V. Exª defende com
muita competência – não seu partido, mas a visão programática e de país que V. Exª defende com uma capacidade de poucos, eu diria, aqui na República.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Eu lhe agradeço, Senador Paulo Paim, neste final de dia e de sessão que nós tivemos.
Senador Paim, Senador Ivo Cassol, hoje, nós tivemos, na Comissão de Direitos Humanos, um debate histórico que resultou na histórica aprovação do nosso Projeto de Lei do Senado nº 237, que faz a revisão da Lei
da Anistia.
Eu diria que, hoje, nós constituímos um passo importante numa virada de página dos últimos 50 anos.
Mas os 50 anos do Golpe de 64, que nós lembramos na semana passada e hoje, quando aprovamos esse projeto na Comissão de Direitos Humanos, ainda têm, lamentavelmente, Senador Paulo Paim, fortes cicatrizes na
vida nacional.
Um traço, uma marca indelével dessa cicatriz é a estrutura de polícia existente hoje no Brasil. Eu falo isso,
Sr. Presidente, porque chegam notícias de que, há duas semanas, duas corporações policiais estão há quase
15 dias em greve em dois Estados da Federação: a Polícia Militar do Estado do Maranhão e a Polícia Militar do
Estado do Pará.
Nunca é demais lembrar que, ano passado, existiram pelo País greves nas corporações da Polícia Militar
da Bahia e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nunca é demais lembrar que os agentes da Polícia Federal de
todo o País têm estado em manifestação permanente há algum tempo. Nunca é demais lembrar que a corporação da Polícia Militar de todo o País tem-se levantado em virtude das suas péssimas condições de trabalho
e da baixa remuneração.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, a Polícia Militar só do Maranhão conta com um efetivo de 7.443 militares, incluídos bombeiros e policiais, com uma média de um agente para cada 882 habitantes. No Estado do
Pará, essa cifra chega a 14.883 agentes, com uma média de um militar para cada 535 habitantes.
Esses dados seguem a alarmante realidade de violência vivida por estes dois Estados: o Pará amarga a
terceira maior taxa de homicídios do País, com 34,6 para cada 100 mil habitantes; o Maranhão não deixa a desejar nesta seara, contabilizando um aumento do número de homicídios da ordem de 282,2%, conforme dados
extraídos do Mapa da Violência 2013 – Mortes por Armas de Fogo.
Eu poderia ilustrar esses dados também com a realidade que ocorre no meu Estado do Amapá. Essa é
uma realidade nacional, que é o drama da violência em todo o País e o drama da estrutura das Polícias Militares que temos no País. O problema da violência contrastando com uma polícia que está desaparelhada para
enfrentar a violência e com policiais que sofrem com baixas remunerações para enfrentar a violência; a insatisfação da categoria, em especial nesses dois Estados, que chegou à situação de os policiais, sem alternativa,
terem agora, no Estado do Maranhão e no Estado do Pará, que paralisar as suas atividades.
Esta organização de polícia, Sr. Presidente, a organização de polícias militares e hierarquizadas, provém
do pior período de nossa ditadura. Nunca é demais lembrar que, antes do Ato Institucional nº 5, a estrutura de
polícia que nós tínhamos era a das chamadas Forças Públicas, que ficavam aquarteladas e tinham outro tipo
de função.
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A estrutura de polícias militares foi constituída após o Ato Institucional nº 5, o pior dos Atos da ditadura. E
foi constituída com o fim precípuo de se transformar em aparato repressivo do Estado. Essa estrutura fortalece
uma cultura oriunda dos piores anos do arbítrio e da ditadura, chancela práticas antirrepublicanas, violadoras
de direitos humanos, tanto dos agentes submetidos a tratamentos e treinamentos degradantes quanto dos
civis que são jurisdicionados por esse tipo de tratamento do poder coercitivo do Estado. Por isso, essa cultura
tem de ser mudada. Nós não podemos ter um tipo e um padrão de polícia que não reconhece, indistintamente
da classe social, aqueles que servem como cidadãos.
Situações como Cláudias e Amarildos, que nós temos visto nos morros cariocas, repetir-se-ão tantas vezes mais nós tivermos esse padrão.
Por isso, Sr. Presidente, é urgente e necessário nós fazermos tramitar nesta Casa a Proposta de Emenda
à Constituição nº 51, de iniciativa do Senador Lindbergh Farias. Essa proposta de emenda constitucional visa
constituir uma nova matriz para as nossas polícias, uma matriz ideológica de polícia desvinculada da matriz
ideológica vinculada às Forças Armadas, que compreende uma polícia repressiva e judiciária; compreender
uma polícia de outra forma, de outro modelo; uma polícia que tenha carreira única; uma polícia que tenha um
projeto de polícia uniforme; que não seja uma polícia truculenta, que a truculência da polícia seja substituída
pela inteligência. A polícia tem de passar a atuar não com a truculência, mas, sim, com a inteligência; não com
a repressão, e sim com a prevenção; não com o princípio da violência, e sim com o princípio da dignidade da
pessoa humana. Esse princípio, a dignidade da pessoa humana, tem de ser um valor inegociável da atuação
das polícias. É este o objetivo da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, compreender, inclusive, o policial
como um agente de direitos, todos os policiais, inclusive esses que, no Estado do Maranhão e no Estado do
Pará, hoje, não têm o direito de se organizar, de se manifestar contra os piores salários que são pagos no País.
Garantir a esses policiais o direito de se organizarem em sindicatos, de terem organizações representativas
de classe, de exercerem livremente o direito de greve, de se filiarem a partidos políticos e poderem disputar
eleições, dentre uma série de outras prerrogativas que os policiais têm de ter em qualquer nação civilizada do
mundo, em qualquer nação democrática do mundo.
Esta concepção de polícia militarizada é uma concepção que provém de regimes arbitrários. Essa concepção de polícia tem de ser recuperada para outra concepção. A polícia tem de ter inteligência a seu serviço
e tem de ser valorizada.
A polícia não pode ser tratada como subcategoria de trabalhadores. A polícia não pode ser alijada dos
seus direitos de mobilização. Não pode o conjunto da sociedade estar de costas para as reivindicações dos direitos dos policiais. E não pode simplesmente dizer: “Não, é uma covardia greve de policiais.”
Covardia é policial receber menos de R$2 mil, submeter-se a risco de perder sua vida e não ter o direito
de se manifestar e reivindicar melhores condições de vida e de salário por isso. Isto é que é covardia. Covardia
é oficiais que não concordam com o arbítrio, como está acontecendo no Maranhão, serem levados à prisão por
conta disso. Isto é que é covardia.
Por isso, essa estrutura não pode continuar.
Essa é uma estrutura típica da ditadura, do arbítrio do pior tempo, repito, de uma página infeliz da nossa história. É um tipo de estrutura que não se repete em países que são republicanos, civilizados e onde não
têm violência.
Polícias militarizadas não existem na Europa, polícias militarizadas não existem nos Estados Unidos. E
nem por isso a violência lá é maior. O direito de organização e de reivindicação lá existe, a polícia lá é unificada.
Os direitos de reivindicação dos policiais devem ser respeitados e garantidos.
Portanto, Sr. Presidente, para concluir, eu quero voltar a defender, alertar para esse movimento que está
acontecendo, essas mobilizações que estão acontecendo nesses dois Estados da Federação, alertar, porque
esse movimento pode começar a ocorrer em outros Estados da Federação.
Daqui a pouco alguns vão começar a dizer, daqui a pouco é tempo de Copa do Mundo. Imaginem se
daqui a pouco, em tempo de Copa do Mundo, começa a ter greve de polícias, das polícias militares, pelos Estados da Federação? Aí os agentes do Governo vão dizer: isso é covardia. Mas o que é covardia? É pagar mal?
É não dar condições de trabalho? Será que é essa é a covardia?
Enquanto um país que gasta milhões, bilhões com estádios monumentais não paga bem seus agentes
de segurança, a pergunta é: onde está a verdadeira covardia? É sobre isso que este Congresso e os agentes do
Governo têm que refletir.
Quero manifestar aqui a minha solidariedade aos policiais que estão em greve nos Estados do Maranhão
e do Pará e pedir a reflexão e a necessidade urgente da apreciação da Proposta de Emenda Constitucional nº 51.
Nesses 50 anos em que o Brasil lembra o Golpe de 1964, este País tem que, em definitivo, virar essa página da história nacional. E se vira essa página da história nacional mais do que com gestos, com exemplos,
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exemplos como aquele que o Congresso Nacional já fez, devolvendo o mandato ao Presidente João Goulart,
exemplos como aquele que fizemos hoje, na Comissão de Direitos Humanos, e espero que façamos logo no
Congresso Nacional, revendo a Lei de Anistia, aprovada no ventre do Regime, exemplos como sepultar a estrutura hierarquizada e carcomida de polícias que foram constituídas no ventre do regime autoritário.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues.
Acompanhei a sua luta lá na Comissão de Direitos Humanos. Mais uma vez V. Exª, brilhante como sempre, apresentou um quadro lá e, de forma positiva, trará aqui para o plenário, inclusive essa solidariedade que
como sempre V. Exª tem – e eu me somo – àqueles trabalhadores da área pública e da área privada, civil ou
militar, que estão em greve, na busca de justos direitos.
Parabéns a V. Exª.
O Senador Cassol fala como orador inscrito.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na tribuna desta Casa, especialmente neste momento em que eu quero deixar o meu abraço a esse parceiro que é
do povo do Estado de Rondônia, esse guerreiro que foi e continua sendo do Município de Ouro Preto do Oeste,
esse guerreiro e grande gestor público que foi também Secretário de Estado, sendo Chefe da Casa Civil do meu
governo, esse guerreiro, lutador, que sempre tem confiado em Deus – e tenho pedido a Ele que lhe dê saúde –,
que também foi meu Secretário de Agricultura. E, hoje, esse guerreiro defensor do Estado de Rondônia como
Deputado Federal, amigo de todas as horas, Deputado Carlos Magno.
O Deputado Carlos Magno, Sr. Presidente, foi um dos pioneiros, um dos técnicos agrícolas que foram
contratados anos atrás para fazer os assentamentos no Estado de Rondônia, e, ao mesmo tempo, teve um problema de saúde sério que resultou, nesta última madrugada, em um transplante de fígado.
Ele vinha aguardando na fila a doação de um fígado. E eu quero aqui, de alguma maneira, deixar meu
abraço, a minha gratidão à família de um jovem de Campo Grande, de vinte e poucos anos de idade, que veio
a óbito, e a família doou não só para o Deputado Carlos Magno o fígado do seu filho, como também o rim e o
coração para outras pessoas que precisavam fazer o transplante.
O Deputado Carlos Magno, esse guerreiro de todas as horas, está no hospital, na UTI, se recuperando.
Quero deixar o meu abraço a ele, a sua esposa, Dani, a sua mãe e aos seus familiares. Como eu estava na correria
nossa, aqui no Senado, a minha esposa, Ivone, hoje, juntamente com a minha assessora, Maria Cecília, esteve
no hospital para cumprimentá-lo. Ele estava feliz da vida num leito, com o fígado novo.
Quero fazer um pedido especial, hoje, Presidente, para as senhoras e para os senhores que estão em
casa. Transplante é transplante, não importa se do fígado, do rim ou do coração. Com certeza, quando temos
o povo do Brasil, mas especialmente o povo do nosso Estado, da cidade de Ouro Preto, que teve o Carlos Magno por dois mandatos consecutivos como prefeito, que teve o Carlos Magno como Secretário de Estado, que
tem o Carlos Magno hoje como Deputado Federal, no momento em que vocês vão à igreja ou no momento
de se deitarem, nesta noite, que elevem o pensamento ao nosso Pai Celestial e coloquem o nome do Deputado Carlos Magno para que Deus possa dar-lhe muita saúde, com uma recuperação breve, rápida, para que ele
possa voltar ao cenário, não só ao nacional, mas ao cenário estadual com saúde para fazer uma grande campanha política em prol do povo do Estado de Rondônia, para devolver a credibilidade que o servidor público,
que a sociedade no todo precisa, para devolver a autoconfiança, para devolver, acima de tudo, a autoestima
de continuar lutando. Enquanto o Carlos Magno está no leito do hospital se recuperando desse transplante do
fígado, nós estamos, do lado de fora, torcendo pela sua saúde.
Carlos Magno, com certeza, nós temos ainda muita coisa para fazer pela frente. Eu já tive outros amigos
que fizeram o transplante de fígado e que hoje, graças a Deus, têm uma saúde extraordinária, a exemplo do Sr.
João Gonçalves, de Jaru, um grande empresário, um grande empreendedor. Agora, esse transplante foi feito
na pessoa do Deputado Carlos Magno, pois a situação estava crítica.
Isso vai dar uma sobrevida, vai dar uma nova oportunidade para que nós possamos juntos, Carlos Magno,
fazer aquilo que ainda falta fazer. Que nós façamos juntos ainda, Carlos Magno, a devolução dessa autoconfiança e da credibilidade de um trabalho extraordinário, voltado para um propósito só.
Se o Deputado Carlos Magno lá na frente aceitar o desafio de ser pré-candidato ao Senado, com certeza
nós vamos ter nesta Casa, Sr. Presidente, mais um Senador novo, trabalhador, que tem essa credibilidade do
povo do Estado de Rondônia. Mas se, ao mesmo tempo, o Deputado Carlos Magno vier a disputar uma candidatura de governo, com certeza nós vamos ter um novo Governador do Estado de Rondônia, com o apoio
também do Senador Ivo Cassol.
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Por mais que nós tenhamos também o Maurão de Carvalho, que é o nosso pré-candidato ao governo,
estamos trabalhando ao mesmo tempo nessa recuperação, para que a população de Rondônia possa ter a
oportunidade de escolher aquele que vai conduzir da melhor maneira essa estrutura de recuperação da credibilidade, da autoestima e do desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Na nossa época, com Carlos Magno como Secretário de Agricultura, como Chefe da Casa Civil, Senador
Paim, nós pagávamos o salário em dia com recurso próprio. Nós fazíamos obra no Estado de Rondônia, gente,
com recurso próprio. Hoje lá só se faz obra com financiamento. E financiamento... Eu quero deixar bem claro:
se vocês descobrirem alguma agência que empresta dinheiro para alguém e não cobra me avisem, porque
estou louco para pegar emprestado. E com certeza os servidores aqui do Senado, todos também vão querer
pegar dinheiro emprestado. Até o Júnior, Chefe de Gabinete, os assessores, todo mundo vai querer. Mas dinheiro emprestado... Banco não tem dó de ninguém. Você pegou emprestado, você tem que pagar. E o Estado
não é diferente.
Portanto, eu falo isso. Com oito anos em que fiquei à frente do Governo do Estado, nós resgatamos a
credibilidade dos servidores públicos pagando o salário em dia. E hoje, Sr. Presidente, só está sendo pago o
salário em dia porque credor não recebe, fornecedor não recebe, prestador de serviço não recebe, tudo atrasado, enrolado. Não é um mês, são meses, gerando essa instabilidade para a sociedade como um todo que
fornece para o Estado, deixando prejuízo no comércio local e, com isso, deixando de fomentar a indústria e o
comércio do nosso Estado de Rondônia.
Então o prejuízo é muito grande, sem contar que o Iperon, o Instituto dos Servidores, infelizmente está
com um buraco cada vez maior. E agora, mais uma vez, tem débito aberto no meio do caminho. Mas eu torço
para que o Governo consiga reencontrar e dinamizar para que as ações deem certo.
Política a gente faz na época da campanha, na época em que estão abertos os palanques, quando se
pode utilizar televisão e rádio. Fora disso é época de trabalhar. E nós aqui estamos trabalhando.
Todo mundo acompanha a situação da enchente em Rondônia, que é muito grande. Todo mundo sabe
que a situação do povo do Estado de Rondônia – os ribeirinhos viveram isso, estão vivendo – é danosa para
a nossa sociedade. Não é diferente de Guajará-Mirim, não é diferente de Nova Mamoré, Porto Velho... A água
está baixando mais de 50cm, e agora vem a preocupação de trabalhar para liberar recursos para atender às
demandas que virão, que se terá pela frente, para fazer a reconstrução de pontes, escolas, casas, enfim.
O que muito me entristece é que eu estive hoje no Ministério da Integração Nacional quando o Secretário
Adjunto dizia que a calça é curta, ou melhor, o lençol é curto, a coberta é curta, e que o dinheiro infelizmente
é pouco demais para atender a essas demandas que temos.
A exemplo disso, o Município de Cacoal tinha 2,4 milhões de quase dois anos atrás, em 2012. Agora que
estava pronto para empenhar, mandaram suspender, porque teve outra enchente e estão verificando o que
vão ter que completar.
Então falta recurso, especialmente para cobrir essas despesas na área da defesa civil, mas ao mesmo
tempo a gente está percebendo que a situação vai ficar mais grave ainda, porque muitos vão ficar sem a casa,
como muitos produtores estão sem a produção que plantaram. O prejuízo é iminente e o Estado, com isso,
vem a sofrer.
É por isso que eu quero deixar o meu abraço ao Deputado Luiz Cláudio, o Deputado da Agricultura, que
foi Vereador em Rolim de Moura. Primeiro foi meu Secretário de Agricultura.
Fizemos o projeto de cinco horas/máquina, fizemos o projeto de tanque de peixe por participação e iniciativa dele como Secretário, depois como Vereador do Município, depois como Secretário de Agricultura do
Estado de Rondônia e, agora, por dois mandatos consecutivos, como Deputado Estadual. Portanto, o Deputado Luiz Cláudio me enviou requerimento, ofício solicitando que o Senado intervenha junto aos bancos oficiais, tanto o Banco do Brasil, como o Basa, para que se construa uma anistia, uma anistia para os produtores
do Baixo Madeira ou até a boca do Mamoré, de Guajará-Mirim, o Guaporé para cima com Costa Marques, que
tomaram prejuízo com suas lavouras.
Para quem não sabe o Baixo Madeira, às margens do rio, com aquelas terras férteis pela água que vem
suja, barrenta do Peru, é plantado feijão, plantada banana, plantado milho, plantada melancia, plantado melão, enfim, há fruticultura na beira do rio. E, hoje, infelizmente, está tudo debaixo de água e os produtores perderam tudo. Então, não basta virmos aqui e pedir para que prorroguem as dívidas desses produtores. Deve
acontecer como aconteceu com o Nordeste, com aqueles produtores que foram financiados quando lá não
choveu e perderam a produção.
Alguém diz o seguinte: “Não, vamos parcelar, vamos dar mais um prazo, mais um ano para pagar”, mas
pagar com o quê? Vai tomar a calça dele? Vai tomar Zorba dele? Vai tomar a camisa deles? Porque a casa já foi
para o brejo, já ficou embaixo d’água, a produção foi para a Cucuia. Então, não sobrou nada. E, ao mesmo tem-
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po, quando o banco financia os produtores, o próprio banco pode sempre fazer – e continua fazendo – um seguro que dá garantia para que possa cobrir qualquer prejuízo em casos excepcionais de desastre ou enchente
da maneira que aconteceu.
Portanto, vem aqui a minha solicitação para que o Ministro da Fazenda, para que o Presidente do Basa
e o Presidente do Banco do Brasil trabalhem urgentemente para que esses produtores sejam compensados
com a anistia e, ao mesmo tempo, coloquem mais recursos para que possam trabalhar, possam plantar e possam produzir mais. Caso contrário, vamos acabar de exterminar quem, na verdade, já está exterminado; vamos
acabar de matar, na verdade, quem já está morto porque não está conseguindo produzir nada e, infelizmente,
vai ter muita dificuldade pela frente. Então, precisamos fortalecer esses produtores e para esses produtores
nós só temos um caminho: esta Casa e a Presidente Dilma se sensibilizarem e anistiarem esses produtores no
pequeno débito que eles têm junto aos bancos de fomento que há, que é o Banco do Brasil e, ao mesmo tempo também, o banco Basa.
Além disso, eu quero também aproveitar a oportunidade, falando com o Deputado Luiz Cláudio, mandar um abraço. Falei também hoje com o Deputado Euclides Maciel, outro guerreiro, grande comunicador do
Estado de Rondônia.
Mas parabenizar, parabenizar os dois novos Deputados estaduais do Estado de Rondônia, tanto o atual
professor e ex-secretário meu de Estado da educação, Prof. César Licório, que assumiu a Assembleia Legislativa
hoje, e ao mesmo tempo também, eu quero parabenizar essa guerreira, que foi prefeita da cidade de Jaru, e
agora também assumiu a Assembleia Legislativa, como Deputada Estadual – os dois assumiram no afastamento de dois Parlamentares de uma comissão que investigou irregularidades de procedência de Parlamentares
–, a mais nova Deputada, que é a Stela Maris, do Município de Jaru, quero aqui deixar o meu abraço. Ela que é
do PR, do Partido que a minha filha, Karine Cassol, comanda, está à frente do Partido. Então, portanto, o PR em
Rondônia e o PSL em Rondônia ganham mais um Deputado Estadual.
A única coisa que me deixa triste é que essa vaga já está aberta, Sr. Presidente, há trinta dias. Foi preciso
que os Deputados fossem à Justiça para poderem ocupar essas vagas, que são de direito deles. E a Constituição
é clara: o número de cadeiras tem que ser ocupado, não importa se é por afastamento por um período curto
ou mesmo por cassação. Elas têm que ser completas, elas têm que estar integradas, elas precisam completar.
E a Justiça de Rondônia assim determinou, que se desse posse, tanto para a Stela Maris, como também para o
César Licório, César Licório, ex-secretário de educação da época do meu governo do Estado de Rondônia, ex-Presidente do Iperon, o Instituto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, e ao mesmo tempo também
a Stela Maris, que foi prefeita da cidade de Jaru. Então para mim é motivo de alegria e satisfação, Sr. Presidente,
parabenizar esses dois parceiros, dois companheiros, dois amigos, amigo e amiga, que a gente tem, que possam continuar esse trabalho que a gente tem pela frente em torno do nosso Estado de Rondônia.
Mas além disso, eu quero aqui também, Sr. Presidente, chamar a atenção para uma situação que eu já
denunciei esta semana na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização.
Eu tenho aqui em minhas mãos um telefone celular. Este telefone celular é do Senado. Cada Senador
tem direito a um telefone celular. Desse telefone quem ganhou a licitação aqui foi a Oi. Não é aquele oi; é da
Oi. E, infelizmente, este telefone, Sr. Presidente, da Oi está uma porcaria. Não é o telefone que é uma porcaria;
é o sinal de vocês, é a utilização do celular de vocês. Desculpe-me o pessoal aqui, mas está aquilo mesmo. Está
pior do que se possa imaginar.
Mas aqui vão dizer o seguinte: Poxa vida, o Cassol está falando do sinal da Oi em Rondônia. Não gente,
estou falando aqui de Brasília; estou falando aqui do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Aqui de Brasília, de Canoas, de Porto
Alegre... O meu celular é uma porcaria, porque não pega nada.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Mas a conta vem e o povo paga. Resultado, Sr. Presidente: daqui até a minha casa – casa que também é apartamento que é dado pelo Senado para nós, Senadores,
Parlamentares, na Superquadra Sul – se não me engano, acho que é isso –, na 309, daqui até lá, a ligação cai
quatro, cinco vezes.
Há lugares em que eu passo, dentro de Brasília, na rodoviária e em outros locais, que o sinal não funciona. E ainda vemos esse pessoal que vem falar aqui de Copa do Mundo, que tem 4G, tem 5G, tem 10G. Tem
G demais! E o G é G de gato; não é G de outra coisa, não é G de nada mais; é G de gato mesmo, porque estão
“gatunhando” o dinheiro do povo do Brasil; não é do povo de Rondônia só.
Então, quer dizer, eu quero aqui falar não só em termos da Companhia Oi, mas das demais companhias.
É muita propaganda na televisão; muita propaganda no jornal, no rádio e na revista. E o sinal, infelizmente, é
uma porcaria em tudo quanto é lugar.
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Até parece – aqui, Sr. Presidente, nós podemos até já trabalhar em cima disso – que há um sistema programado nessas companhias, pois quando você liga uma vez, cai; você liga de novo, cai; cada vez que você
liga, você tem de pagar. Alguém fala: “Mas são só vinte centavos.” Mas você imagina um milhão de pessoas falando e caindo a ligação ao mesmo tempo. Um milhão de pessoas vezes vinte centavos dá quantos milhões?
Duzentos milhões? É isso? Eu não sei a conta. É tanto número aqui que eu não sei nem fazer a conta direito.
Quer dizer, isso é instantaneamente: você volta a ligar de novo; aí cai a ligação de novo. Você volta a ligar de
novo. Quer dizer, não dá para admitir.
São concessões dadas que têm de dar resultado. A telefonia, depois de privatizada, melhorou? Melhorou.
Mas isso não dá direito de essas empresas se acomodarem e só quererem ganhar à custa do povo brasileiro e
ficar fornecendo um serviço de péssima qualidade.
Da mesma maneira, eu vi que estão aprovando um projeto, uma emenda, uma medida provisória para
reduzir a multa dos planos de saúde. Tem que ser o contrário. Tem que aumentar a multa, tem que aumentar
a taca, porque só vão aprender a dar valor quando colocarem a mão na gibeira, quando colocarem a mão no
bolso. Caso contrário, esqueçam!
Esse pessoal quer ganhar dinheiro. Eles não ficam preocupados quando uma pessoa morre. Para eles,
é mais um que foi e que vai dar menos despesa, porque, se está sendo tratado e se recuperando, ele vai dar
despesa a mais.
Então, eu sou contra diminuir. Quando chegar essa medida provisória aqui, se houver essa emenda, eu
votarei contra essa medida provisória. Por quê? Porque eu não concordo. O Ministério da Saúde, Sr. Presidente,
também é contrário a essa emenda. “Ah, mas, a cada reincidência, uma multa.” Está certinho. É para não haver
reincidência.
Mas vamos fazer uma coisa melhor: vamos botar multa agora para as companhias de telefone celular –
vamos botar multa para as companhias de telefone celular.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Com isso, nós vamos economizar um bocado de dinheiro.
Eu poderia até ficar calado, porque este telefone quem paga é o Senado; é o povo que está pagando,
porque o recurso do Senado é dinheiro do povo. Mas não vou ficar calado, porque eu represento vocês. Não
vou ficar calado, não, porque vocês me botaram aqui para falar por vocês. Não vou ficar calado aqui, porque
quando há alguém passando a mão em nós, nos enrolando, nos enganando, nós temos a obrigação de denunciar, temos a obrigação de tomar as providências. E é por isso que estou aqui denunciando.
Convido a diretoria da Oi a dar uma volta em Brasília para ver quantas vezes cai a ligação. Ah, a ligação
de vocês não cai, não? Então, façam um favor: me convidem para ir junto. Eu vou passear com vocês, e nós vamos falando ao telefone. Se eu estiver errado, eu venho a esta tribuna e peço desculpas.
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Mas, se houver o esquema existente que está aí... Eu acho
que é um aparelhozinho que liga e desliga, liga e desliga. Você está falando, e cai automaticamente. É proposital esse esquema de fraudar e tomar o dinheiro do povo brasileiro. De mamando a caducando, usa celular o
médico, usa a Presidente do Brasil, usa o Senador, usa todo mundo, até aquele que trabalha no serviço braçal,
a dona de casa. Enfim, de mamando a caducando, essas pessoas têm um celular ou usam um celular. Então,
todo mundo acaba pagando a conta.
Portanto, cabe a nós tomar providências, na forma da lei, para que possamos fortalecer as nossas ações.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de prorrogação do prazo, mas, para encerrar, quero, mais uma
vez, só fazer, neste momento, um pedido ao povo do meu Estado, Rondônia, especialmente à cidade de Ouro
Preto. Mas peço aos cinquenta e dois Municípios do Estado de Rondônia, peço ao povo de Minas Gerais, de
Coromandel, se não estou enganado, que é a terra natal do nosso amigo e parceiro Carlos Magno. No momento em que vocês vão à igreja, ou mesmo em casa, orem pelas autoridades. Vamos orar juntos para que Deus
possa proteger, iluminar e dar uma recuperação rápida e sadia ao nosso amigo, parceiro de todos os momentos, de todas as horas, Deputado Carlos Magno, para que ele possa voltar firme e forte, andar os quatro cantos
do Estado de Rondônia, batendo no peito e falando que nós queremos melhorar, mudar a situação em que o
povo do Rondônia vive.
A melhor maneira que nós temos, neste momento, não é indo ao hospital visitá-lo, porque nem todo
mundo pode visitá-lo, todos sabem disso. Mas, com certeza, em suas orações, colocando o nome dele para que
Deus possa dar-lhe saúde e paz. Ele vai se recuperar, ficar bom e virá, junto conosco, fazer seu trabalho, fazer
política, para recuperar a dignidade e a credibilidade do nosso povo.
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Que Deus abençoe todos! Um abraço.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ivo Cassol, por seu
pronunciamento correto cobrando dos planos de saúde e das companhias um atendimento mais qualificado
para a nossa população, que paga pelo plano de saúde e que paga, também, as companhias.
Quero, ao encerrar a sessão, mais uma vez, lembrando o espírito da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, pedir que haja sensibilidade por parte dos Poderes da República para que se faça um acordo com o Aerus.
Aqueles homens e mulheres estão ali há mais de um mês dormindo no chão do Salão Verde do Senado, esperando o cumprimento do acordo em relação à decisão do Supremo. Então, meu apelo, mais uma vez, é esse.
Sei que os Ministros estão se movimentando. Não gostaria de passar a Páscoa, com meus netos, com
meus filhos, lembrando-me que cerca de vinte homens e mulheres estão aqui abandonados, esperando um
acordo que até o momento não veio.
Que Deus ilumine essa caminhada, e que a Páscoa nos ajude nesses encaminhamentos e em tantos outros, para melhorar a vida de toda a nossa gente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– nº 74, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2013
(nº 2.785/2011, na origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei n° 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, sancionado e transformado na Lei nº 12.962, de 2014; e
– nº 75, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 2013
(nº 4.222/2012, na origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região, sancionado e transformado na Lei nº 12.963, de 2014.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Aroldo Cedraz, o Aviso nº 518-Seses-TCU-Plenário, que encaminha o Acórdão nº 828/2014 acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
A matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 10/04/2014.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº
21, de 2014 (nº 200/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha Relatório de suas Atividades referente ao exercício de 2013.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 21, DE 2014
Aviso nº 200-GP/TCU
Brasília, 28 de março de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, Relatório das Atividades deste Tribunal referente ao exercício de 2013.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Aviso nº 21, de 2014, vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 22, de 2014 (nº 501/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 746/2014 – TCU –
Plenário, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, acerca de
possível irregularidade ocorrida na Concorrência nº 01/2012, levada a efeito no Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, consubstanciada, em síntese, na participação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público no certame (TC 021.605/2012-2);
– nº 24, de 2014 (nº 527/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 806/2014 – TCU –
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao monitoramento
dos Acórdãos 451 e 2451/2009 (TC-004.888/2010-3); e
– nº 25, de 2014 (nº 531/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 809/2014 – TCU –
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao monitoramento
do Acórdão 747/2010 (TC 012.606/2012-0).
São os seguintes os Avisos:
AVISO Nº 22, DE 2014
Aviso nº 501-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 26 de março de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 021.605/2012-2, na Sessão Ordinária de 26/03/2014, acompanhado do Relatório
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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AVISO Nº 24, DE 2014
Aviso nº 527-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 2 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 004.888/2010-3, na Sessão Ordinária de 02/04/2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente no exercício da Presidência..
AVISO Nº 25, DE 2014
Aviso nº 531-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 2 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 012.606/2012-0, na Sessão Ordinária de 02/04/2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os Avisos nºs 22 e 24, de 2014, vão à
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O Aviso nº 25, de 2014, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Os Avisos que acabam de ser lidos encontram-se disponibilizados eletronicamente no sítio do Senado
Federal – atividade legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento dos seguintes expedientes:
– Ofício nº 1, de 2014, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 639, de 2014, comunicando a instalação do Colegiado bem como a eleição de seu
Presidente, Deputado Pedro Paulo, Vice-Presidente, Senador Lobão Filho, Relator, Senador Ruben
Figueiró e Relator Revisor, Deputado Edson Santos;
– Ofício nº 1, de 2014, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 640, de 2014, comunicando a instalação do Colegiado bem como a eleição de seu
Presidente, Senador Wellington Dias, Vice-Presidente, Deputado Odair Cunha, Relator, Deputado
Gastão Vieira e Relator Revisor, Senadora Vanessa Grazziotin; e
– Ofício nº 1, de 2014, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 641, de 2014, comunicando a instalação do Colegiado bem como a eleição de seu
Presidente, Deputado Fernando Ferro, Vice-Presidente, Senador Ivo Cassol, Relator, Senador Vital do
Rêgo e Relator Revisor, Deputado Manoel Júnior.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 001/MPV 639-2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 639 de 21 de março de 2014, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Pedro Paulo
Vice-Presidente: Senador Lobão Filho
Relator: Senador Ruben Figueiró
Relator Revisor: Deputado Edson Santos
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual _ Deputado Pedro Paulo, Presidente.
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Ofício no 1/MPV 640-2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisóo
ria n 640, de 21 de março de 2014, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Wellington Dias
Vice-Presidente: Deputado Odair Cunha
Relator: Deputado Gastão Vieira
Relatora Revisora: Senadora Vanessa Grazziotin
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Deputado Odair Cunha, Vice-Presidente.
Ofício nº 1/MPV nº 641-2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 641, de 24 de março de 2014, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Fernando Ferro
Vice-Presidente: Senador Ivo Cassol
Relator: Senador Vital do Rêgo
Relator Revisor: Deputado Manoel Junior
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual _ Deputado Fernando Ferro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência informa que o Senador
Luiz Henrique deixa de integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 639, de 2014, conforme o Ofício nº 78, de 2014, da Liderança do PMDB e do Bloco da
Maioria no Senado Federal; e designa o Senador Luiz Henrique, como membro suplente, em vaga existente,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 641, de 2014, conforme
o Ofício nº 79, de 2014, da Liderança do PMDB e do Bloco da Maioria no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhado às Comissões Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. GLPMDB nº 78/2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador
Luiz Henrique – PMDB/SC se absteve da sua indicação para compor a Comissão Mista, criada com a finalidade
de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 639, de 2014 no nos termo do ofício em anexo.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira.
Of. GLPMDB nº 79/2014
Brasília, 9 de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Luiz Henrique – PMDB/SC como membro Suplente na composição da Comissão Mista criada com a
finalidade de analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 641, de 2014, em vaga existente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Deputado Izalci
como suplente, para integrar, em vaga existente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício nº 414, de 2014, da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 414/2014/PSDB
Brasília, 9 de abril de 2014
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Izalci, como membro Suplente, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Respeitosamente, – Deputado Antonio Imbassahy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
372 e 373, de 2014, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, com indicações de Srs. Deputados daquele partido, que deverão compor as Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias nºs
640 e 641, de 2014, respecticvamente.
A Presidência designa os Parlamentares conforme a relação estabelecida nos referidos expedientes em
substituição aos anteriormente indicados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os ofícios:
Of. 372/GAB-LidPT
Brasília – DF, 7 de abril de 2014
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar corno membros titulares os deputados ODMR
CUNHA – PT/ MG e NELSON PELLEGRINO– PT/BA em substituição aos deputados VICENTINHO – PT/ SP e VALMIR ASSUNÇÃO -PT/BA e corno membro suplente p deputado POLICARPO – PT/DF em substituição ad deputado SIBÁ MACHADO PT/ AC, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n° 640, que “cria, em
caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE e extingue Funções Comissionadas
Técnicas – FCT”.
Atenciosamente, – Dep. Vicentintio – PT/SP Líder da Bancada na. Câmara.
Of. nº 373/GAB-LidPT
Brasília-DF, 7 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros Titulares os Deputados Paulão _ PT/AL e Fernando Ferro _ PT/PE em substituição aos Deputados Vicentinho _ T/SP e Alessandro Molon _ PT/
RJ e como membros Suplentes os Deputados Pedro Uczai _ PT/SC e Vanderlei Siraque _ PT/SP, em substituição
aos Deputados Arthur Bruno _ PT/CE e Carlos Zarattini _ PT/SP, na Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 641, de “altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a comercialização
de energia elétrica”.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Wellington Roberto, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 641, de 2014, conforme o Ofício nº 143, de 2014, da Liderança do PR na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 143/2014 _ Bloco
Brasília 7 de abril de 2014
Assunto: Indicação de suplente na Comissão Mista MP nº 641/14
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Wellington Roberto (PR/
PB) para membro Suplente na Comissão Mista da Medida Provisória nº 641 de 2014, que “Altera a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica”.
Respeitosamente, – Deputado Fernando Santana de Vasconcellos.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE 2014
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, para restringir as hipóteses de prisão preventiva e ampliar as hipóteses de cabimento da substituição das penas privativas de liberdade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 313 e 315 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 313. Observados os requisitos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
6 (seis) anos, obedecidos os seguintes limites:
I – até 30 (trinta) dias, para crimes com pena privativa de liberdade máxima inferior 10 (dez) anos;
II – até 60 (sessenta) dias, para crimes com pena privativa de liberdade máxima igual ou superior a
10 (dez) anos.
§ 1º A prisão preventiva poderá ser prorrogada uma única vez, pelo mesmo prazo, por decisão de órgão colegiado constituído por magistrados do tribunal competente para o julgamento da apelação.
§ 2º Os presos preventivamente deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos condenados.” (NR)
“Art. 315. A decisão que decretar, prorrogar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre
motivada.” (NR)
Art. 2º O art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger com
a seguinte redação:
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a seis anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º Na condenação igual ou inferior a dois anos, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos; se superior a dois, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
§ 3º (Revogado)
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o § 3º do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Justificação
A situação do sistema carcerário brasileiro tem sido tema recorrente nas notícias jornalísticas, sendo
apontado como a causa de diversas rebeliões, revoltas e barbáries acontecidas nos últimos anos.
Nem seria preciso repetir que é um sistema falido, cuja recuperação deve ser estrutural, não apenas conjuntural. É flagrante, por exemplo, a necessidade de construção de novos presídios e casas de custódia, para
comportar os condenados e os presos provisórios separadamente. Essa, entretanto, não tem sido a prioridade
dos governos estaduais e federal.
De nossa parte, estamos persuadidos de que, enquanto não houver vagas suficientes nos estabelecimentos prisionais, tem-se que evitar a superpopulação carcerária por meio de alterações na legislação penal.
Do nosso ponto de vista, um dos maiores inconvenientes é manter presos provisórios por tempo indeterminado, situação que se agrava quando há coabitação com presos condenados.
Em vista disso, propomos alterar o art. 313 do Código de Processo Penal para restringir as hipóteses de
cabimento da prisão preventiva e, ao mesmo tempo, impor limites para o prazo de constrição, que seria, no
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máximo, de trinta ou de sessenta dias, a depender da gravidade do crime de que o preso é acusado. Além disso, nos termos da nossa proposta, a preventiva poderia ser prorrogada uma única vez, por decisão de órgão
colegiado constituído por magistrados do tribunal competente para o julgamento da apelação. Obviamente,
se o projeto for transformado em lei, os tribunais deverão adotar as medidas administrativas necessárias para
a constituição desses colegiados.
Outro ponto que, a nosso sentir, pode trazer resultados sensíveis é o incentivo legal à adoção de penas
alternativas, em substituição às privativas de liberdade.
Nesse sentido, sugerimos alteração do art. 44 do Código Penal, para ampliar as hipóteses de substituição
da pena privativa de liberdade, que passaria a alcançar as condenações por crime doloso, com pena privativa
de liberdade concretamente aplicada de até seis anos inclusive, e não mais até quatro anos, desde que, obviamente, o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Essas modificações legislativas certamente diminuirão a população dos presos que cometeram delitos
de pouca gravidade e evitará a mistura de condenados perigosos com pessoas que estão presas provisoriamente, ou seja, que não estão presos para cumprir pena.
Certos de que o projeto aperfeiçoa a legislação penal e contribui para evitar a superpopulação carcerária,
enquanto não sobrevier uma política de construção de presídios e centros de custódia, pedimos aos ilustres
Parlamentares que votem pela sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Requião.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
LIVRO I
Do Processo em Geral
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO IX
Da Prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
Da Prisão Preventiva
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação
dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada
pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção
da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
(...)
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO V
Das Penas
CAPÍTULO I
Das Espécies de Pena
.........................................................................................................................................................................................................................
SEÇÃO II
Das Penas Restritivas de Direitos
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1º (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da
prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido
o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2014
(Senador Alfredo Nascimento – PR/AM)
Acrescenta parágrafo único ao art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para isentar da contribuição sindical os
servidores públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 579. .................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Os servidores públicos, ligados por vínculo estatutário às administrações públicas
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não são sujeitos passivos da contribuição sindical prevista neste artigo.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, IV, manteve a contribuição sindical obrigatória, o imposto
sindical, disciplinada nos arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Assim o fez, para garantir às entidades sindicais os recursos financeiros necessários ao custeio da defesa
dos direitos indisponíveis dos integrantes das diversas categorias profissionais existentes no País.
Trata-se, por isso, de tributo com específica função, qual seja, permitir aos sindicatos das categorias profissionais a superação da natural desigualdade econômica existente entre empregado e empregador. Por isso,
na sua disciplina, utilizam-se os termos categoria econômica e categoria profissional.
A extensão da referida contribuição aos servidores públicos, por decisões judiciais, assim, não se afigura
compatível com o desígnio para o qual ela foi criada. Inexiste, no serviço público, o desempenho de atividade
econômica por parte do Estado. Não há, então, qualquer categoria econômica que justifique o reconhecimento de uma categoria profissional correlata.
Vale lembrar que, quando o Estado desempenha atividade econômica, sujeita-se, por força do art. 173, §
1º, II, da Constituição da República, ao mesmo regime das empresas privadas. Em outros termos, contrata trabalhadores pelo regime celetista. Nesses casos, não há a formação de vínculo estatutário com o Poder Público.
Por isso, a fim de evitar a má utilização dos conceitos de categoria econômica e profissional, impondo
a sujeitos estranhos aos referidos âmbitos de abrangência o pagamento do imposto sindical, apresenta-se a
presente proposição.
Com ela, restará indene de dúvidas que os servidores públicos não são sujeitos passivos da contribuição
sindical prevista nos arts. 578 a 591 da CLT.
Tecidas essas considerações, pede-se o apoio dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a proposição em testilha seja aprovada.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República , usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as
alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as
que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS –
Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
Da Contribuição Sindical
SEÇÃO I
Da Fixação e do Recolhimento do Imposto Sindical
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 579 – A contribuição sindical é devida por todos aquêles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo êste, na conformidade do disposto no art. 591. (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2014
Altera o art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dar nova configuração ao crime de corrupção de criança ou adolescente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 244-B. Praticar ou induzir menor de 18 (dezoito) anos a praticar infração penal:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo o agente que, para a prática ou a indução de
prática de infração penal, utiliza-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da
internet.
§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas da metade no caso de a infração praticada ou induzida ser crime de racismo, tortura, terrorismo, genocídio, tráfico ilícito de drogas, ou
crime hediondo previsto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O crime de corrupção de criança de criança ou adolescente foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que revogou expressamente a Lei nº 2.252, de 1º de julho
de 1954 (Lei de Corrupção de Menores), repetindo, porém, a configuração típica contida na lei revogada, que
gera dúvidas com relação ao momento da consumação do crime.
A redação em vigor constitui como crime “corromper ou facilitar a corrupção de menor de dezoito anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”. A dúvida que se lança é se o crime é material
ou formal.
Para a primeira corrente, a consumação do crime ocorre com a efetiva corrupção do menor de dezoito
anos. Exige-se a demonstração de que o menor envolvido no delito veio, realmente, a se corromper, fato bastante difícil de ser provado. Algumas decisões judiciais, inclusive, fundadas nesse posicionamento, afastam o
crime se o menor já estivesse envolvido com a prática de atos ilícitos. Nesse sentido, verificamos absolvições de
acusados por corrupção de menores, por razões como: “menor que se mostrou até mais experiente em crimes
patrimoniais que os apelantes”; porque “não se sabe se o menor já estaria, ou não, adestrado no crime, ou se,
em razão do delito, veio a desandar na delinquência”; porque “necessária a prova da honestidade dos menores
e de que tivessem sido corrompidos”, ou porque não provada a “idoneidade e a integralidade moral do menor,
antes dos fatos”. (TJ-SP Ap. Crim. 130.834-3, Ap. Crim; 189.097-3, Ap. Crim. 203.530-3 e Ap. Crim. 191.593-3).
Para a segunda corrente, o crime se consuma independentemente da efetiva corrupção do menor, sendo
um crime classificado como formal. É a posição que assegura maior proteção à infância e à juventude, punindo
o maior imputável que praticar crime com o menor de dezoito anos ou que o induza a praticá-lo. É a interpretação que se coaduna com a lógica de inserção desse crime no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente,
e com a doutrina da proteção integral, que orienta esse diploma normativo.
Esse sentido é o que vem orientado a jurisprudência mais abalizada do Superior Tribunal de Justiça. Em
acórdão que ainda faz referência ao art. 1º da Lei nº 2.252/54, esclareceu que a norma
“tem por objetivo que os maiores não pratiquem, em concurso com menores, infrações penais e que,
também, não os induzam a tanto. Exigências adicionais para a tipificação são extra-legais e até esbarram no
velho brocado commodissimum est, id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat (“Prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o seu objetivo, ao invés da que os reduz à inutilidade”). (Resp. 880.795-SP,
Rel. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 22/05/2007)
O presente projeto resolve a divergência em favor da posição adotada pelo STJ. A redação proposta torna mais claro o entendimento segundo o qual o menor se corrompe ou tem sua corrupção facilitada sempre
que maiores de dezoito anos, imputáveis, pratiquem com ele ou o induzam a praticar infração penal. Não é
necessário que o menor se torne um delinquente contumaz, nem se exige prova e valoração dessa circunstância subjetiva.
Além disso, o projeto amplia a causa de aumento da pena contida no § 2º, de um terço, para acrescentar
aos crimes hediondos os crimes de racismo, tortura, terrorismo, genocídio e tráfico ilícito de drogas.
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Diante dessas considerações, certos de que o presente projeto promove a proteção integral à criança e
ao adolescente, esperamos contar com o decisivo apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se
de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009
Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252,
de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de menores.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI No 2.252, DE 1º DE JULHO DE 1954.
Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009
Dispõe sôbre a corrupção de menores.
O Presidente da República , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Constitui crime, punido com a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa de Cr$1.000,00
(mil cruzeiros) a Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros), corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18
(dezoito) anos, com ela praticando, infração penal ou induzindo-a a praticá-la.
Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1954; 133º da Independência e 66º da República.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, #EuNãoMereçoSerEstuprada#. A frase impactante é o nome de uma
campanha, lançada recentemente, em uma rede social, que movimentou a mídia como um todo, e que ganhou
status de debate até em programas de televisão. Criada pela jornalista Nana Queirós, a campanha #EuNãoMereçoSerEstuprada#, tinha o fim de denunciar o crime de estupro sofrido por mulheres em ônibus e nas ruas
das grandes metrópoles do país. E conseguiu.
Centenas de internautas – moças, mulheres e crianças –, que foram vítimas de estupros criaram coragem e revelaram suas dores, tristezas e conflitos, por terem sido violentadas física, verbal e psicologicamente,
desnudando, assim, um problema de ordem social, cultural, política e psicossocial.
A jornalista decidiu criar o movimento na internet, diante dos resultados da pesquisa feita pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que, felizmente, em função de um erro técnico mostrava que 65,1%
de um total de 3.810 pessoas ouvidas, entre maio e junho de 2013, disseram concordar com a tese, segundo a
qual, a mulher que mostra o corpo merece ser atacada.
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Na verdade, o percentual dos que pensam assim é de 26% dos entrevistados. Ficamos sabendo disso,
depois que o Instituto anunciou o erro e se retratou por meio da imprensa. Mesmo assim, estamos diante de
um percentual sobre o qual cabe uma grande reflexão.
Quero, desta tribuna, declarar minha, solidariedade a todas as vítimas e estimular a reflexão acerca desse
problema, emprestando minha fala para ser a voz de centenas destas pessoas que estão a participar da campanha #EuNãoMereçoSerEstuprada#. São o merece ser estuprada. Acreditam?! manifestações pessoais de mulheres
de diversos níveis sociais e econômicos, idades variadas, e que, em geral, já foram vítimas desses estupradores.
Pegando as ideias centrais de discursos postados na rede mundial de computadores, reproduzo aqui,
em forma de discurso individual, atemporal e impessoal, o sentimento conjunto de indignação de vítimas que
foram estupradas e exploradas por homens e que, nesta condição, participam da campanha.
Assim, apresento algumas falas que nos pedem atenção:
“É pra falar das roupas das mulheres? Então vou dar aqui meu depoimento. Eu voltava pra casa no início
da noite. Aos 15 anos o que eu costumava vestir era calça jeans largona e camisetão idem. A única referência feminina em mim eram os longos cabelos que eu cultivava. Bastou isso pra eu ser seguida e, com
uma arma na cara, ser convencida a seguir um homem a quem ofereci minha bolsa pra me deixar voltar
pra casa. Mas não era isso que ele queria. (...) Isso prova que não adianta vestir burca, os estupradores
agirão da mesma forma, destruindo vidas de mulheres que não conseguem se libertar do trauma. Espero
que meu depoimento seja útil de alguma forma, porque essa lembrança pra mim tem que ter utilidade”.
“Para mim, que fui violentada com 19 anos, e não tive coragem de contar para minha família, por acreditar que a culpa era minha, por usar roupas curtas e por meu jeito de ser (...) custou para eu acreditar
que um dia conseguiria sair disso. (...) Hoje acredito como foi super importante para mim uma campanha
dessa para dividir todo meu sofrimento com as pessoas e poder falar o que aconteceu comigo!! Hoje tendo coragem de falar sobre isso, e estou liberta para falar ao mundo que a culpa não foi minha!! Eu não
merecia ser estuprada. Essa campanha é por mim, por nós e por todas as mulheres!!”.
“Nas ruas, passo raiva quase todo dia, é psiu, é gatinha, é gostosinha (...). E olha que me visto normalmente, nada chamativo! (...) O que mais me deixa revoltada, é saber que tem pessoas em pleno Século
21, que acham esse protesto não tem nexo, nem fundamento. Mas fazer o quê? Cada um tem seu nível
de inteligencia!”.
“Tenho 23 anos, tive minha experiência de quase abuso com 10 anos com uma pessoa da família, aos 19
anos fui perseguida até a metade de casa por um homem que vinha me falando besteiras e que iria me
estuprar, fui salva por um amigo. Aos 21 anos tive outra experiência voltando da academia o cara me
perseguiu novamente e fui salva por um ex militar à paisana! Sou cadeirante, sou mulher e não mereço
ser estuprada ninguém merece!”.
Esta nobres colegas, foi forma mais direta que escolhi para fazer meu protesto, utilizando-me de uma
espécie de Discurso do Sujeito Coletivo; um método fundamentado na teoria da representação social, que consiste na construção de um discurso, formado por pedaços de outros discursos de sentido semelhante.
São discursos de quem já sofreu na pele a humilhação de ser estuprada pelo simples fato de existir. Isto
porque, o estupro, nobres colegas, é compreendido pelos estupradores assumidos, pelo menos na internet,
como algo simples, comum ao cotidiano dos homens. Para além do absurdo, este crime é entendido por eles
como um direito.
Um exemplo, um dos mais aberrantes, é o de Gustavo Gustavo Rizzotto Guerra, um jovem internauta de
20 anos, que no dia 31 de março, publicou um vídeo no YouTube, em que defende a legalização do estupro no
Brasil e faz apologia ao ódio contra pessoas de outras raças.
Com um comportamento carregado de preconceito contra feministas, mães solteiras e militantes de movimentos em defesa dos direitos humanos, o rapaz afirma categoricamente no vídeo: “Se a mulher, ela tá de noite, vestida como p***, provocando e sabendo dos riscos de ser estuprada, bem feito. Parabéns pro estuprador”.
Mirando-nos sobre os 26% de entrevistados do Ipea, que acham que as mulheres devem se vestir de
modo mais composto, para evitarem ser estupradas, concluímos que, à primeira vista, o moço não está tão
sozinho. Isso é preocupante, pois o que respalda a violência sexista, é exatamente o pensamento segundo o
qual, a sociedade, o Estado, as instituições e os homens tudo podem sobre o corpo da mulher.
Vejamos que, somente entre 2009 e 2011, ocorreram mais de 50 mil mortes de mulheres por causas violentas no País, o que representa uma morte a cada uma hora e meia. Mais ainda: conforme o Anuário de Segurança Pública, em 2012 ocorreram mais de 50 mil casos de estupro, perfazendo, seis a cada hora. As mulheres
negras, jovens, e com baixa escolaridade são as principais vítimas de violência doméstica ou sexual.
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Para as pessoas, sejam homens ou mulheres, que, infelizmente, acreditam serem as mulheres estupradas,
simplesmente pelo fato de usarem uma roupa curta, precisamos dizer que há um sério equívoco em seu pensamento. Há um reparo urgente a ser feito no processo de formação dos indivíduos. Se um dia se ensinou que
aos homens tudo é possível e que às mulheres nada resta, faz-se mister dizer que não é mais assim, que esse
tempo passou e que hoje a realidade do mundo moderno pede novas compreensões, novos comportamentos,
novas formas de educar e de pensar. Essa missão é prioritariamente de pais, responsáveis e de professores. Mas
é, também, de indivíduos do mundo da política. No caso, nós, que compomos este Parlamento, que fazemos
leis e que tomamos decisões sobre a vida dos cidadãos e cidadãs.
A propósito, por oportuno, registro aqui, com tristeza a decisão do atual governador do Estado de Roraima, Chico Rodrigues, de extinguir a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, criada na semana passada, pelo ex-governador Anchieta Júnior, pouco antes de deixar o cargo. A Secretaria deveria centralizar as
questões sobre a mulher, sobretudo, com relação ao combate à violência doméstica e sexual. Sua criação, vale
destacar, não foi dádiva do ex-governador ou presente de fim de governo. Ao contrário, foi uma exigência do
mundo político. Quer dizer, a criação secretaria para defender os direitos de cidadãs de Roraima, atendeu recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de Combate à violência contra a mulher, que
atuou, aqui no Senado, no ano passado.
Esta CPMI, que esteve em nossa capital, Boa Vista, mediante convite que formulei, visitou alguns órgãos
e entidades de defesa da mulher, onde pode colher depoimentos e documentos que permitiu a produção de
um relatório em que revelou o grau de omissão do Poder Público, diante dos altos índices de violência por que
passam centenas de mulheres em Roraima.
É, também, por determinação do governo da Presidenta Dilma Rousseff, que teremos, em Roraima, uma
Casa da Mulher Brasileira, que irá juntar, a um só tempo e em um mesmo espaço, profissionais e equipamentos
destinados a proteger as mulheres e coibir a violência de gênero.
Quanto a nós, parlamentares, devemos comemorar o fato de termos uma importante lei, a Lei Maria da
Penha, criada neste Poder Legislativo, para proteger as vítimas da violência de gênero e punir os agressores de
mulheres. Devemos comemorar o fato de termos uma nova lei, a lei número 12.015, que trata dos Crimes Contra
a Dignidade Sexual, e na qual gestos que causem constrangimento, como por exemplo, carícias não permitidas, podem ser enquadradas como estupro, e não mais serem apenas consideradas como um “ato libidinoso”.
Precisamos dizer, deste palanque político, que esses crimes, são passíveis de punição. E, neste caso, sendo condenado pela Justiça, o acusado pode ser punido com uma severa pena que, agora, varia de seis a dez
anos de reclusão.
Aprovada pelo ex-presidente Lula, esta lei endureceu as penas para os casos de estupro, alterando, assim, o antigo artigo 213 do Código Penal Brasileiro (CPB). Na lei anterior (de 1940), essa pena oscilava entre
três a oito anos para quem “constrangesse mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”.
Temos que comemorar o fato de estarmos a assistir a ampliação das Delegacias de Atendimento às Mulheres, e a cobrar a criação de Secretarias Especiais nos Estados para implementar políticas públicas para as
mulheres. Celebramos as parcerias quer vêm sendo feitas, entre os poderes Judiciário e Executivo para a criação
de Varas e Juizados, voltados especialmente à proteção das vítimas de violência sexual, doméstica e familiar.
Portanto, aos homens que, como Gustavo Rizzoto Guerra, compreendem o estupro como algo simples,
inerente a sua condição macho, comum no cotidiano onde vivem e, para além do absurdo, um direito do mundo masculino, precisamos reagir. Precisamos que temos responsabilidade social a qual não podemos dar as
costas, não somente com homens, mas também com mulheres, crianças, jovens e idosos, em situação de risco
de violência.
Era o que tinha a registrar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Não havendo mais nada tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando a todos que será realizada sessão deliberativa ordinária, amanhã,
às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 627, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2014, 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
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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; altera o Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e as Leis nºs 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 4.506, de 30 de novembro
de 1964, 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de
2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.865, de 9 de outubro
de 2013, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 9.656, de 3 de junho de 1998, 9.826, de 23 de agosto de 1999,
10.485, de 3 de julho de 2002, 10.893, de 13 de julho de 2004, 11.312, de 27 de junho de 2006, 11.941, de
27 de maio de 2009, 12.249, de 11 de junho de 2010, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.716, de 21 de setembro de 2012, e 12.844, de 19 de julho de 2013; e dá outras providências.
Parecer sob nº 12, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Deputado Eduardo Cunha, pela relevância e
urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação da
Medida Provisória nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
(Lido no Senado Federal no dia 09.04.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 06.02.2014)
Prazo final prorrogado: 21.04.2014.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2011
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49,
acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 190, de 2014, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Durval, oferecendo a redação para o segundo turno.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009-Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
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6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 395, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2013 (nº 919/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia no Campo da Luta contra o Crime Organizado e
outras Modalidades Delituosas, celebrado em Brasília, em 9 de outubro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 242, de 2014, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Jorge Viana.
8
REQUERIMENTO Nº 1273, 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).
9
REQUERIMENTO Nº 1275, 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).
10
REQUERIMENTO Nº 1276, 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).
11
REQUERIMENTO Nº 1277, 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).
12
REQUERIMENTO Nº 1315, 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).
13
REQUERIMENTO Nº 1332, 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).
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14
REQUERIMENTO Nº 1337, 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).
15
REQUERIMENTO Nº 1338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
16
REQUERIMENTO Nº 1344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
17
REQUERIMENTO Nº 1378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
18
REQUERIMENTO Nº 1394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (criação do Fundo de
Aval para Micro, Pequenas e Médias Empresas).
19
REQUERIMENTO Nº 1413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido a distância).
20
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 constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
21
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
22
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
23
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
24
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
25
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva de trabalho).
26
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
27
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
28
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
29
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
30
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 159, de 2013; e 31, de 2014, por regularem matéria correlata (valor do Salário Mínimo).
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31
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 225, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria, solicitando urgência, nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2014 (cria cargos no STJ).
32
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Lembro que amanhã à tarde, na Comissão de Direitos Humanos, vou reunir todas as centrais sindicais para tratar desses temas de interesse nacional
no mundo do trabalho, da previdência e da liberdade do direito de greve.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 15 minutos.)
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