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como suplente, para compor a referida Comissão. ...............................................................................................................................
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às Endemias......................................................................................................................................................................................................
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Inácio Arruda e Marcelo Crivella como Vice-Líderes do referido Bloco (Ofício nº 47/2014) ............................................
2.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
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do Nordeste e da Amazônia.......................................................................................................................................................................
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2.2.15 – Comunicação
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem a Comissão Parlamentar
de Inquérito da Petrobras (Ofícios nºs 45 e 46/2014-PT e Bloco de Apoio ao Governo; 510 e 512/2014-Bloco
Parlamentar União e Força; 96/2014-PMDB e Bloco da Maioria). Designação dos Senadores João Alberto Souza,
Valdir Raupp, Vital do Rêgo, Ciro Nogueira, José Pimentel, Vanessa Grazziotin, Humberto Costa, Acir Gurgacz, Antonio
Carlos Rodrigues e Gim, como titulares, e Anibal Diniz, Jorge Viana e Eduardo Amorim, como suplentes, para comporem a referida Comissão)...............................................................................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Usam da palavra sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras os Senadores Eduardo Braga, Eunício Oliveira, Gleisi Hoffmann, Aloysio Nunes Ferreira, José Agripino, Mário Couto, Lúcia
Vânia, Humberto Costa, Wilder Morais e Alvaro Dias (Ofício nº 38/2014).......................................................................
2.3.2 – Retirada da indicação da Senadora Lúcia Vânia da composição da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Petrobras..............................................................................................................................................................................
2.3.3 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Encaminhamento de requerimento de voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Jair Rodrigues de Oliveira......................................................................................................................................................................
2.4.2 – Leitura de requerimento
Nº 506/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando homenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. Jair Rodrigues. ....................................................................................................................................................................................
2.4.3 – Discursos (continuação)
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como Líder – Preocupação com a violência nos estádios de futebol e registro de projeto apresentado por S.Exª que visa a fiscalizar as torcidas organizadas.........................................................
2.4.4 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 502/2014, de autoria do Senador Casildo Maldaner. Aprovado...................................................
Requerimento nº 503/2014, de autoria do Senador Walter Pinheiro. Aprovado.......................................................
Requerimento nº 497/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Aprovado.........................................
2.4.5 – Discursos (continuação)
SENADORA ANA AMÉLIA – Defesa da necessidade de revisão da repartição das receitas tributárias da União
com os municípios.........................................................................................................................................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Confiança no sucesso da Copa do Mundo de Futebol do Brasil;
e outro assunto...............................................................................................................................................................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Preocupação com o problema de abastecimento de água no Estado de São
Paulo; e outros assuntos..............................................................................................................................................................................
2.4.6 – Apreciação de matéria
Requerimentos nºs 105 e 326/2014, de autoria do Senador Inácio Arruda e outros Senadores. Aprovados..
2.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR EDUARDO AMORIM, como Líder – Preocupação com a situação dos serviços de saúde pública do
Estado de Sergipe; e outros assuntos.....................................................................................................................................................
SENADORA ANA RITA – Indignação com a morosidade da justiça brasileira, em especial no julgamento de
crimes relacionados à violência doméstica, e pedido para que seja aprovado o projeto que tipifica o crime de feminicídio............................................................................................................................................................................................................
SENADOR PAULO PAIM, como Líder – Considerações sobre o 126º aniversário de promulgação da Lei Áurea
e preocupação com a situação da população afrodescendente no Brasil; e outros assuntos...........................................
SENADOR INÁCIO ARRUDA – Registro sobre a visita a diversas cidades nordestinas para acompanhamento
das obras de interligação das bacias do Nordeste Setentrional com o rio São Francisco; e outros assuntos..............
SENADORA LÍDICE DA MATA – Considerações sobre a XVII Marcha dos Prefeitos em Brasília; e outros assuntos........................................................................................................................................................................................................................
2.4.8 – Leitura de requerimentos
Nº 507/2014, de autoria da Senadora Ana Amélia e outros Senadores, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento de Dom Altamiro Rossato. .......................................................................................................................................
Nº 508/2014, de autoria do Senador Vicentinho Alves, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
de Dom Celso Pereira de Almeida. ..........................................................................................................................................................
2.4.9 – Pareceres
Nº 382/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 101/2009..
Nº 383/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 85/2010.....
Nº 384/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 211/2009..
Nº 385/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59/2012.....
Nº 386/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 117/2011..
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Nº 387/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 29/2010.....
Nº 388/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 154/2010..
Nº 389/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 268/2009..
Nº 390/2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 755/2011..
2.4.10 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado,
para que os Projetos de Lei da Câmara nºs 101, 211 e 268/2009; 29, 85 e 154/2010; 59/2012; e dos Projetos de Lei
do Senado nºs 117 e 755/2011, respectivamente, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados
pelo Plenário (Ofícios nºs 123; 125 a 130; 133 e 210/2013-CE)...............................................................................................
2.4.11 – Leitura de Projeto de Lei do Congresso Nacional
Nº 4/2014-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Eleitoral
e dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 50.959.686,00 (cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais), para os fins que especifica (Mensagem nº
102/2014, na origem). Estabelecimento de calendário para tramitação do projeto..............................................................
2.4.12 – Comunicações
Da Liderança do DEM no Senado Federal, de indicação de membros nas Comissões Mistas destinadas a
proferir parecer sobre as Medidas Provisórias que foram editadas no ano 2014 (Ofício nº 11/2014). Designação
do Senador Wilder Moraes, como titular, e do Senador Jayme Campos, como suplente, para comporem as referidas
Comissões..........................................................................................................................................................................................................
Da Liderança do PP, na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 643/2014 (Ofício nº 291/2014). Designação do Deputado José
Otávio Germano, como membro titular, para compor a referida Comissão. ...............................................................................
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 174, DE 2014(*)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 13 de maio de 2014. Senador Renan Calheiros Presidente do Senado Federal.
(*) O Texto do Acordo acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de 20/11/2013
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 18, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº
1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 639, de 21 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, 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”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 13 de maio de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 19, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº
1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 640, de 21 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que “Cria, em caráter temporário, as Funções
Comissionadas de Grandes Eventos – FCGE e extingue Funções Comissionadas Técnicas - FCT”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 13 de maio de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 20, DE 2014
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 641, de 21 de março de 2014,
publicada no Diário Oficial da União de 24 de março de 2014, que "Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 13 de maio de 2014. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Ata da 70ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 13 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Mozarildo Cavalcanti, da Srª Vanessa Grazziotin,
dos Srs. Cidinho Santos e Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Paulo Paim e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 12 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 171, DE 2014
Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, para prorrogar de 2 (dois) para 3 (três) anos
o prazo máximo de duração do estágio no mesmo concedente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 11 da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 3 (três) anos, exceto
quando se tratar de estagiário com deficiência.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a chamada Lei do Estágio, determina que o prazo máximo
do estágio, em um mesmo concedente, é de dois anos. O espírito da lei é que o estagiário, em processo de preparação para o ingresso no mundo do trabalho, possa vivenciar experiências profissionais variadas, de modo
a complementar, com a devida diversidade, a sua formação acadêmica.
Certamente que a multiplicidade é importante, mas também o é a chance de que o estagiário possa
participar de maneira mais aprofundada da rotina do trabalho, na mesma parte concedente, conhecendo
com mais propriedade, suas estruturas e processos. Esse tempo maior favorece mesmo a futura contratação
do estagiário, como empregado formal, de maneira natural, quando da conclusão da sua formação acadêmica.
Acreditamos, portanto, que o limite máximo de três anos é mais adequado para atender as expectativas e necessidades do estagiário e da parte concedente, na acomodação do binômio aprendizado-trabalho.
Nesse sentido, o presidente do Conselho Diretor do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Ruy Martins
Altenfelder Silva, publicou artigo, em outubro de 2013, na Folha de São Paulo, defendo a necessidade da am-
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pliação do prazo do estágio, uma vez que possibilitará ao estudante formar um lastro na empresa e acumular
experiência prática.
São essas as razões que motivam a apresentação da presente iniciativa a qual, estou certo, contará com
o apoio dos meus Pares.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2014
Modifica a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para possibilitar o trabalhador aposentado ou
seu pensionista o direito à desaposenadoria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 122 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte art. 122-A:
“Art 122. .................................................................................................................................................................................
Art. 122-A. As aposentadorias por tempo de contribuição, especial e por idade, concedidas pela
Previdência Social, poderão, a qualquer tempo, serem renunciadas por seus Beneficiários, ficando
assegurada a contagem do tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício originário.
§ 1° Após renunciada a aposentadoria, o segurado poderá solicitar nova aposentadoria sem necessidade de devolução dos valores recebidos pelo benefício anterior, considerando no período básico
de cálculo da nova aposentadoria os tempos de contribuição e salários de contribuição anteriores
e posteriores à renúncia, sem prejuízo no valor de seu benefício, nos termos do estabelecido pelo
caput do art. 122 desta Lei.
§ 2° Aplica-se o disposto acima ao benefício de pensão por morte quando oriundo de qualquer espécie de aposentadoria citada no caput deste artigo, e quando o instituidor da pensão houver laborado após a aposentadoria que deu origem à pensão por morte.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As entidades de defesa dos direitos de aposentados, pensionistas e idosos estão preocupadas com os
rumos legislativos tomados sobre o tema da Desaposentação, preocupações justas o suficiente para modificar o Projeto de Lei do Senado nº 91/2010, de minha autoria, anteriormente apresentado e tramitando nesta
Casa legislativa.
Por intermédio de um estudo realizado pelo corpo jurídico da Federação das Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal e Entorno – FAP/DF, apresentado pelo Presidente João Florêncio Pimenta e o Advogado Diego Monteiro Cherulli, percebe-se que as alterações jurisprudenciais sobre o tema merecem guarida legislativa, com vistas a proteger direitos conquistados judicialmente,
fortalecendo o conceito jurídico e suprindo a necessidade social de um Direito ainda não regulamentado pelo
Poder Legislativo.
É de vontade pública e universal que o trabalhador, ao requerer sua aposentadoria, possa, enfim, desfrutar
do seu merecido descanso após anos de labor. Porém, ao não obter a renda desejada, em virtude da drástica
redução mensal de rendimentos, o trabalhador se vê obrigado a retornar ao mercado de trabalho.
Embora muitos aposentados sintam a necessidade física e intelectual de continuarem trabalhando, a
maior parte opta pelo retorno ao trabalho devido a dificuldades financeiras. A necessidade de retornar ao trabalho demonstra a discrepância entre o valor pago pelo INSS e a sua forma de cálculo, quando comparada às
reais necessidades financeiras dos aposentados e idosos, que a cada ano dependem mais de cuidados, os quais
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demandam gastos que, nem sempre, conseguem ser custeados pelo Estado. Logo, retornar ao trabalho é mais
uma situação de necessidade do brasileiro do que uma mera faculdade.
Ao voltar a trabalhar, o segurado do Regime Geral de Previdência Social fica obrigado a pagar as contribuições previdenciárias como se não estivesse aposentado, porém não recebe em troca nenhum outro benefício em razão destes novos recolhimentos.
A Desaposentação pretende aproveitar essas novas contribuições para dar ao aposentado um acréscimo em sua prestação mensal, melhorando a qualidade de vida no momento em que a pessoa, por fim, quer
e precisa descansar.
Um dos motivos para a redução das aposentadorias concedidas após 1999 e a necessidade de retorno
ao trabalho foi a criação do Fator Previdenciário, fórmula matemática que consiste em um cálculo que, via de
regra, reduz significativamente o valor das aposentadorias em razão de considerar fatores como a idade, o
tempo de serviço e a expectativa de sobrevida, sendo este último nem sempre justo em sua aplicação, por ser
indistinto e impessoal, mas sim uma média nacional com base em estudos do Governo Federal.
Com a garantia do direito proposto, além de ganhar com o recálculo e acréscimo de tempo de serviço, o
aposentado poderá equilibrar a relação jurídica também recalculando o Fator Previdenciário, fato que diminui
as perdas e restabelece o Direito à percepção justa do valor da aposentadoria.
As majoritárias doutrinas e jurisprudências interpretam a aposentadoria como sendo um direito patrimonial disponível, e, por esse fundamento, pode o segurado renunciá-la para obter novo benefício mais vantajoso, aplicando o Direito em sua mais perfeita forma, pois adequa a realidade à vontade social.
A eleição da melhor aposentadoria foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
quanto à admissão de nova aposentadoria em substituição a antiga de menor valor no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Especial nº 1055431/SC.
Também foi objeto de apreciação pela Suprema Corte (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 630501/RS, em plenário, no dia 21 de fevereiro de 2013, no qual foi julgada procedente a possibilidade de
o aposentado eleger o melhor benefício, com base no Direito Adquirido previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
Não obstante a onda de posicionamentos judiciais e doutrinários favoráveis a este direito, o Superior
Tribunal de Justiça – STJ, julgando o Recurso Especial nº 1334488/SC no dia 02 de abril de 2013, se posicionou
totalmente favorável ao direito à Desaposentação por maioria, inclusive manifestando ser desnecessária a devolução dos valores percebidos pela aposentadoria anterior.
Constituídos novos requisitos para aposentadoria, presente está o Direito Adquirido do aposentado em
renunciar ao benefício anteriormente concedido (de menor valor) por outro mais benéfico financeiramente,
uma vez que retornou a contribuir para a Previdência Social sem uma contrapartida, apenas fazendo um caixa
que nunca se reverterá em favor do aposentado.
Não há razões para proibir o beneficiário da Previdência Social de eleger um novo benefício mais favorável e que não trará prejuízos atuariais à Autarquia Previdenciária, haja vista haver contribuições que custearam
o novo benefício, juntamente com o custeio do benefício anterior, nos moldes da Legislação vigente.
Não obstante, a renúncia ao benefício e à irrepetibilidade dos valores percebidos por aposentadoria legítima anterior, em razão de inexistir norma legal que o preveja, é analogicamente comparada ao instituto da
“reversão”, prevista nos artigos 25 a 27 da Lei 8.112/91, o qual estabelece ser vedada a devolução dos valores
já obtidos. Nesse sentido, o TCU já se manifestou por diversas vezes.
Quanto ao argumento da desnecessidade da devolução de valores, este já foi acolhido e consolidado
pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1184410, sob o fundamento de que a renúncia é um direito do
segurado, e não obriga a restituição dos valores.
Igualmente, o Poder Judiciário tem reconhecido esse direito em relação à aposentadoria previdenciária;
contudo, o Instituto Nacional de Seguridade Social insiste em indeferir essa pretensão, compelindo os interessados a recorrer à Justiça para obter o reconhecimento do direito. A renúncia é ato unilateral que independe
de aceitação de terceiros, especialmente em se tratando de manifestação de vontade declinada por pessoa
em sua plena capacidade civil, referentemente a direito patrimonial disponível.
Se a legislação assegura a renúncia de tempo de serviço de natureza estatutária para fins de aposentadoria previdenciária, negar ao aposentado da Previdência, em face da reciprocidade entre tais sistemas, constitui
rematada ofensa ao princípio da analogia em situação merecedora de tratamento isonômico. Tem sido este o
entendimento de reiteradas decisões judiciais em desarmonia com a posição intransigente da Previdência Social.
É urgente que se institua o reconhecimento expresso pela lei de regência da Previdência Social que regula os planos de benefícios, do direito de renúncia à aposentadoria, sem prejuízo para o renunciante da con-
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tagem do tempo de contribuição e dos recolhimentos previdenciários que serviram de base para a concessão
do benefício.
Em face do exposto, contamos com o apoio dos ilustres Pares na aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Texto compilado
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
(Vide Decreto nº 357, de 1991)
(Vide Lei nº 8.222, de 1991)
(Vide Decreto nº 611, de 1992)
(Vide Decreto nº 2.172, de 1997)
(Vide Decreto nº 2.346, de 1997)
(Vide Decreto nº 3.048, de 1999)
(Vide Medida Provisória nº 291, de 2006)
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas
na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo
completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2014
Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que disciplina as atividades de pesquisa e comerciais com organismos geneticamente modificados (OGM), para dispor sobre a realização
de audiências públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 2º:
“Art. 15. ....................................................................................................................................................................................
§ 1º É obrigatória a realização de audiência pública prévia para instruir a autorização para ensaio de
campo com OGM destinado a controlar vetor transmissor de zoonose ou doença, garantida a participação da população local.
.......................................................................................................................................................................................... ”.(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei da Biossegurança), ao estabelecer as normas de segurança
e os mecanismos de fiscalização de atividades que envolvem organismos geneticamente modificados (OGM),
fixou as competências da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) – órgão deliberativo responsável pela emissão de pareceres técnicos vinculantes referentes à autorização para pesquisa e uso comercial
de OGM e seus derivados.
O art. 15 da referida lei faculta à CTNBio promover audiências públicas para a instrução de pareceres,
nos termos do regulamento. Ocorre que o art. 43 do Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005, condicionou a realização de audiência pública, em todas as hipóteses previstas, à aprovação por maioria absoluta dos
integrantes da CTNBio, o que tem dificultado sobremaneira essa prática.
Recentemente, o CTNBio aprovou o uso, no combate à dengue, do mosquito Aedes aegypti geneticamente modificado, após a realização de experimentos de campo com esses insetos em áreas habitadas, sem
que a população local houvesse sido devidamente esclarecida ou consultada.
A nosso ver, por conseguinte, faz-se necessário fortalecer o controle social sobre as atividades comerciais com OGM.
Por essas razões, propomos incluir novo dispositivo na lei de biossegurança, com o intuito de tornar
mandatória a prévia realização de audiências públicas nos casos de autorização para ensaios de campo com
OGM destinado a controlar vetores transmissores de zoonoses ou doenças.
Sala das Sessões, em de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança
– CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a
Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a
Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da
Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da sociedade civil, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado à
matéria, na forma do regulamento.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2014 (Nº 393/2011, na Casa de origem, do Deputado Newton Lima), que altera o art. 20 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para garantir
a liberdade de expressão, informação e o acesso à cultura.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 2014, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu as
seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– nº 94, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2012
(nº 6.953/2010, na Casa de Origem, do Deputado Sandro Mabel), que institui o Dia Nacional do Administrador,
sancionado e transformado na Lei nº 12.967, de 2014;
– nº 95, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2014 (nº
3.059/2008, na Casa de origem, do Deputado Carlos Eduardo Cadoca), que estabelece procedimento alternativo para a concessão de visto de turismo a estrangeiro e altera os arts. 9°, 10 e 56 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, sancionado e transformado na Lei 12.968, de 2014; e
– nº 100, de 2014, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2013
(nº 2.907/2011, na Casa de origem, do Deputado Onofre Santo Agostini), que confere ao Município de Abelardo
Luz, Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Semente de Soja, sancionado e transformado na Lei
nº 12.972, de 2014.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designou, como
membro titular, o Deputado Antônio Brito, em substituição ao Deputado Jorge Corte Real, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de 2013, conforme o Ofício nº 203,
de 2014, da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 203/2014
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Antônio Brito (PTB-BA), na condição de titular, em substituição ao Deputado Jorge Corte Real (PTB-PE), para integrar a Comissão Mista, sobre a Medida Provisória nº
634, de 26 de dezembro de 2013, que prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de
Investimentos, altera a legislação tributária, e dá outras providências.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. – Deputado Antônio Brito, Vice-Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designou, como
membro suplente, o Deputado Nelson Padovani, em substituição ao Deputado Leonardo Gadelha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 633, de 2013, conforme o Ofício
nº 199, 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 199/2014
Brasília, 9 de maio de 2014
Assunto: Indicação para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o Deputado Nelson Padovani (PSC/PR) para integrar, como
membro suplente, em substituição ao Deputado Leonardo Gadelha (PSC/PB), a Comissão Mista da Medida
Provisória nº 633, de 26 de dezembro de 2013, que “altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que
autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros pela União,
acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH” e dá outras providências.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração.
Respeitosamente, – Deputado Andre Moura, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designou, como
membro suplente, o Deputado Geraldo Simões, em substituição ao Deputado Márcio Macêdo, para integrar a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício nº 528, de 2014, da
Liderança do PT 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 528/GAB-LidPT
Brasília – DF, 8 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membro suplente o deputado Geraldo
Simões – PT/BA em substituição ao deputado Márcio Macedo – PT/SE, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho –PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
da Câmara dos Deputados o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 270, de 2006 (n° 7.495/2006, naquela Casa), do Senador Rodolpho Tourinho, que altera a Lei n° 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir
piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
agentes de Combate às Endemias.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Substitutivo da Câmara vai
às Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me inscrever, Sr. Presidente, em comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, Senador Perrella.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
de me inscrever para falar em nome da Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com a palavra V. Exª, Senador Cidinho.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Eu queria me inscrever
pela Liderança do PR.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito também.
Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Nobre Presidente, para comunicar à Casa que estou encaminhando à Mesa um voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado, paranaense,
Pinga Fogo de Oliveira, que faleceu em razão de um AVC.
Figura de grande popularidade no Estado, especialmente no Vale do Ivaí, no noroeste do Paraná, em razão da sua atividade no rádio e na tevê, foi Deputado com grande votação. Poderia prosseguir a trajetória política com tranquilidade, já que possuía enorme prestígio popular, mas a sua vocação era o rádio e a televisão,
e ele se dedicou inteiramente à arte da comunicação com muita competência e, sobretudo, sendo respeitado
por todos os seus admiradores.
Nós estamos encaminhando esse voto de pesar, registrando esse infausto acontecimento e manifestando
nosso mais profundo pesar, com solidariedade à família, a todos os seus amigos e admiradores.

86

Quarta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, o requerimento já se encontra sobre a mesa e será encaminhado de acordo com o Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 504, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições
da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento do radialista Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira, ocorrido na madrugada
de hoje, dia 13, em Maringá, no Paraná.
Justificação
Abriu-se na madrugada de hoje, na comunicação social do Paraná, uma lacuna que dificilmente será
preenchida tão cedo. Trata-se do espaço que era ocupado pelo radialista Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira, levado prematuramente pela morte, quando estava prestes a completar, no próximo 20 de junho, 63
anos de idade.
Pinga Fogo, apelido que incorporou ao nome legal, sofrera em 24 de março um AVC e permanecia hospitalizado, até a madrugada de hoje, quando foi vitimado por uma parada cardíaca. Católico fervoroso, devoto
da Virgem Maria, ele se foi exatamente no dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima.
O radialista era uma figura incomum e um exemplo raro de superação de limitações. Filho de família humilde, nascido em 1951 na pacata Monte Santo de Minas, em Minas Gerais, foi parar em Maringá, aos 14 anos
de idade, levado pelos pais, que haviam decidido iniciar vida nova no Norte do Paraná.
Com instrução primária, assim que chegou decidiu melhorar sua qualificação e matriculou-se, em 1965, no
Colégio Estadual Brasílio Itiberê, onde fez o antigo curso ginasial. Estudou enquanto trabalhava como feirante,
até os 22 anos, quando se casou, mudou-se para Jandaia do Sul e conseguiu um emprego de vigilante noturno.
Foi em Jandaia do Sul que abriu-se, para o jovem de origem humilde e emprego modesto, uma porta
para um novo mundo, no qual ele iria ingressar e rapidamente conquistar seu espaço, que foi a comunicação
radiofônica.
Pinga Fogo aceitou o desafio de compatibilizar seu emprego de vigilante noturno com a atividade de correspondente da Rádio Guairacá, de Mandaguari. Sua tarefa era cobrir, para a emissora, as ocorrências policiais
da cidade. O talento que ele revelou como comunicador foi de tal ordem que não ficou muito tempo naquela
emissora e nem no emprego de vigilante. Após trabalhar em várias outras emissoras, sempre apresentando
programas policiais, conseguiu a concessão da antiga Jornal AM (Maringá/PR). Nascia ali a Nova Ingá AM e o
Sistema Pinga Fogo de Comunicação, que também compreende a Rádio Nova AM, de Apucarana.
Seu sucesso como radialista cresceu tanto que, na década de 90, foi convidado a apresentar na afiliada
da Rede Bandeirantes em Maringá, a TV Maringá, um programa igual ao que fazia no rádio: o programa “Pinga-Fogo na TV” rapidamente tornou-se líder de audiência na televisão de Maringá.
O êxito como comunicador o levou a se aventurar pelos caminhos da política. Na eleição de outubro
de 1990 ele se elegeu, sem dificuldades, tal a popularidade que conquistara, deputado federal. Na solenidade
de diplomação, na reitoria da Universidade Federal do Paraná, um grupo de jovens esquerdistas, em pé nos
fundos do auditório, apupava todo eleito que não contasse com a simpatia deles. Os apupados reagiam constrangidos ou erguendo com as duas mãos, orgulhosamente, o diploma que haviam acabado de receber. Pinga
Fogo reagiu de maneira diferente: no palco, com o diploma nas mãos, respondeu fazendo com os braços uma
ostensiva “banana” dirigida aos manifestantes.
Com a popularidade de que dispunha, Pinga Fogo poderia fazer uma bem sucedida carreira como político. Mas, à medida em que o tempo ia passando, ele mais se decepcionava com o cenário político. Faltando
cerca de um ano para o final da legislatura, em seis de abril de 1994 ele simplesmente protocolou a renúncia
ao seu mandato, deu as costas à vida política e voltou à sua Jandaia do Sul para fazer aquilo que era a razão de
sua vida – a comunicação radiofônica.
Pelo exemplo de superação e pela marca, inconfundível e inimitável, que deixou na história da radiofonia paranaense, estou certo de que o Senado Federal irá aprovar esta homenagem que sinto-me honrado em
propor ao inesquecível radialista Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará
o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de anunciar os oradores, eu quero ler expediente que se encontra sobre a mesa:
OFÍCIO Nº 47, DE 2014
Sr. Presidente, nos termos do art. 62, §1º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que a vice-liderança do Bloco de Apoio ao Governo passa a ser exercida pelos líderes das representações partidárias
que o compõem, por ordem: Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT; Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB;
e Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 47/2014-GLDBAG
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 62, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que a vice-liderança do Bloco de Apoio ao Governo passa a ser exercida pelos líderes das representações partidárias que
compõem, por ordem, pelo Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT, Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB e Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB
Senador Humberto Costa – Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, inicialmente, ao Senador Paulo Paim, como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Mozarildo Cavalcanti, eu pretendo discorrer aqui, da tribuna, sobre dois temas: um sobre um projeto da desaposentadoria e outro, sobre a situação dos trabalhadores ligados à Aflex, Associação dos Servidores
Locais do Ministério das Relações Exteriores no Mundo. E, ao mesmo tempo, cumprimento, aqui, as Lideranças
vinculadas às Forças Armadas, porque teremos um encontro, hoje, com o Presidente Renan, para falar sobre interesse dos militares, de todo o segmento dessa área, aposentados, pensionistas e aqueles que estão na ativa.
Estão, aqui, esposas de militares, militares e, também, o nosso querido Varlei, da Cobap, junto com o Pimenta, enfim, que estão aqui para que a gente possa dialogar com o Presidente Renan, logo após o pronunciamento que farei sobre esses dois temas. E um dos temas, Varlei, está ligado, diretamente, aos aposentados,
uma contribuição da Federação dos Aposentados aqui de Brasília, liderada pelo Pimenta e pelo seu corpo de
advogados.
Falarei primeiro desse tema.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para informar à Casa que apresentei, hoje, um novo projeto de
lei sobre a desaposentadoria, porque o primeiro eu tinha aprovado em todas as Comissões e, daí, apareceu
um requerimento fantasma e jogaram ele, se não me engano, lá para a Comissão de Reforma Agrária – o que
é um absurdo. Para a Comissão de Reforma Agrária mandaram o meu projeto! Então, eu vou entrar com outro,
para ver o que é que vai acontecer.
Esse projeto, além dos aposentados, atende também os pensionistas. O projeto aprimora, inclusive, a
redação do atual Projeto nº 91, de 2010, também de minha autoria, que eu dizia que foi lá para as calendas gregas, como a gente fala. Ou seja, a pensionista ou o pensionista poderá requerer uma nova aposentadoria se o
falecido continuou trabalhando após o deferimento do benefício com o intuito de melhorar o valor recebido.
Esse entendimento se coaduna com as atuais interpretações jurisprudenciais.
Saliento que recebi esse texto do corpo jurídico da Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do DF, FAP – DF, apresentado pelo Presidente João Florêncio Pimenta
e pelo advogado Diego Monteiro Cherulli.
Aproveito a oportunidade para registrar a justificativa do projeto.
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As entidades de defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos estão preocupadas com os
rumos legislativos tomados sobre o tema da desaposentação, preocupações justas o suficiente para modificar
o Projeto de Lei nº 91, de 2010, de nossa autoria, anteriormente apresentado na Casa.
Por intermédio de um estudo realizado pelo corpo jurídico da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas, apresentado pelo Presidente João Florêncio Pimenta e pelo advogado Diego Monteiro,
percebeu-se que as alterações jurisprudenciais sobre o tema merecem guarida legislativa, com vistas a proteger os direitos conquistados judicialmente, fortalecendo o conceito jurídico e suprindo a necessidade social
de um direito ainda não regulamentado pelo Poder Legislativo.
É de vontade pública e universal que o trabalhador, ao requerer sua aposentadoria, possa, enfim, desfrutar do seu merecido descanso após anos de trabalho. Porém, ao não obter a renda desejada em virtude da
drástica redução mensal dos rendimentos – e o fator é um desses bandidos que assaltam o bolso do trabalhador –, o trabalhador se vê obrigado a retornar ao mercado de trabalho.
Embora muitos aposentados sintam a necessidade física e intelectual de continuarem trabalhando, a
maior parte opta pelo retorno ao seu trabalho devido a dificuldades financeiras. A necessidade de retornar ao
trabalho demonstra a discrepância entre o valor pago pelo INSS e a sua forma de cálculo, quando comparada às
reais necessidades financeiras dos aposentados idosos que, a cada ano, dependem mais de cuidados, os quais
demandam gastos que nem sempre conseguem ser custeados pelo Estado ou pela família. Logo, retornar ao
trabalho é mais uma situação de necessidade do brasileiro do que uma mera faculdade.
Ao voltar a trabalhar, o segurado do Regime Geral da Previdência fica obrigado a pagar as contribuições
previdenciárias como se não estivesse aposentado, porém, não recebe em troca nenhum outro benefício em
razão desses novos recolhimentos.
A desaposentação pretende aproveitar essas novas contribuições para dar ao aposentado um acréscimo
em sua prestação mensal, melhorando a qualidade de vida no momento em que ele mais precisa.
Um dos motivos para a redução das aposentadorias concedidas após 1999 e a necessidade de retorno
ao trabalho foi a criação do fator previdenciário, fórmula matemática que consiste em um cálculo que, via de
regra, reduz o valor das aposentadorias, em razão de considerar os fatores como idade, tempo de serviço e a
expectativa de sobrevida. Sendo este último, nem sempre justo em sua aplicação por ser indistinto e impessoal, mas, sim, uma média nacional com base em estudos do Governo.
Com a garantia do direito proposto, além de ganhar com o recálculo do acréscimo do tempo de serviço,
o aposentado poderá equilibrar a relação jurídica também recalculando o fator previdenciário, fato que diminui as perdas e restabelece o direito à percepção justa do valor da aposentadoria.
As majoritárias doutrinas e jurisprudências interpretam a aposentadoria como sendo um direito patrimonial disponível, e, por esse fundamento, pode o segurado renunciá-la para obter novo benefício mais vantajoso, aplicando o direito em sua mais perfeita forma, pois adequa a realidade à vontade social.
A eleição da melhor aposentadoria foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
quanto à admissão de nova aposentadoria em substituição à antiga de menor valor, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1055431. Também foi objeto de apreciação pela Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630501, em plenário, no dia 21 de janeiro de 2013, no qual foi julgada
precedente a possibilidade de o aposentado eleger o melhor benefício, com base no direito adquirido previsto
no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Não obstante a onda de posicionamentos judiciais e doutrinários favoráveis a esse direito, o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial nº 1334488, no dia 2 de abril de 2013, posicionou-se totalmente
favorável ao direito à desaposentação, por maioria, inclusive, manifestando ser desnecessária – isso é importante – a devolução dos valores recebidos pela aposentadoria anterior.
Constituídos novos requisitos para a aposentadoria, presente está o direito adquirido do aposentado em
renunciar ao benefício anteriormente concedido (de menor valor) por outro mais benéfico financeiramente,
uma vez que retornou a contribuir para a Previdência sem uma contrapartida, apenas fazendo um caixa, que
nunca se reverterá em favor do aposentado.
Não há razões para proibir o beneficiário da Previdência de eleger um novo benefício mais favorável e
que não trará prejuízos atuariais à autarquia previdenciária, haja vista haver contribuições que custearam o
novo benefício, juntamente com o custeio...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... do benefício anterior, nos moldes da legislação
vigente.
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Sr. Presidente, não obstante, a renúncia ao benefício, a irrepetibilidade dos valores percebidos por aposentadoria legítima anterior, em razão de inexistir norma legal que preveja, é analogicamente comparada ao
instituto da reversão, previsto nos arts. 25 a 27 da Lei nº 8112, a qual estabelece ser vedada a devolução de valores já obtidos. Nesse sentido, o TCU, inclusive, já se manifestou positivamente a favor do aposentado.
Quanto ao argumento da desnecessidade da devolução de valores, este já foi acolhido e consolidado
pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1184410, sob o fundamento de que a renúncia é um direito do
segurado e não obriga a restituição.
Igualmente, o Poder Judiciário tem reconhecido esse direito...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... de Seguridade Social insiste em indeferir essa
prestação, compelindo os interessados a recorrer à Justiça para obter o reconhecimento do direito. A renúncia é ato unilateral que independe de aceitação de terceiros, especialmente se tratando de manifestação de
vontade declinada por pessoa em sua plena capacidade civil, referentemente a direito patrimonial disponível.
Se a legislação assegura a renúncia de tempo de serviço de natureza estatutária para fins de aposentadoria previdenciária, negar ao aposentado da Previdência, em face da reciprocidade entre tais sistemas, constitui
rematada ofensa ao princípio da analogia em situação merecedora de tratamento isonômico.
Tem sido esse o entendimento de reiteradas decisões judiciais, em desarmonia com a posição intransigente do Ministério da Previdência Social.
É urgente que se institua o reconhecimento expresso pela lei de regência da Previdência Social que regula os planos de benefício do direito de renúncia à aposentadoria, sem prejuízo, para o renunciante, da contagem do tempo de contribuição e dos recolhimentos previdenciários que serviram de base para a concessão
do benefício.
Esses, Sr. Presidente, são os argumentos técnicos e jurídicos para garantir a aprovação do Instituto da
Desaposentadoria, permitindo assim que o trabalhador tenha a revisão do seu benefício.
Sr. Presidente, rapidamente, eu ainda quero fazer um registro aqui, que posso aprofundar num outro
momento, para ficar no tempo que V. Exª me destinou.
Quero informar que funcionários dos doze consulados brasileiros, na Europa, Canadá e Estados Unidos,
anunciaram uma paralisação de 48 horas, a partir de hoje, para reivindicar melhores salários e condições de
trabalho.
Quem informa é a Aflex, Associação dos Servidores Locais do Ministério das Relações Exteriores no Mundo. Diz que serão afetados serviços como emissão de vistos para estrangeiros, passaportes para brasileiros,
registros civis, legalização de documentos e atendimento ao público em geral.
A Aflex representa quatro mil funcionários que trabalham em missões diplomáticas no exterior. Desse
total, cerca de 1.800 participaram da negociação que levou à paralisação. Segundo a Aflex, esses trabalhadores não fazem parte do quadro permanente do Itamaraty e são contratados pelas embaixadas e consulados
brasileiros conforme a legislação trabalhista de cada país.
Sr. Presidente, a Aflex solicitou que eu lesse, na íntegra, o manifesto da entidade, o que eu farei em outro
momento. Quero dizer a eles que terei outra oportunidade. Este tempo aqui tem um certo limite, e eu já usei
e abusei, mas o manifesto eu vou ler na íntegra, dentro das 48 horas, conforme eles me pediram.
Eu só vou ler a síntese do manifesto, que são quatro frases.
“Hoje, dia 13 de maio, comemora-se a abolição da escravatura no Brasil, que, promulgada há mais de um
século, oficializou a libertação dos escravos.”
Eles se sentem numa posição, por não ter os direitos trabalhistas, como se escravos fossem. E é nessa
linha que o manifesto foi escrito e vou lê-lo num segundo momento.
É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, em respeito aos oradores que estão esperando para fazer uso da
palavra.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente. E cumprimento V. Exª,
Senador Paulo Paim, que sempre nos ajuda aqui na condução dos trabalhos da Mesa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, só uma questão...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Concedo a palavra, pela ordem, ao
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, só uma questão...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só uma
questão para a Mesa, Sr. Presidente.
Hoje, ao chegar aqui, fui informado de uma decisão da Mesa, que acho até que, no seu aspecto administrativo, obviamente, com correção e zelo, na questão orçamentária. Mas me preocupa muito a decisão de
cortes envolvendo, principalmente, a nossa parte, que é muito importante, que é a materialização em textos,
vídeo e as condições para a informação do público, que é a questão da cobertura dos trabalhos na Casa. Então, essa redução...
Não estou aqui me colocando contra a posição da Mesa, mas gostaria que essa matéria pudesse ter um
nível de participação, para vermos até que ponto esses cortes não serão nefastos para a publicização do nosso
trabalho e, principalmente, para continuidade da informação para todos os brasileiros daquilo que se processa,
ou das coisas que se processam aqui no Senado.
Sr. Presidente, o Senador Paulo Paim acompanhou essa matéria também. A Câmara, semana passada,
votou dois projetos: um que trata da questão de motoristas e que, daqui do Senado, foi acompanhado, e o projeto que trata dos agentes de saúde do País inteiro. Um desses projetos até já saiu daqui – oi o caso dos agentes –, foi para a Câmara e agora retorna ao Senado. Em havendo acordo, como foi essa a informação passada
na aprovação da matéria, estamos sugerindo às Lideranças o pedido de urgência da apreciação dessa matéria
em plenário. Portanto, a apresentação da urgência, para que a matéria que foi votada na Câmara, com acordo,
possa ser também apreciada aqui com esse mesmo nível de acordo.
Assim também a matéria dos motoristas que, por sua vez, a informação é de que todos acordaram. Nós,
na Bancada do PT, discutimos agora no sentido de não promover nenhuma emenda a esse projeto. Portanto,
solicitamos que essas matérias tenham urgência e, ao mesmo tempo, sejam apreciadas pelo Plenário do Senado, desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu, pedindo a compreensão do Senador Jarbas, que é o orador que está inscrito, só queria responder rapidamente.
O primeiro ponto, Senador Walter Pinheiro, tem a minha sensibilidade e meu compromisso também.
Penso que um dos trabalhos mais importantes aqui na Casa é feito pelos nossos funcionários, profissionais que
trabalham na área, com a imprensa, com o jornalismo.
Eu estou marcando uma reunião para ouvir detalhes deste assunto, mas já conversei com o Presidente
Renan. Temos uma possibilidade de um recurso, que eu defendo, para reforçar esse setor. É importante ter renovação de equipamentos e o apoio necessário para cobrir, inclusive, o nosso trabalho e divulgar o Senado.
Outro ponto é trabalhar na busca do requerimento, com a assinatura dos Líderes, e do entendimento, e
a Mesa dará a acolhida ao requerimento de urgência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu só peço que seja... O Senador Jarbas
já foi anunciado, mas, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pois não. Eu pedi permissão ao Senador Jarbas apenas
para...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É só a delicadeza dele.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Pedi permissão ao Senador
Jarbas apenas para apoiar a reivindicação do Senador Walter Pinheiro, no que diz respeito à comunicação da
Casa, que é essencial.
Trata-se de um direito da sociedade. Nós devemos ser fiscalizados. A forma de fiscalização é exatamente
o acompanhamento que os brasileiros podem fazer através, especialmente, da TV Senado e da Rádio Senado,
que são veículos que promovem a transparência desta Casa.
Nós somos favoráveis a medidas de economia. Tenho até, Sr. Presidente, um projeto polêmico que reduziria brutalmente as despesas do Congresso Nacional, que é a redução do número e de Senadores e Deputados.
Nós aceitamos debater todas as alternativas que possam significar economia e qualificação desta Instituição, mas não creio que seja esta medida de redução da equipe técnica, que vai comprometer, inclusive, a
divulgação dos trabalhos nas Comissões Técnicas da Casa. Nós não acreditamos que seja esta a melhor forma
de economizar, não seja esse o caminho para buscar-se economia. Nós temos outras questões que podem ser
trabalhadas administrativamente, para reduzir os gastos do Senado Federal.
Estaremos sempre favoráveis à redução de gastos, mas, neste caso, é preciso verificar a relação custo/
benefício do investimento. Esse investimento tem comunicação no Senado, tem a ver com o direito da popu-
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lação brasileira de nos acompanhar, de nos fiscalizar, de, sobretudo, nos julgar; julgar o nosso comportamento
exercendo o nosso mandato.
Por isso, apoiamos a postura de V. Exª também, que é de ter cuidado absoluto, quando se trata de reduzir
as nossas possibilidades de comunicação no Congresso Nacional.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem, para me inscrever para uma comunicação inadiável, se ainda houver...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há ainda um espaço, V. Exª está inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Alvaro Dias, o problema é
um pouco mais grave. Não só não podemos cortar recursos da comunicação, como nós temos que aportar
recursos, porque os equipamentos nossos estão sucateados. Nós, que éramos uma referência no País de bons
equipamentos, temos bons profissionais, agora temos problemas sérios para poder levar esse trabalho dos
Senadores. E esse é um direito à informação.
Então, nesse aspecto, eu estou junto. Hoje à tarde, eu devo ter uma reunião com as pessoas que trabalham na área e, dentro da Mesa, vou ser um advogado, como muitos Senadores estão pondo, desta causa aqui
no Senado.
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª tem a palavra, para uma comunicação inadiável. Exatamente: primeiro
inscrito para uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
A Presidente Dilma volta a dar sinais claros de que está completamente perdida e mal assessorada. Só
essa desorientação administrativa e política explica a visita relâmpago que ela fará hoje ao meu Estado, o Estado de Pernambuco, sob a precária justificativa de uma “vistoria” às obras da emperrada transposição das águas
do Rio São Francisco, no Município de Cabrobó, em Pernambuco.
Quem bem resumiu hoje essa ida da Presidente ao sertão de Pernambuco foi o Jornal do Commercio, com
a manchete de capa: “Uma visita ao atraso”. Por outro lado, o Diário de Pernambuco, do Recife no seu caderno
de economia, registra também, no alto da página: “Dilma visita obra que nem está perto do fim”. Já a Folha
de Pernambuco, também na capa, informa: “Dilma visita Cabrobó e pode enfrentar protesto”.
Pelo que registram os três principais jornais de Pernambuco, Sr. Presidente, não é nada positiva a expectativa em torno dessa nova visita, visita puramente eleitoral da Senhora Presidente da República, Dilma
Rousseff ao nosso Estado.
Nem mesmo os principais aliados da Presidente em Pernambuco abriram mão de suas agendas para
acompanhar Dilma. Preferiram ficar distantes de uma programação que envolve uma obra que se arrasta há
anos com problemas de toda ordem.
Já se foi o tempo no qual todos acreditavam nas promessas mentirosas feitas pelo Governo Federal.
O PAC bem que poderia ser rebatizado como um “Programa de Atraso do Crescimento”, nome mais
apropriado diante da lentidão existente em projetos que o Palácio do Planalto assegura que são prioritários
para o desenvolvimento do Brasil. A cada dia que passa, fica mais evidente que o PAC foi apenas mais uma
jogada publicitária, apenas uma sigla e não um programa sério de planejamento e definição de um plano de
trabalho real e factível.
Nós estamos a 30 dias do início da Copa do Mundo, e nunca se viu – isto é dito pela própria FIFA – uma
desorganização tão grande como a do Governo do Brasil com relação à realização desta Copa. O Brasil tem servido de chacota para todos os principais jornais da França, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, pondo
em xeque, sob o ponto de vista da desconfiança, a realização da Copa.
O primeiro jogo é daqui 30 dias e há estádios incompletos, que não foram ainda entregues oficialmente, inclusive onde se vai dar a estreia do Brasil, o início da Copa, o Estádio do Corinthians. Há obras paralisadas,
semiparalisadas no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, no Amazonas e no Paraná; estádios que já deviam
ter sido concluídos; aeroportos que são uma verdadeira vergonha nacional, improvisados, com vários puxadinhos; obras nos entornos dos estádios, como o de Manaus, a do Rio Grande do Norte, como o estádio do Internacional, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sem condições de concluir as obras para que a população
tenha acesso aos jogos; sem se falar, evidentemente, na corrupção que norteou a condução dos trabalhos que
antecederam a Copa do Mundo.
Aqui, em Brasília, por exemplo, há um símbolo da corrupção no Governo gerido pelo PT, que é quem comanda o Governo do Distrito Federal: o estádio Mané Garrincha custou mais de um R$1 bilhão, dentro de um

92

Quarta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

processo de sem-vergonhice que ninguém no Brasil pode acreditar. Ninguém podia imaginar que seria possível
se construir um estádio de futebol para a Copa do Mundo com o custo superior de R$1 bilhão.
Mas Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, há quase cinco anos,a Srª Dilma, então Ministra da
Casa Civil, acompanhou o Presidente Lula numa eleitoreira “caravana da transposição”, que passou por vários
Estados nordestinos em outubro de 2009.
Aquele, para quem tem memória curta, foi um dos muitos eventos criados pelo marketing do Palácio do
Planalto para alavancar a candidatura presidencial de Dilma, para vender a falsa imagem de “gerentona”, da
“mãe do PAC”, que hoje se mostra uma pessoa completamente despreparada, sem condições de governar um
Município razoável, quanto mais um País continental como o Brasil.
Dilma, inclusive, pernoitou em Floresta, que é um Município tradicional, conhecido no Sertão de Pernambuco, com toda a caravana, comandada por Lula, com Dilma candidata a Presidente da República, no segundo
semestre de 2009. Essa caravana pernoitou em Floresta para que a Presidente fizesse uma promessa clara de
que a obra seria entregue em 2010. Nós estamos em 2014, e a obra não foi concluída.
Por tudo isso, Sr. Presidente, o Senhor João Santana, marqueteiro do PT, deveria ser processado, por meio
do Código de Defesa do Consumidor, por fazer propaganda enganosa aos brasileiros.
O fato é que se passaram quase cinco anos daquela “caravana” eleitoreira, e as obras da transposição não
foram encerradas. O mais recente balanço aponta para menos de 60% de sua realização. Naquela viagem...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) –...chegaram a prometer que as obras seriam
concluídas no final de 2010.
Imagine Sr. Presidente! Lula, Dilma e outros disseram, em Floresta, no sertão do São Francisco, que a obra
seria entregue em 2010, e nós estamos iniciando praticamente a segunda quinzena de maio de 2014.
Agora jogaram a data da conclusão para dezembro do próximo ano, 2015, sempre após uma eleição nacional como a que ocorre este ano.
O Jornal do Comércio de Pernambuco registrou, na reportagem intitulada “Atraso Marca Transposição”,
que as obras da transposição passaram quase dois anos paradas, entre 2011 e 2013, porque as construtoras
escolhidas para fazer os serviços pediram um reajuste no preço dos contratos.
Nessa toada, Sr. Presidente, o orçamento do projeto...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) –...passou dos iniciais R$ 4,5 bilhões, em 2007,
para R$ 8,2 bilhões no valor atual.
E não venham afirmar que quem questiona essas viagens da Presidente é contra o País, contra esses projetos prioritários. Obras como a Ferrovia Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco são fundamentais
para o Brasil, pois ajudam a desenvolver uma das regiões mais carentes do País, que é o Semiárido nordestino.
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Como Governador de Pernambuco, acompanhei de perto os dois projetos e fiz o que estava ao meu alcance para tornar suas obras viáveis. O que não dá para aceitar calado é a ineficiência do Governo do PT em
concluir as obras, em cumprir o prometido e o planejado.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Também não posso concordar com a manipulação eleitoreira, com o uso da estrutura do Governo Federal para fazer a campanha da reeleição da Senhora
Presidente da República, Dilma Rousseff.
Contra esses abusos eu sempre virei a esta tribuna do Senado Federal para lavrar o meu protesto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ainda havia um tempinho. Senador
Jarbas, eu tinha dado um tempinho a mais.
Cumprimento o Senador Jarbas.
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, eu gostaria de saber quantos líderes estão inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora que falou... Temos o Líder Zeze
Perrella, que falará pelo PDT, e Cidinho Santos só.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Inscreva-me para falar pela Liderança da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª é o terceiro inscrito pela Liderança.
Convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para fazer uso da palavra como orador inscrito.
Antes, quero informar ao Senador Walter que o projeto que trata dos motoristas já foi lido aqui, na sexta-feira, e encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, a de Serviços de Infraestrutura e a de Assuntos
Sociais. E é necessário pedir urgência.
O outro projeto, dos agentes, deve chegar hoje aqui. E já está pronto para ser feita a leitura tão logo ele
chegue hoje. E aí ficamos esperando só os requerimentos.
Nem vi que V. Exª estava aqui, mas eu estava dando satisfação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – Pode deixar que vamos
apresentar um requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem.
Passo a palavra para o Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje está na pauta de votação o Item 2, relativo às emendas ao projeto
já aprovado na semana passada que regulamenta a criação, a fusão, o desmembramento e a incorporação de
Municípios.
Pela primeira vez, o Brasil vai ter uma lei que estabelece o número mínimo de habitantes para se criar
um Município e a necessidade do Estudo de Viabilidade Econômica tanto para um novo Município que se cria
como para o Município que vai remanescer, como também, eventualmente, para uma fusão, por exemplo, de
um distrito ou de um Município que é colado em outro Município e se serve dos serviços públicos exatamente
no outro Município. Então, esse é um caso em que pode haver fusão. Pode haver também desmembramento,
porque, quando há fusão, há o desmembramento de um distrito para se incorporar a outro Município.
É preciso que a população fique bem esclarecida de que não se trata de querer fazer festival de criação
de Municípios. Aliás, se essa lei já estivesse em vigor, mais de mil Municípios neste País não teriam sido criados.
Inclusive o menor Município em população do Brasil está em São Paulo, o Município de Borá, que tem menos
de mil habitantes. E o segundo menor Município do País está em Minas Gerais.
Agora, São Paulo e Minas estão bem redivididos. Eles dois, praticamente sozinhos, concentram a metade
dos Municípios do País. Então, não é dizer que São Paulo, por exemplo, não precise criar Município. Pode ser,
mas dentro das regras que estão estabelecidas: uma população X para a Região Norte, uma população Y para
Região Nordeste e uma população Y2 para a Região Sul e a Região Sudeste.
Ao mesmo tempo, além desse critério, há também o tamanho do Município. Por exemplo, na Região Norte
e na Região Centro-Oeste, que são regiões que têm Estados grandes e distantes dos Municípios, exige-se que
o Município tenha, pelo menos, 200 quilômetros quadrados. Na Região Nordeste, na Região Sul e na Região
Sudeste, que têm Estados menores, vai-se exigir que tenha 100 quilômetros quadrados. Então, é um projeto...
Aliás, o meu primeiro projeto aprovado, depois de 12 anos de debate no Senado e na Câmara, já previa esses
itens, só que o Governo vetou, a Presidente vetou, alegando uma série de coisas. E vetou na integralidade. Depois entramos num acordo, e o veto da Presidente ainda não foi apreciado enquanto construímos essa alternativa, que, digamos assim, não é só o que o Governo quer nem é só o que nós queremos.
Na vez passada, no primeiro projeto, tivemos 53 Senadores votando a favor. E agora, no projeto que está
sendo ultimado hoje, houve 52 Senadores a favor. Na Câmara, na primeira votação, nós tivemos 312 Deputados
Federais. Portanto, quase dois terços da Câmara.
Na verdade, esse trabalho que estamos construindo aqui no Senado está ocorrendo em comum acordo
com a Câmara, de forma que não aconteça de aprovarmos aqui um projeto que poderá chegar à Câmara, demorar vários anos, sofrer modificações e voltar de novo para o Senado.
Não há agonia, digamos assim, nessa questão, até porque estabelece uma série de regras, inclusive da
época em que se pode fazer criação, fusão, incorporação e desmembramento de Município. O importante é
que nós temos que atentar para a nossa geografia. O Brasil mantém uma geopolítica da época do Brasil Colônia, quer dizer, é somente dentro de uma faixa litorânea de 300m a 400m que tudo se concentra neste País.
A Constituição tem um artigo que diz que o objetivo, uma das finalidades da república é eliminar as desigualdades regionais, mas não se tem feito nada para isso acontecer. Por exemplo: a Região Norte tem o Município de Altamira, que é maior do que países como Portugal, Espanha, França. E aí, o que acontece? A sede
do Município fica distante, por exemplo, de um distrito que se chama Sorriso. São 1.500km de um para o outro.
Como um prefeito pode administrar um Município desse tamanho? Como os recursos podem ser aplicados
adequadamente?
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É preciso que façamos essa nova geografia, nova geopolítica do País, para que realmente as unidades da
Federação, as regiões da Federação onde há mais pobreza tenham maior atenção, porque não vamos eliminar
desigualdades regionais tratando igualmente os desiguais. É preciso de fato que tenhamos uma política diferenciada para desenvolver Estados de maneira uniforme, no sentido de dar oportunidade maior aos mais fracos.
Só dois Estados do Norte, Amazonas e o Pará, juntos representam mais de 50% do território nacional.
Então não é possível mantermos essa geografia, porque quem perde é exatamente os Estados com mais dificuldade que estão nas regiões mais pobres.
Espero, portanto, que hoje, na apreciação das emendas que restam para ser apreciadas, o Senado defina essa parada, já que o projeto em si foi aprovado. Vamos discutir agora só as emendas. Uma vez aprovadas
as emendas, ele vai para a Câmara, onde há um ambiente favorável para que se aprove e também um acordo
para que a Presidente não vete esse projeto, que atende às reivindicações do Governo, do Senado e da Câmara
e, portanto, dos Municípios.
Nós temos um movimento de norte a sul e de leste a oeste deste País, um movimento emancipacionista
em que a população de diversos Estados da Federação, repito, de todas as regiões, pede que nós tenhamos uma
regra para seguir, para que haja ou não haja criação, fusão, incorporação e desmembramento de Município.
Portanto eu quero pedir aos colegas Senadores e às colegas Senadoras que nós possamos apreciar essas
emendas hoje e concluir a votação do projeto que eu espero, também celeremente, seja apreciado na Câmara
dos Deputados.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, e convido para fazer uso da palavra, como Líder, inscrito pela Liderança do PDT, o Senador
Zeze Perrella.
Em seguida, como orador inscrito, em permuta com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, o Senador Alvaro
Dias.
Então, Senador Zeze Perrella, V. Exª tem a palavra pela Liderança e o tempo de cinco minutos, mas a Mesa
será tolerante com V. Exª, de acordo com a necessidade.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado para fazer uma importante comunicação à Casa
e à sociedade brasileira, particularmente aos conterrâneos de meu querido Estado de Minas Gerais.
Na última terça-feira, dia 6 de maio, fui recebido em audiência, no Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Corregedor Nacional, o Procurador Alessandro Tramujas, com a finalidade de protocolar, em meu
próprio nome, uma reclamação disciplinar na qual denuncio graves violações à Constituição Federal, à legislação brasileira e à Lei Orgânica do Ministério Público, contra um Promotor de Justiça do meu Estado, chamado
Eduardo Nepomuceno de Sousa.
O Promotor Eduardo Nepomuceno de Sousa tem se notabilizado, em meu Estado, como um verdadeiro adorador de causas midiáticas. Sua presença é constante nos meios de comunicação de Minas Gerais, seja
promovendo ações temerárias amplamente cobertas pela mídia local, seja concedendo entrevistas sobre casos
em que sequer iniciou a apuração e que sequer possuem um registro formal junto aos tribunais competentes.
A atuação desse promotor de justiça, ao disponibilizar questões sigilosas para a imprensa e lançar inquisições condenatórias contra as pessoas, faz-nos esquecer da existência da nossa tão almeja Constituição,
disposta à garantia de proteção à inocência das pessoas.
Sr. Presidente, muita gente em Minas Gerais se pergunta como é que todas as causas que passam pelas
mãos do Dr. Eduardo Nepomuceno de Sousa merecem tanta cobertura da imprensa, em contraste com a atuação discreta, porém efetiva, de centenas de outros promotores que, com suor e esforço, mas sem discursos
vazios pela imprensa, têm transformado o Ministério Público de Minas Gerais em referência nacional.
Tenho tranquilidade em afirmar, desta tribuna, que sou um entusiasta e um defensor da atuação livre
do Ministério Público. Reconheço no trabalho combativo e desassombrado de promotores e procuradores um
importante fator de aperfeiçoamento da nossa democracia e do combate à corrupção, mas nem mesmo os
valorosos membros do Ministério Público estão acima da lei.
Quando o Congresso Nacional rejeitou a famigerada PEC 37, que podava poderes investigatórios do
Ministério Público, o fez porque o próprio Conselho Nacional do Ministério Público e as entidades de classe
de todos os ramos do MP assumiram compromisso de fiscalizar e coibir os abusos pontuais de uma pequena
minoria de promotores que insiste em macular a instituição a que pertencem em troca de fugazes minutos de
glória midiática.
E o Conselho Nacional do Ministério Público tem agido com rigor e firmeza, não apenas em defesa da
sociedade brasileira, mas na defesa da sua própria imagem e da respeitabilidade dessa instituição, que sofre
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abalo e descrédito toda vez que a caneta de um promotor de justiça é utilizada para perseguir desafetos ou
para vilipendiar a Constituição e as leis. Como agente responsável pela promoção da justiça, o membro do Ministério Público deve ser o mais atento e o mais zeloso cumpridor dos princípios constitucionais da legalidade
e da impessoalidade.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, na reclamação disciplinar que apresentei na semana passada...
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo /PDT – MG) – ... ao Corregedor do Conselho Nacional do
Ministério Público contra o Promotor Eduardo Nepomuceno de Sousa, relatei um catálogo imenso de condutas praticadas ao arrepio da Constituição e das leis brasileiras.
Confesso, Sr. Presidente, que a minha indignação aos métodos antirrepublicanos do Promotor Eduardo
Nepomuceno de Sousa me deixaram tentado a divulgar amplamente cada uma das iniquidades que ele vem
praticando nos últimos dez anos. Decerto, a imunidade parlamentar que esta tribuna me assegura me permitiriam ler aqui para todo o Brasil a íntegra da representação que apresentei, que contém fatos gravíssimos e
que deixariam perplexa a sociedade brasileira e a sociedade mineira especificamente.
Contudo, diferentemente do Promotor Eduardo Nepomuceno de Sousa, tenho apreço à Constituição e
às leis. E se as leis do Brasil estabelecem – é bom que se diga...
(Interrupção do som.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – ... pois não há razão para nenhum agente estatal se esconder atrás (Fora do microfone.) do sigilo no momento em que tem que prestar explicações a eventuais ilegalidades que tenha porventura cometido – que o processos contra membros do Ministério Público
correrão em segredo de Justiça...
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – ... então não serei eu quem irá rasgar as leis
e violar esse descabido sigilo.
Portanto, Sras e Srs. Senadores, minha presença na tribuna nesta tarde tem exclusivamente a função de
informar aos mineiros que cansei de suportar calado a ação ilícita desse Promotor Eduardo Nepomuceno de
Sousa, em uma perseguição implacável contra mim e contra minha família. Cansei de ver um promotor de
Justiça quebrar o sigilo bancário de 53 pessoas – pasmem, senhores! – sem autorização judicial, ao arrepio da
Constituição, simplesmente porque eram conhecidos ou amigos meus. Cinquenta e três pessoas, Senador Alvaro Dias, tiveram seus sigilos quebrados em dez anos de investigação.
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – Cansei de ver documentos sigilosos serem
seletiva e criminosamente vazados à imprensa, em flagrante ofensa à Lei Orgânica do Ministério Público e às
garantias constitucionais. Cansei de assistir a entrevistas concedidas à imprensa sem que houvesse um único
inquérito instalado. Cansei de ver inquérito permanecer aberto por dez anos – por dez anos a fio! – apenas para
manter sobre a minha família e sobre mim a pecha de investigados, Sr. Presidente, para ao fim de dez anos,
ser arquivado por falta de elementos para propor uma única e mísera ação, quando a resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público fixa em seis meses o prazo máximo.
Insisto, portanto, Sr. Presidente, neste ponto: o Promotor Eduardo Nepomuceno de Sousa manteve uma
investigação aberta por dez anos contra mim e minha família, promoveu uma devassa em minha vida, com
métodos heterodoxos, e ao final, depois de ter me punido – repito – com a pecha de investigado por todo esse
tempo, concluiu que não havia sequer elementos para propor uma única e mísera ação contra mim. Toda dignidade de minha família foi atentada pelo Promotor Eduardo Nepomuceno de Sousa, quando notadamente
provocou a interferência e a violação de nossa intimidade por uma motivação alheia a suas prerrogativas. Não
pude suportar tudo isso quieto e calado.
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – Jamais obstei qualquer ato dessa investigação
iníqua, mas agora que ela está encerrada, me sinto legitimado a buscar a reparação da minha honra. Por essa
razão, protocolei no Conselho Nacional do Ministério Público um pedido para que esse promotor seja responsabilizado por todas as arbitrariedades que praticou.
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Fui informado, Sr. Presidente, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, o experiente Procurador
Alessandro Tramujas – que já foi sabatinado por esta Casa, por duas vezes, quando foi indicado e conduzido
ao Conselho Nacional do Ministério Público – que essa investigação durará, no máximo, 140 dias.
Marcarei, no calendário, cada um desses 140 dias, e espero, realmente, do Conselho Nacional do Ministério Público, uma resposta exemplar à representação que fiz.
O Conselho Nacional do Ministério Público, apesar de ser uma instituição jovem, já prestou inúmeros e
bons serviços à sociedade brasileira e à própria imagem do Ministério Público.
Então, era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e gostaria de deixar registrado, nos Anais desta Casa,
este pronunciamento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Zeze
Perrella, e convido, para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias.
Em seguida, eu farei uso da palavra, para uma comunicação inadiável, e queria pedir à Senadora Vanessa se S. Exª pode – quando eu for falar por cinco minutos, porque eu tenho reunião da Mesa – assumir a Presidência da sessão.
Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, dou as boas-vindas aos estudantes de Agronomia da Unicentro, Universidade do Centro do Paraná, que tive a primazia, como Governador,
de criar e para a qual decretei a gratuidade do ensino.
Hoje, recebemos, em Brasília, acadêmicos de Agronomia. A nossa saudação a todos eles, que nos aguardam no nosso gabinete, e ao Reitor, Prof. Aldo, pelo encaminhamento desses acadêmicos à Brasília, para o
aprimoramento da sua formação universitária.
Sr. Presidente, venho à tribuna para um alerta, e um apelo importante. Quero alertar o Governo, a Presidente Dilma Rousseff, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, alertar os responsáveis pelo Incra e pedir segurança a uma cidade e à população de uma região.
É responsabilidade do Governo da União.
Eu recebo, com muita satisfação, o Prefeito de Quedas do Iguaçu, Edson Jucemar Prado, e sua esposa
Carmem, que me trazem um farto material sobre as ameaças de invasão do MST à empresa Araupel S. A., em
suas terras produtivas e instalações administrativas e industriais.
Sr. Presidente, essa afronta à ordem constituída não pode ser admitida nesta hora.
A Araupel, sediada na cidade de Quedas do Iguaçu, faz divisa com os assentamentos Ireno Alves, Celso
Furtado e Marcos Freire, esses instalados nos terrenos da empresa e localizados entre os Municípios de Quedas
do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do Iguaçu.
Uma invasão da empresa Araupel significaria o colapso do Município de Quedas do Iguaçu.
A Araupel gera mais de mil empregos diretos e mais de mil empregos indiretos.
No Município de Quedas do Iguaçu, 20% da população dependem diretamente da Araupel, sem contar
com o comércio e indústrias.
Segundo informações recebidas do Presidente da Associação Comercial de Quedas do Iguaçu, Reni Felipe, caso venha a se concretizar a propalada invasão, estima-se que 50% da economia local serão tremendamente afetados.
É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a Araupel já contribuiu de forma expressiva com a reforma
agrária, formando o maior assentamento da América Latina: mais de 51.290 hectares de sua área, assentando
aproximadamente 2,7 mil famílias.
Eu repito: a Araupel é responsável pelo maior assentamento da América Latina. Isso é pouco? Mais de
2,7 mil famílias foram assentadas em 51.290 hectares.
A empresa contribui fortemente nas áreas social, educacional, ambiental e econômica do Município, por
intermédio de projetos e de doações. Atuando por mais de quatro décadas no Municípío, acaba de doar 98 mil
metros quadrados para a instalação do Instituto Federal do Paraná.
É uma empresa 100% brasileira, uma das maiores dos setores de reflorestamento e beneficiamento de
produtos de alto padrão em madeira, exporta para os Estados Unidos e Europa.
Em longo depoimento, o diretor Tarso Giacometti ressalta, a empresa recebeu importante prêmio Expressão em Ecologia. É preciso destacar a contribuição notável que oferece a empresa na preservação ambiental,
uma das preocupações essenciais da sociedade brasileira.
O Expressão em Ecologia distribuiu R$3 milhões como premiação aos funcionários pelo sucesso obtido
pela empresa, o melhor dos últimos nove anos.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

97

Planeja um investimento de R$15 milhões no ano de 2014 e a estimativa para os próximos anos é de 35
milhões ao ano em máquinas e equipamentos.
Investirão em nova unidade no Paraná, com geração de empregos.
Previsão de R$140 milhões em investimentos nas duas unidades nos próximos anos.
Geração de 400 novos empregos diretos.
A invasão significaria para a empresa e para a comunidade prejuízo também em matérias-primas. Não
há terreno improdutivo. A invasão se explicaria pelo roubo de toras e não pela utilização do terreno.
A movimentação não tem conotação social, o objetivo é cometer crime.
A empresa está associada a projetos sociais ligados a escolas, universidades, igrejas, Apae, Projeto Gente,
e outras organizações no Município.
Facilita a aquisição da casa própria aos funcionários (mais de 1.000 residências).
Cede terreno para o 6º Batalhão da Polícia Militar, através de comodato.
Cede terreno, em comodato, para aterro sanitário, para as prefeituras de Quedas do Iguaçu e Espigão Alto.
Quase a metade da área própria da empresa, 15 mil hectares, é de área reflorestada e o restante coberto
por mata nativa, vital para a conservação da Mata Atlântica.
É inexplicável, Sr. Presidente, não encontramos razão no bom senso para essa ameaça. Ilustro, com este
mapa, a importância dessa empresa, não sei se a TV Senado consegue...
A área vermelha é a dos assentamentos. Essa área em vermelho foi a doada pela empresa Araupel, para que
o Governo promovesse a reforma agrária. Como eu disse, mais de 51 mil hectares para a reforma agrária. A área
verde é a restante, 15 mil hectares de reflorestamento e o restante de mata nativa, que tem que ser preservada.
Portanto, será uma lástima essa invasão. Não podemos, de forma alguma, entender uma manifestação
criminosa como essa. Seria uma movimentação criminosa, e o Governo tem que estar presente. O Governo
não pode fugir à responsabilidade de preservar a ordem, pois diz respeito ao interesse público, à população
de uma cidade e de uma região.
Tivemos a oportunidade de presidir, no Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
da Terra e verificamos que a estrutura fundiária no País está comprometida pela violência de invasões despropositadas e pela omissão, muitas vezes, da autoridade pública...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ...que estabelece uma relação promíscua com os chamados movimentos dos sem terra, que, na verdade, não se constituem movimento de verdadeiros trabalhadores
sem terra, mas um movimento que foi ocupado politicamente nos últimos anos, integrado por pseudolíderes
de trabalhadores sem terra, que promovem a balbúrdia, a arruaça, invasões, afrontando a Constituição do País
e subtraindo direitos adquiridos daqueles que trabalham.
O Brasil, através de seu Governo, tem que preservar essa prerrogativa essencial do cidadão, que é o seu
direito ao trabalho. E o que verificamos, muitas vezes, é que há uma subtração desse direito essencial para a
vida dos brasileiros e para o desenvolvimento do País.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Concluo, Sr. Presidente.
É hora de instalarmos a autoridade. Quando a autoridade constituída não se impõe, não se estabelece e não
age com competência, certamente, a desorganização, a violência, o tumulto preponderam em prejuízo das pessoas de bem, das famílias honradas, que procuram ganhar o seu sustento através do trabalho, especialmente, nesse
caso, esses trabalhadores, que atuam em razão da existência de uma empresa que tem a respeitabilidade do Paraná.
Nós imaginamos que o Governo está a nos ouvir através da sua assessoria parlamentar, que...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ... imediatamente comunicará ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, ao Presidente do Incra e à Presidência da República, ao Ministro Chefe da Casa Civil, Aloizio
Mercadante, que há o risco de uma invasão, que poderá proporcionar consequências imprevisíveis. E é preciso
que o Governo esteja presente nesta hora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Alvaro
Dias, e faço uso da tribuna para uma comunicação inadiável.
Passo a Presidência dos trabalhos para a Senadora Vanessa.
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O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Convido, para fazer uso
da palavra no período de inscrições de comunicação inadiável, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, eu queria, antes de mais nada, bem rapidamente me referir a este 13 de maio.
Hoje eu fiz uma postagem cedo na minha página no Facebook falando deste dia. O dia 13 de maio é o
Dia da Abolição da Escravatura no Brasil. Há 126 anos, o Brasil procurou se livrar de uma chaga da humanidade: a escravidão.
A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, mudou a história do País e do Império. Há alguns estudiosos
que falam que a aprovação dessa lei ajudou a derrubar o Império, ou seja, uma lei boa, proclamada no Império, ajudou a pôr fim à Monarquia.
O fato é que o Brasil realmente se dividiu em dois momentos. É quase inaceitável nós pensarmos que
no Brasil havia o comércio de pessoas, de seres humanos, que eram trazidos à força da África para serem mão
de obra não barata, mas sem preço algum.
E a Lei Áurea – eu faço questão de ter um fac-símile na parede da Vice-Presidência – é um exemplo de
legislação. Um tema complexo, talvez o mais complexo tema para nós seres humanos tratarmos, que envolve
a exploração do homem pelo homem ao extremo, foi tratado num único artigo: “fica abolida a escravidão no
Brasil”, diz o art. 1º; e o segundo é apenas para dizer que revogam-se as disposições em contrário.
Que bom se a legislação hoje fosse construída dessa maneira, com essa objetividade. Se fosse nos dias
de hoje, certamente, uma lei como essa deveria ter centenas de artigos, criando todo tipo de situações ou procurando criar situações diferentes.
Neste dia, devemos todos refletir sobre preconceito, intolerância e racismo. Agora mesmo, na África, há
um sequestro de trezentas meninas. Extremistas, que fazem uso da arma para procurar prevalecer suas posições, sequestraram essas meninas, e as tratam como mercadoria na Nigéria. E o mundo inteiro está chocado
acompanhando o desenrolar desse feito.
Eu queria dizer que o Brasil é belo e invejável porque é um país de mestiços, é um país que só tem esse
povo, esse jeito de ser nosso, porque houve a miscigenação das raças. E, neste dia 13 de maio, cumprimento
todos que lutam para que o mundo seja sempre melhor, mais justo, mais tolerante para todos.
Mas, Srª Presidente, eu queria também cumprimentar o Governador Tião Viana, que ontem foi no programa Roda Viva da TV Cultura e, numa bancada de jornalistas renomados, o Governador do Acre teve as perguntas mais duras, necessárias, eu diria, até para que ele pudesse esclarecer vários pontos e pudesse falar do
seu Governo e do nosso Acre.
Eu, particularmente, adoro quando as perguntas são aquelas que nos fazem refletir, nos expõem, e o
Governador Tião Viana ontem orgulhou a todos nós, pela maneira sincera e honesta como respondeu os questionamentos, quando relatou fatos que às vezes o Brasil prefere trabalhar no estereótipo.
Tratou da questão dos haitianos, tratou das questões que envolvem o Governo da Frente Popular, que
ele lidera no Acre, tratou de problemas sérios que temos que enfrentar neste País e fez isso de uma maneira altiva, da mesma maneira que tratou com absoluta transparência as questões políticas. Então, queria aqui
cumprimentar todos.
Eu, que, quando Governador, tive a oportunidade de ir ao Roda Viva, fiquei muito contente de ver o desempenho do Governador do Acre, que de fato tem o que mostrar pelo trabalho, por sua dedicação e pelo
histórico que temos dado pelo povo acreano, através da política, que mudou a história do Acre e de seu povo.
É óbvio que o Acre ainda tem muitos problemas a vencer. O nosso povo merece mais, e é por isso que seguimos trabalhando na política.
E, por fim, Srª Presidenta, queria só fazer aqui o último ponto, fazer um registro. Gostaria de chamar a
atenção porque hoje temos um evento de grande relevância em Brasília. Brasília está sediando mais uma Marcha dos Prefeitos. É a 17ª Marcha em Defesa dos Municípios. Essa marcha a Brasília em defesa dos Municípios,
Srª Presidenta, vem se consagrando num ato da maior importância para a Federação.
É óbvio que, num ano como esse, em que temos eleição, há uma certa contaminação pelas preferências
partidárias, e isso não bom. E eu, na qualidade de ex-prefeito, queria cumprimentar todas as prefeitas e prefeitos que estão aqui em Brasília, dizer que, tirando as questões eleitorais, nunca foi tão necessário a união de
todos os prefeitos para buscar o fortalecimento, não dos Municípios, mas da Federação brasileira.
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E não há possibilidade de termos a Federação brasileira forte sem seus entes, sem os Municípios, especialmente os Municípios, porque a União, os Estados e os Municípios são os entes da Federação, e os Municípios
estão na base. É o ente federado mais perto do cidadão, e é ali que as coisas acontecem.
Tudo começou em 1998, e, naquele ano, não era o PT que governava. Os prefeitos não eram recebidos,
não eram considerados, não eram ouvidos, mas, de lá para cá, temos um legado, uma história de conquistas,
especialmente em 2003. Em 2001, foi a histórica mudança: criou-se o Fórum de
Discussão Permanente com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Em 2003, se deu início a uma nova relação entre os Municípios e o Governo Federal. Refiro-me ao Governo do Presidente Lula. Ao invés de serem vistos como os visitantes quase inoportunos, com eram vistos aqui,
durante muito tempo, os prefeitos foram recebidos calorosamente pelo Presidente Lula, e, a partir dali, uma
relação que é necessária para o fortalecimento da Federação foi estabelecida.
Mas as dificuldades seguem, e, em 2013, tivemos a maior marcha já realizada – foram 4.700 participantes.
Este ano, entre as medidas de auxílio naquele ano, o auxílio emergencial para as prefeituras no valor de R$3
bilhões, oferecido pela Presidenta Dilma, no sentido de fazer uma compensação por conta das perdas que as
prefeituras vêm tendo ao longo dos anos.
A marcha deste ano tem o título A Crise dos Municípios e a Conjuntura Eleitoral. São cinco reivindicações
básicas: aumento do percentual de impostos destinados ao Fundo de Participação dos Municípios, conhecido
com FPM; mudança na Lei Complementar nº 116, de 2013, que dispõe sobre o ISS (Imposto Sobre Serviços),
que é o principal impostos dos Municípios; o encontro de Contas das Dividas da Previdência; e a apreciação
prelo Supremo da Lei nº 12.734, de 2012, que dispõe sobre a redistribuição dos royalties de petróleo e gás; e a
proposta de desoneração dos impostos, para que não se prejudique o repasse para os Municípios.
Quero cumprimentar os colegas prefeitos do Acre, na pessoa do Prefeito Marcos Alexandre, que preside
Amac. Eu sou fundador, em 1995, no dia 3 de janeiro, com os demais colegas prefeitos, da Frente de Prefeitos
do Acre, e a coloquei para funcionar dentro da prefeitura. E iniciamos pela primeira vez na história dos Municípios do Acre a organização dos prefeitos.
Depois, tivemos uma série de problemas quando saímos da prefeitura com retomada e a posse do Prefeito
Raimundo Angelim. Ele assumiu a Amac – quer dizer, a Associações de Prefeitos do Acre, que depois foi transformada em Amac. Ela começou como a Frente de Prefeitos do Acre, e eu fui fundador desse movimento. Depois,
passou a ser Associação dos Prefeitos do Acre. E já com o Prefeito Raimundo Angelim, ele, que foi tão importante
para essa organização, em 2004, assume e, em 14 de fevereiro de 2005, transforma a Associação de Prefeitos do Acre
na AMAC (Associação dos Municípios do Acre), que se fortalece hoje com o trabalho do Prefeito Marcus Alexandre.
Então, eu só queria concluir, Srª Presidenta, dizendo que não há possibilidade de a Federação brasileira
se firmar diante dos cidadãos, ter uma agenda de desenvolvimento sustentável para este País, de melhor qualidade de vida, com uma Federação fraca, com os entes da Federação enfraquecidos, mas isso me parece que
é sempre promessa de políticos em véspera de eleição e não se materializa após a eleição.
Normalmente, há uma concentração da arrecadação no País e uma distribuição das obrigações. Penso
que, sim, as obrigações precisam ser divididas, compartilhadas pelos entes da Federação – União, Estados e
Municípios –, mas também os recursos precisam ser mais bem distribuídos. Aí, o País teima em não fazer a reforma política e teima em não fazer a reforma tributária. Sem a reforma política, nós vamos seguir tendo a política como sinônimo de corrupção, o que é péssimo para o País, que conquistou a democracia há pouco mais
de 25 anos. E, sem a reforma tributária, nós vamos ver a lástima da atuação dos prefeitos neste País...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que têm o ônus, mas não têm o bônus.
Eu concluo dizendo que nós precisamos, sim, levar a sério as reivindicações dos prefeitos, porque, se
melhorarmos a atuação, o desempenho das nossas prefeituras, a sociedade, a população também sentirá essas
melhoras. Não tenho dúvidas de que, se repactuarmos a Federação, estabelecendo adequadamente as obrigações de todos os seus entes, partilhando melhor os recursos, nós teremos um País melhor.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o
Senador Jorge Viana e comunica que ele está se retirando para participar da reunião da Mesa Diretora do Senado Federal.
Para que eu possa fazer o uso da palavra como oradora inscrita, eu passo a direção dos trabalhos ao Senador Cidinho.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Como oradora inscrita, passo a palavra 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, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna, neste momento, para relatar um pouco do que foram hoje o debate, a discussão, a votação e a aprovação do projeto de lei de conversão apresentado pelo Relator, Senador
Eunício Oliveira, à Medida Provisória nº 634, medida provisória da mais extrema importância, que foi editada
no mês de dezembro de 2013 e que trata de vários assuntos, entretanto, todos correlatos. Eu aqui quero destacar, de todos os assuntos que compõem a medida provisória, três que considero fundamentais, importantes
e que dizem respeito ao País e à população brasileira.
Um desses itens é aquele que trata da prorrogação do prazo para a destinação de recursos aos Fundos
Fiscais de Investimentos do Nordeste e da Amazônia, Finor e Finam, ou seja, prorroga os recursos, os incentivos fiscais da Sudam e da Sudene.
Outro tema importante diz respeito à correção da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
cujo conteúdo foi anunciado no último dia 1º, Dia do Trabalhador, em rede nacional de rádio e televisão, pela
própria Presidenta Dilma Rousseff.
O terceiro ponto que destaco dessa medida provisória é o ponto que trata da prorrogação das áreas de
livre comércio em torno da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sr. Presidente, é por esse ponto que
começo meu pronunciamento, falando da importância da prorrogação do período de vigência de validade
dessas áreas de livre comércio da Amazônia Legal do nosso País. Nós temos várias áreas de livre comércio em
Municípios situados no Estado do Acre, no Estado de Rondônia, no Estado de Roraima, no Estado do Amazonas e no Estado do Amapá. A lei original de algumas dessas áreas de livre comércio, ou seja, a lei que as criou,
não estabelece prazo de validade. Portanto, são áreas de livre comércio que têm longa vida de duração até
que venha uma lei que defina um período de validade. Esse é o exemplo da área de livre comércio do Estado
do Acre. Entretanto, todas as outras áreas de livre comércio têm um período de validade e todas elas tiveram o
seu período de validade, pela medida provisória, através de uma sugestão apresentada pelo Relator Senador
Eunício Oliveira, prorrogada por dez anos.
Dessa forma, a área de livre comércio da cidade de Tabatinga, no meu Estado do Amazonas, fica prorrogada até o dia 31 de dezembro do ano de 2024. Áreas de livre comércio de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima, prorrogadas até o dia 31 de dezembro de 2026.
Essa medida incorporada pelo Relator Eunício Oliveira, através de pedido de várias bancadas de todos
esses Estados – Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá – é muito importante, porque, além de garantir a prorrogação de vigência dessa política tributária importante para aquela região, sobretudo para esses Municípios
distantes, longínquos, de difícil acesso, é muito importante, Senador Cidinho, para viabilizar o acordo em curso,
envolvendo aprovação da PEC (Projeto de Emenda à Constituição) de iniciativa da Presidência da República,
que prorroga os incentivos da Zona Franca de Manaus em 50 anos.
Essa PEC tramita atualmente na Câmara dos Deputados. Já houve a votação na Comissão Especial e em
plenário, no 1º turno. Ela já foi votada. Entretanto, as Bancadas de todos os Estados praticamente se manifestaram no plenário da seguinte forma: que àquela altura votariam o 1º turno da PEC que prorroga a Zona Franca
por mais 50 anos, mas que o 2º turno ficaria condicionado a dois outros fatores. Um deles seria a prorrogação
das áreas de livre comércio da Amazônia Legal e o segundo deles a prorrogação da Lei de Informática. Tudo
está sendo encaminhado para que tanto a Lei de Informática como a área de livre comércio desses Estados
que eu aqui citei fossem prorrogadas por mais dez anos.
Há um projeto de lei tramitando na Câmara prorrogando a Lei de Informática e, no que diz respeito à
área de livre comércio com essa introdução, no relatório apresentado pelo Senador Eunício Oliveira e aprovado hoje na comissão, nós estamos dando um passo muito importante para ver votado no plenário da Câmara,
no 2º turno, ainda neste mês de maio, a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus.
Então, eu quero aqui, portanto, cumprimentar o Senador Eunício Oliveira, que é o Líder do PMDB nesta
Casa, e que, sem dúvida nenhuma, recebeu pleito, recebeu demanda das Bancadas de todos os Estados às que
eu aqui me referi e também do Líder da Presidenta Dilma, Senador Eduardo Braga.
Então, agradeço ao Senador Eunício Oliveira pela sensibilidade de incluir esse tema tão importante e
pertinente a essa matéria, Sr. Presidente, porque, afinal de contas, ninguém aqui há de falar que a matéria é
estranha à medida provisória, não.
A medida provisória trata da ampliação dos incentivos fiscais da Sudam e da Sudene e também passará a
tratar, por sugestão do Senador Eunício Oliveira, da prorrogação dos incentivos fiscais das áreas de livre comércio.
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Mas, Sr. Presidente, eu quero rapidamente falar dos dois outros temas, que eu aqui citei, contidos na medida provisória. O primeiro é a prorrogação dos incentivos da Sudam e da Sudene.
Mas, antes, quero lembrar àqueles que agora viraram os críticos da política do Governo Federal, mas
que, na prática, quando eram governo, não tinham a coragem de fazer o que este Governo fez, que, no ano
de 2001, o governo federal, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, através de duas medidas provisórias – 2.156 e 2.157 –, extinguiu a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a do Nordeste brasileiro, a Sudam e a Sudene, substituindo-as pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste e pela Agência de
Desenvolvimento da Amazônia (Adene e ADA). O FDA e o FNDE (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) eram fundos cujos recursos vinham do Orçamento, o que dava uma
instabilidade significativa a esses dois órgãos, seguindo a orientação de abandonar qualquer política de desenvolvimento regional.
Foi preciso Lula se eleger Presidente da República para que voltássemos a ter a Sudam e a Sudene. E, nessa
medida provisória, estamos prorrogando os seus incentivos, que cessariam no ano de 2013, para o ano de 2017.
E o terceiro tema, lembrando que a medida provisória é muito mais ampla do que isso, trata também da
incorporação pelo Relator da correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, ou seja, a tabela que
será corrigida nos termos da inflação, de acordo com a meta inflacionária, e a renda mensal bruta isenta do
Imposto de Renda passará de R$1.787,00 para R$1.868,00, corrigindo a tabela como um todo.
Esse, Sr. Presidente, é um tema muito caro para o sociedade brasileira, porque a faixa que ganha até
R$1.868,00 estará isenta de pagamento do Imposto de Renda.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – E o que assistimos, hoje, na reunião...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... da Comissão Mista que analisou
a matéria, foi a oposição tentar obstruir a votação, alegando que 4,5% de reajuste...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ..., corrigindo – e concluo, Sr. Presidente, apenas peço a V. Exª para que eu possa concluir – a tabela do Imposto de Renda, e estaria abaixo da
inflação. E de tudo fizeram para obstruir e tentar fazer com que não fosse votado o relatório apresentado pelo
Senador Eunício Oliveira. Felizmente, não conseguiram sucesso, porque aprovamos, por larga margem, larga
vantagem, o relatório, o projeto de conversão apresentado, repito, pelo Relator da matéria.
E digo, Sr. Presidente, que esse é um discurso apenas eleitoral e que não está condizente com a prática
daqueles que estiveram no Poder até o ano de 2002, porque dizer que a tabela do Imposto de Renda vem sendo
corrigida abaixo da inflação, sem dizer como o Presidente Fernando Henrique tratava a tabela do Imposto de
Renda, é ser, no mínimo, desonesto com a população brasileira. Veja bem, poderia aqui falar dado mês a mês,
e o Senador Humberto Costa o fez, com toda a perfeição, durante a reunião da Comissão, mas apenas dizer
que, no período do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a defasagem, na correção da tabela de Imposto
de Renda, foi de 39%, Sr. Presidente, mais de 39%, essa foi a defasagem... E, aliás, a tabela ficou, por um longo
período, congelada. De 1998 a 2000, o reajuste da tabela foi zero – zero! –, enquanto, no período do Presidente
Lula, a defasagem, que também ocorreu, ficou um pouco mais de 5%, ou seja, muito distante dos 39%...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... que foi a defasagem, repito, alcançada pelo Presidente Lula.
E gostaria de dizer o seguinte: que essa correção é importante e que, de acordo com os estudos do Ministério da Fazenda, deverá injetar na economia, através de salários, cerca de R$5,3 bilhões nos anos de 2015
e 2016. É óbvio que o que queremos é que a tabela não seja apenas reajustada, de acordo com os índices inflacionários. O que queremos é mudar, é promover uma reforma profunda na tabela do Imposto de Renda,
porque, infelizmente, neste País, quem paga o Imposto de Renda não é o empresário, quem paga Imposto de
Renda não é o rico, quem paga Imposto de Renda não são aqueles que possuem grandes patrimônios.
Aliás, a própria Constituição Federal fala na tributação das grandes fortunas, mas até hoje não conseguimos, Senador Simon, reunir condições políticas neste plenário e no plenário da Câmara, para aprovar a
regulamentação do artigo constitucional que fala da tributação das grandes fortunas. O que nós queremos é
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promover uma reforma profunda no sistema tributário, passando por aí, iniciando por aí, tributando menos o
trabalhador assalariado e mais aquele que é detentor de grandes fortunas no País.
Enquanto não reunirmos condições para fazer essas mudanças, não tenho dúvida nenhuma de que, no
próximo Governo da Presidenta Dilma, haveremos de iniciar essa grande reforma, essa grande transformação
que precisa ser feita. Mas, enquanto não reunirmos condições políticas, número parlamentar suficiente para
promovermos essas mudanças...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) -... quero dizer que a preocupação
deste Governo com os trabalhadores tem sido a maior possível. Tanto que a correção proposta agora está exatamente de acordo com o limite, com a meta inflacionária estabelecida pelo próprio Governo. Há algum tempo já não vivemos o que se viveu no passado: entrar ano, acabar ano sem que a tabela do Imposto de Renda
fosse reajustada.
Sr. Presidente, quero pedir a V. Exª que dê o meu discurso como feito na íntegra, pela importância da
matéria, e pedir também a minha inscrição para falar pelo período de Liderança do meu Partido, após a Ordem do Dia.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, hoje aprovamos na Comissão Especial o relatório do nobre
colega senador Eunício Oliveira sobre a MP 634, e que nos traz importantes subsídios para debater
esta complexa mas essencial proposta:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS AOS FUNDOS FISCAIS DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE (FINOR) E DA AMAZÔNIA (FINAM)
Em 2001, o Governo Federal alterou de forma radical a política pública de promoção do desenvolvimento regional. Mediante as Medidas Provisórias nº 2.156 e 2.157, foram extintas as Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Amazônia (SUDAM) e criadas as Agências
de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e da Amazônia (ADA).
Como instrumentos de atuação das novas agências foram instituídos os Fundos de Desenvolvimento
do Nordeste (FDNE) e da Amazônia (FDA), os quais substituíram os Fundos de Investimentos Fiscais
do Nordeste (FINOR) e da Amazônia (FINAM).
As mencionadas Medidas Provisórias, na prática, completaram a extinção dos incentivos fiscais de
natureza regional, iniciada em 1997. Com a Lei nº 9.532, de 1997, como parte da resposta às repercussões da crise da economia da Rússia, os diversos incentivos fiscais de natureza regional foram
reduzidos, de forma escalonada, até 2013, quando todos seriam eliminados em definitivo.
A inovação da Medida Provisória em análise consiste na ampliação do prazo de 2013 para 2017, pois
seguem vigentes as demais restrições e condicionalidades para o acesso aos incentivos fiscais, com
destaque para a exigência de que os projetos a serem beneficiados estivessem em implantação em
2 de maio de 2001.
Outra condicionalidade no acesso aos incentivos fiscais se refere ao tipo de projeto. Apenas os denominados “projetos próprios” poderão receber o aporte dos incentivos fiscais até 2017.
Ou seja: apenas as pessoas jurídicas controladoras de projeto aprovado e em implantação em maio
de 2001 poderão exercer a opção pelos incentivos fiscais até 2017.
Na Exposição de Motivos o Ministério da Fazenda estima em R$ 909 milhões a soma dos incentivos
fiscais a serem concedidos no período 2014 a 2016, com uma média anual de R$ 303 milhões.
Prorrogação Áreas de Livre Comércio
Um importante avanço registrado pela MP 634 é a prorrogação das áreas de Livre Comércio com as
seguintes alterações:
A prorrogação da Área de Livre Comércio de Tabatinga até 31 de dezembro de 2024.
E a prorrogação das áreas de Guajará-Mirim, Boa Vista e Bonfim até 31 de dezembro de 2026.
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Esta é uma conquista importante para toda a região Norte, construída com nosso esforço e empenho junto ao governo e ao nobre relator senador Eunício e que aponta o acerto de nossa ação pela
prorrogação da Zona Franca de Manaus.
Outro tema abordado pelo ilustre relator é a correção
da tabela do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física.
A correção está de acordo com a meta inflacionária estabelecida pelo governo. Com a correção, o
limite de renda mensal bruta isenta do imposto passou de R$ 1.787,77 para R$ 1.868,22. As outras
quatro faixas foram atualizadas da mesma forma.
Este é um tema caro a toda a sociedade, e que é parte do processo de desoneração dos nossos cidadãos e que vem sendo colocado em prática desde 2003.
Importante destacar que no governo FHC, a tabela do Imposto de Renda ficou congelada por anos,
tornado a tributação mais agressiva, desproporcional e injusta.
Em 1995, a correção foi de 22,7% e a inflação foi de 22,4%.
Sabem em quanto eles corrigiram para 1996? Zero por cento.
Em 1996, a inflação foi de 9,6%. Sabem em quanto eles corrigiram para 1997? Zero por cento.
Em 1997, a inflação foi de 5,2%.
Sabem em quanto eles corrigiram para 1998? Zero por cento. Em 1999, inflação de 8,9%.
Sabem em quanto eles corrigiram para 2000? Zero por cento.
No ano 2000, a inflação foi de 6%. Aí eles corrigiram, para 2001, em 17,6%.
Mas já em 2001 a inflação voltou a ser de 7,7%.
Sabem em quanto eles corrigiram para 2002? Zero por cento.
Sabem qual foi a defasagem, na era Fernando Henrique Cardoso, no que diz respeito à correção do
Imposto de Renda? Foi de 39,2%! De 39,2%!
No governo Lula, nós corrigimos, em 2004, 10%;
2005, 7,3%, para uma inflação de 7,6% em 2004;
em 2006, 5,1%, para uma inflação de 5,7% em 2005;
em 2007, 4,5%, para uma inflação, no ano anterior, de 3,1%;
em 2008, 4,5%, para uma inflação que, no ano anterior, foi 4,5%; em 2009, correção de 4,5% – aí,
houve uma defasagem para uma inflação de 5,9% –; e, em 2010, 4,5% de correção, para uma inflação de 4,3%.
Portanto, na era Lula, houve uma defasagem, 5,81%, enquanto na era de Fernando Henrique, 39,2%.
No Governo Dilma: em 2011, inflação de 6,5%, correção, em 2012, de 4,5%, e, em 2012, inflação de
5,8%, para uma correção de 4,5%, em 2013.
Com a correção, segundo projeções do próprio governo serão injetados na economia através de
salários cerca de 5,3 bilhões de reais nos anos de 2015 e 2106.
Ou seja, além de um instrumento de justiça fiscal, um importante meio de alavancar nossa economia.
Termino este pronunciamento destacando que estas medidas comprovam a preocupação que temos em continuar avançando nas mudanças.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Sua solicitação será deferida pela Mesa.
Passo a palavra ao Senador Anibal Diniz, para que eu possa fazer uso da palavra pela Liderança do PR.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Cidinho.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui hoje representando o meu querido Estado de Mato Grosso, para falar
da preocupação das famílias que residem na divisa do Estado de Mato Grosso com o Pará, nas proximidades
da Serra do Cachimbo.
Está na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal um projeto de lei do nosso colega, Senador Flexa Ribeiro, que é da mais alta importância e urgência. Por
isso, quero chamar a atenção dos colegas, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e
também da Rádio Senado.
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Esse projeto de lei altera a categoria da unidade de conservação Reserva Biológica Nascentes da Serra
do Cachimbo para Parque Nacional Nascentes da Serra do Cachimbo e Área de Proteção Ambiental Vale do XV,
nos Municípios de Altamira e Novo Progresso, no Estado do Pará, indo até a divisa do Estado de Mato Grosso.
A Reserva, criada por decreto em 20 de maio de 2005, está às margens da BR-163 e abrange cerca de 343
mil hectares. Essa região de influência da BR é explorada há mais de 35 anos por famílias de pequenos agricultores. São mais de 500 famílias que tiram dali o seu sustento.
Apoio e defendo a proposta de transformar a reserva biológica em Parque Nacional e Área de Proteção
Ambiental, pois, dessa forma, a população residente não teria de ser deslocada das comunidades onde estão
organizadas e desenvolvem suas atividades produtivas. Por outro lado, continuaria atendendo os objetivos do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
A Área de proteção ambiental está inserida em uma categoria que busca conciliar qualidade de vida e
o bem-estar da população local com os princípios básicos de proteger a diversidade ideológica, disciplinar ao
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Essas famílias investiram toda a sua vida nessa região. Muitas delas moram no Município de Guarantã
do Norte, no Estado do Mato Grosso. Construíram mais de 700km de estradas, instalaram três turbinas para
geração de energia, criam mais de 40 mil cabeças de gado e se dedicam à produção do comercial de arroz, banana, abacaxi e café. Não é justo que, após tanto tempo, seja criada uma reserva biológica nessa área e essas
famílias tenham que deixar as suas propriedades, sem ter direito algum.
No dia 22 de abril, em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, os agricultores da Associação
dos Produtores do Vale do XV argumentaram que já ocupavam essas terras quando da demarcação da reserva.
Agora, as terras devem ser desapropriadas, pois uma reserva biológica não permite propriedade privada nem
uso de recursos, sendo a mais restritiva das 12 modalidades de conservação.
Por que não respeitar as pessoas que foram para lá de boa-fé e que estão há mais de 40 anos nessa região? A população que vive na área da reserva está disposta a se ajustar às demandas do Governo Federal, fazendo a recuperação das áreas degradadas para produção sustentável e a proteção das áreas ainda florestadas.
Está em curso a retomada dos projetos econômicos para os Municípios que estão no eixo da BR-163,
visando promover o desenvolvimento da região. É possível, acredito eu, ajustar, com base técnica, o ordenamento territorial e fundiário, sem comprometer os propósitos que nortearam a criação das reservas.
Sr. Presidente, não podemos, mais uma vez, ver famílias arrancadas de suas terras, de suas casas, de suas
raízes, por pura intolerância de órgãos ambientais.
A população que vive na área de abrangência da reserva buscou atender todas as demandas sociais,
econômicas e ambientais do desenvolvimento. As áreas de importância ecológica e as com solos pouco produtivos foram delimitadas e são respeitadas, vigiadas e conservadas pelos habitantes locais. A cobertura florestal nessa área é, hoje, de 69%, o Cerrado corresponde a 18% e os cultivos florestais, agroflorestais, agrícolas
e pecuários são de apenas 13%. Isso demonstra o cuidado que a população tem na manutenção da qualidade
dos recursos naturais que utiliza.
Com a proposta de duas unidades de conservação, mantêm-se os produtores em suas áreas e geram-se
mais empregos para a conservação e administração das unidades. Essa opção de readequação é a esperança
de uma vida melhor para colonos, técnicos, trabalhadores e a sociedade de forma geral.
Hoje, fiz um apelo, na Comissão de Meio Ambiente, ao Senador Eduardo Amorim, que preside essa Comissão, para que possamos colocar em pauta, o mais urgente possível, a votação desse projeto de autoria do
Senador Flexa Ribeiro, para trazermos tranquilidade para as famílias do Vale do XV e da Serra do Cachimbo.
Quero também reiterar, Sr. Presidente, junto com o Senador Jorge Viana, as palavras em relação ao encontro nacional dos prefeitos, que está acontecendo em Brasília. Eu, que fui prefeito durante três mandatos,
sei da importância da luta e das demandas do municipalismo brasileiro quando a União, cada vez mais, joga a
sua responsabilidade nos braços e nos ombros das prefeituras e a contrapartida em recursos financeiros, não
acompanha essas demandas e as responsabilidades que colocam para as prefeituras.
Vejo, aqui mesmo no Senado Federal, a possibilidade de votarmos, nos próximos dias, a regulamentação
da questão dos agentes comunitários de saúde. Eu imputo como de maior importância a regularização da carreira desses profissionais, a estabilidade também para eles, mas é preciso que haja a contrapartida do Governo
Federal, que sejam repassados os recursos para as prefeituras, para que não seja mais um ônus que se coloca
para os Municípios e que depois deixem as prefeituras, como estão hoje, em situação falimentar.
Eu quero também ressaltar aqui o Plano Safra, que a Presidente Dilma irá lançar na próxima segunda-feira. Eu, junto com o Ministro Neri, tive a oportunidade de participar de algumas discussões do Plano Safra.
Com certeza, os agricultores brasileiros e as agricultoras brasileiras estão de parabéns. Será o maior Plano Safra
da história do Brasil: R$167 bilhões para investir na agricultura e também na agricultura familiar.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

105

Com certeza, o Brasil, que ano a ano bate recordes de produção, tem, por parte do Governo Federal, a
partir do Governo Lula e hoje com a Presidente Dilma, dado todo o suporte para que o agronegócio brasileiro
continue sendo a alavanca de desenvolvimento deste Brasil, com juros baixos, com incentivo, com crédito rural,
com seguro, e dando todas as condições para que a agricultura brasileira seja essa agricultura de vanguarda,
com pesquisas, através da Embrapa. Eu, que sou de um Estado de grande produção, acompanho a evolução
do que aconteceu a partir de 2003, da política econômica...
(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – ... do governo Lula e da Presidente Dilma, que
resgataram o setor em um momento falimentar, para trazer o agronegócio e a agricultura à situação privilegiada em que se encontram hoje. Então, esperamos com grande expectativa o anúncio do Plano Safra 2014/2015.
Há ainda uma solicitação que fiz à Presidente Dilma, ao Ministro da Indústria e Comércio, ao Ministro
Aloizio Mercadante e também ao Ministro da Agricultura, que é que seja inserida no Plano Safra a renovação
do Programa Moderfrota, que foi de grande importância para a aquisição de máquinas, para a aquisição de
caminhões. Não só foi importante para as pessoas que tiveram oportunidade de comprar com juros mais baixos, Sr. Presidente, mas também para as que tiveram oportunidade de gerar emprego e gerar renda no nosso
País, com a geração de empregos nas indústrias de máquinas e caminhões do nosso Brasil.
Era só isso. Muito obrigado.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, falando dentro do tempo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Cidinho.
Convido V. Exa para retomar a Presidência dos trabalhos.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Como orador inscrito, em permuta
com a Senadora Ana Amélia, passo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, ocupo neste
momento a tribuna para fazer uma homenagem à data que decretou o fim da escravidão no Brasil: em 13 de
maio de 1888, a Princesa Isabel assinava a Lei Áurea.
Sabemos que a infâmia do período de escravidão começou na época em que os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Como não existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais, eles, a exemplo
de outros povos europeus da época, foram à África para trazer a população e submetê-la ao trabalho escravo
nas colônias.
Por quase 300 anos, o período de escravidão vigorou no Brasil, sustentado principalmente pelo fator
econômico, uma vez que o País contava com o trabalho escravo para realizar as tarefas mais pesadas. Por isso,
o processo de abolição da escravatura foi lento, mas consistente. Quando foi assinada a Lei Áurea, inclusive, a
escravidão já estava em decadência como modelo de sistema econômico. O contingente de escravos era menor do que o de pessoas negras livres e alforriadas, e o trabalho assalariado já existia.
O primeiro passo contra a escravidão foi dado em 1850, com a extinção do tráfico negreiro. A partir de
1870, o Sul do País passou a empregar assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros. No Norte, as usinas
substituíam os engenhos e, assim, reduzia a utilização de escravos.
Em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre libertava os filhos de escravas nascidos depois dessa
Lei, e, com o crescimento do movimento abolicionista, em 1880, alguns segmentos aderiram à causa, como os
intelectuais e pessoas negras livres, que, nessa época, já representavam uma parcela significativa da população.
Em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que beneficiava a população negra com mais de 65 anos.
E, finalmente, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, encerrou-se a escravidão no Brasil. “Áurea” quer dizer
“de ouro”. Portanto, a expressão refere-se ao caráter glorioso da Lei, que pôs fim a essa forma desumana de
exploração do trabalho.
Entretanto, muitas vezes existe uma grande distância entre a teoria e a prática.
É claro que vivemos outros tempos, mas é fato que, mesmo após a abolição, a vida da população negra
no Brasil permaneceu cercada de grandes dificuldades.
O Estado brasileiro não foi capaz, por exemplo, de oferecer condições reais para que os ex-escravos pudessem ser integrados ao mercado de trabalho formal e assalariado e que tivessem condições de vida iguais
aos da população branca. Permaneceu o preconceito e, por décadas, a preferência pela mão de obra europeia.
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O fim da escravidão, por si só, não permitiu à população negra o acesso pleno à cidadania, porque lhe
foi negado o direito pleno à segurança, à educação de qualidade, ao trabalho e à moradia. Esta é uma grande
dívida que temos, todos nós, para com a população negra do Brasil.
Ao longo dos últimos anos, ganhou força a luta de governo, associações e entidades da sociedade civil
contra a desigualdade racial.
Em recente palestra, a Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros,
reconheceu avanços em muitas reivindicações da população negra brasileira.
Temos o exemplo da Lei de Cotas para o ingresso nas universidades e a melhoria do padrão de renda
das classes menos favorecidas, que também ajudou no acesso aos bens de consumo e aos espaços que antes
eram ocupados apenas pela população branca.
Também nos últimos 20 anos, por exemplo, graças ao trabalho de fiscalização dos Auditores Fiscais,
Procuradores do Trabalho e Policiais Federais e Rodoviários, 46.778 mil trabalhadores que eram submetidos a
condições análogas à de escravo nas suas condições de trabalho foram libertados em todo o País. Quarenta
e seis mil, setecentos e setenta e oito pessoas que trabalhavam em condições escravas foram libertadas nos
últimos 20 anos.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, apenas no ano passado, em 2013, 2.063 mil
trabalhadores que viviam em condições análogas à de escravo foram resgatados. Isso representa uma média
de mais de cinco pessoas por dia. No entanto, é sabido que o número de trabalhadores ainda não resgatados
é grande, principalmente nas regiões mais isoladas do País.
Essa situação de violência, aliada à desigualdade das oportunidades de trabalho, que permanece entre
as populações branca e negra, é uma triste realidade que o Brasil ainda enfrenta. Há muito a ser feito.
Consideramos que o direito a um trabalho digno, o acesso a oportunidades e o reconhecimento profissional constituem um dos mais importantes pilares de realização e de equilíbrio pessoal.
Portanto, neste dia em que comemoramos o 13 de Maio, defendemos o justo direito ao trabalho; defendemos que este Plenário aprove hoje o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais a candidatos negros e pardos; defendemos a proposta que foi
apresentada pela Presidenta Dilma e que aplica a reserva de vagas a órgãos da Administração Pública Federal,
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Esse modelo de cota racial terá validade por 10 anos. Para concorrer, os candidatos deverão se declarar negros ou pardos no ato da inscrição do concurso, conforme o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE, Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
Consideramos que essa proposta é justa e necessária para a promoção da igualdade no setor público. É
uma porta de entrada para uma vida com mais cidadania.
Não por acaso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que, apesar de a população negra
do Brasil representar mais de 50% da população em geral, os negros ocupam menos de 30% dos cargos na
administração pública.
Temos de superar essa dívida histórica e permitir oportunidades para todos. Aprovar esse projeto é permitir que a maioria da população que permanece excluída tenha mais chances de obter a aprovação em concursos públicos e possa, efetivamente, assumir seu devido lugar em uma sociedade mais justa e mais solidária.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores aqui presentes, hoje nós temos uma responsabilidade toda especial.
Nós precisamos, em primeiro lugar, votar a medida provisória do RDC, que está trancando a pauta. Nós
precisamos votar essa medida provisória como primeiro item da pauta de hoje e, logo em seguida, havendo
concordância das Lideranças, nós deveríamos fazer uma inversão de pauta para imediatamente votarmos o
PLC 29, de 2014, que dispõe sobre a reserva de vagas para a população negra em concursos públicos federais.
Dessa maneira, nós vamos dar uma contribuição importante para o Brasil, uma contribuição importante
para reduzir a desigualdade e o preconceito racial que ainda imperam no nosso País e vamos contribuir para
resgatar uma dívida histórica que a Nação brasileira tem para com a população negra deste País.
Vinte por cento de reserva nos concursos públicos para as pessoas da raça negra é algo que significa um
passo. Não é uma solução definitiva para o fim do preconceito e da discriminação, mas é um passo importante, porque a população negra, que representa quase 51% da população geral do Brasil, está sub-representada
no serviço público brasileiro.
E, com esse PLC nº 29, de 2014, que foi mandado ao Congresso Nacional, que já foi aprovado com...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...praticamente unanimidade na Câmara dos Deputados e será apreciado hoje, aqui no plenário do Senado Federal, com esse PLC nº 29, que assegura 20% das
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vagas nos concursos públicos para pessoas da raça negra e parda, isso poderá contribuir, sim, para diminuir a
desigualdade social, o preconceito racial e diminuir ou resgatar uma parte da dívida histórica que o Brasil tem
para com a população negra.
Estarei aqui, juntamente com toda a Bancada do Partido dos Trabalhadores. E imagino que todos os Senadores que já aprovaram essa matéria por unanimidade, na última reunião da Comissão de Constituição e
Justiça, estarão aqui, somando esforços para ter essa matéria aprovada ainda hoje, dia 13 de maio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco União e Força/PR – MT) – Obrigado, Senador Anibal.
O Senador Pedro Simon pediu a palavra. Eu ia lhe passar a palavra como orador inscrito, mas chegou o
Senador Mário Couto, que está inscrito como Liderança do Bloco da Minoria.
Então fala o Senador Mário Couto pelo Bloco da Minoria, depois Senador Pedro Simon.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o meu País passa por muitas incertezas. O Brasil, Pátria amada, sofre na sua economia, na
sua infraestrutura, na sua segurança, no conceito de corrupção.
Pergunto eu, meu Pará querido: o que podemos fazer para colaborar com este País num momento tão
difícil?
As pessoas mais velhas podem refletir e dizer: “Nunca se viu coisa igual.” As pessoas mais velhas, que
passaram e atravessaram sua vida durante outros governos, podem dizer: “Eu nunca vi tanta mentira de um
partido só.”
O PT bateu recorde de mentira na história do Brasil. O PT bateu recorde de corrupção na história do Brasil. E limitou ao Senado Federal o direito de fiscalizar.
Apresentei, com todos os conceitos jurídicos, o pedido de impeachment da Presidenta porque ela cometeu um crime de improbidade administrativa.
Ela disse que as informações do contrato que ela assinou eram incompletas, mostrando que não leu o
que assinou. Então a Presidenta da República comete um crime é ré confessa.
A D. Graça Foster vem ao Senado e mente para este Senador, diz que o marido dela não tinha contrato
com a Petrobras. E a Petrobras nos afirmou que o marido dela teve contrato com a Petrobras e que a Graça
Foster foi beneficiada, concedeu benefícios ao seu esposo, ao seu marido. E o que podemos fazer? Que providências o Senador da República pode tomar? A população deve perguntar: o Senador vai sempre à tribuna, o
Senador se esforça, fala, mas não acontece nada? Não se toma nenhuma providência?
A Presidenta tem aos seus pés a maioria dos Senadores neste Senado. A Presidenta tem aos seus pés a
maioria da Câmara. E aqui pouco podemos fazer, porque os súditos obedecem à rainha. O que a rainha manda,
o que a Dilma manda, os Senadores e Deputados cumprem, limitando os nossos poderes.
Brasileiros e brasileiras, venho eu mais uma vez com a tentativa de fazer valer os nossos direitos constitucionais. Venho eu mais uma vez a esta tribuna tentar fazer a justiça. Venho eu mais uma vez a esta tribuna
tentar, como Senador da República, mostrar ao Brasil que nós temos que cumprir o nosso dever.
E um dos deveres que me foi atribuído pela população do Estado do Pará foi exatamente o de fiscalizar.
E eu estou apresentando agora, brasileiros, paraenses, eu estou apresentando agora, já que o Presidente da Câmara não quis receber, não ligou para o meu pedido de impeachment à Presidenta. Agora estou questionando,
brasileiros, com o pouco poder que tenho, nos poderes limitados que me fizeram e que adotaram aqui nesta
Casa, mesmo assim quero demonstrar àqueles que votaram em mim, àqueles confiam em mim e no Brasil que
eu estou tentando fazer algo pela minha Pátria sofrida e massacrada.
Talvez o povo brasileiro nunca tenha sofrido tanto na sua história. Enganaram o País de todas as maneiras,
roubaram o País de todas as maneiras, estraçalharam a maior empresa brasileira que foi a Petrobras, roubaram
bilhões do cofre da Petrobras e nada acontece com esses ladrões. Nada, absolutamente, nada!
Estou entrando, estou entrando no Ministério Público Federal com um pedido de afastamento da Presidenta da Petrobras e aqui ponho todos os conceitos jurídicos para o afastamento da Presidenta Graça Foster.
Se ela não for afastada é porque tem o dedo da Dilma lá, porque uma mulher que vem a uma comissão aqui
no Senado e diz para mim, com toda a imprensa reunida, diz para mim categoricamente que o marido dela
nunca teve contrato com a Petrobras... Mentirosa, D. Graça! V. Sª é mentirosa! V. Sª mentiu para um Senador!
O seu marido vendeu mais de R$1 milhão para a Petrobras em favorecimento seu, D. Graça. A senhora
precisa sair da Diretoria da Petrobras imediatamente. V. Sª não tem mais condição de permanecer a frente dessa tão importante empresa brasileira. Tenho confiança no Ministério Público Federal. Tenho certeza de que o
Ministério Público Federal não vai fazer igual ao Presidente da Câmara, que não quis dar prosseguimento ao
impeachment da Dilma.
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Quero, daqui a pouco, Presidenta, entregar uma cópia à Mesa Diretora das minhas providências. “Água
mole em pedra dura tanto bate até que fura.”
Quem sabe, quem sabe se o Ministério Público verifica que está na hora de tomar providências contra
Presidenta Dilma.
Os brasileiros já dizem nas pesquisas, os brasileiros já mostram nas pesquisas que não estão satisfeitos
com o Governo da Dilma. Também pudera, também pudera! A Dilma e o PT acabaram com a Pátria, a Dilma e
o PT fazem o povo brasileiro sofrer como nunca sofreu na vida.
Vou passar, Presidenta, à mão de Vossa Excelência...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... aquilo que é de nossa responsabilidade, Presidenta.
Nós temos o dever de achar um caminho para que o povo tenha a esperança de que alguém fez alguma
coisa. Nós temos que achar um caminho para que aqueles que me assistem possam dizer: “O Senador Mário
Couto tentou, o Senador Mário Couto foi incansável, o Senador Mário Couto sempre esteve atento em nossa
defesa.” E, hoje, mais uma vez eu não me curvo. O Presidente da Câmara não aceitou. Eu vou ao Ministério Público pedir o impeachment da Dilma, pedindo o afastamento da Graça Foster.
E eu quero, eu quero sim, Presidenta, ao descer...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... dizer a todos os brasileiros – Pedro Simon, um grande
Senador da República, um dos melhores de toda a História do Parlamento: podem até ter dificuldade, podem
até querer barrar, podem criar o problema que criarem, mas esta CPI da Petrobras vai nascer, esta Petrobras vai
ser investigada, através de uma CPI, seja qual for ela, seja mista, não seja mista, mas tem que investigar. Doa a
quem doer, Pedro. Essa Petrobras, Pedro...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pedro, não foram 100 mil, 200 mil, R$1,00, R$2,00, Pedro, a imprensa diz hoje: são 90 bilhões sem licitação, Pedro, 90 bilhões, Pedro. O que daria para fazer com 90
bilhões, Pedro, roubados? Daria para fazer quantos hospitais? E o povo sofrendo na fila dos hospitais, Pedro. Nós
não temos equipamento hospitalar nos hospitais. Os doentes estão nos corredores, Pedro. Eu vi uma fotografia
do hospital do Rio de Janeiro, Pedro. Os doentes, as grávidas amontoadas num corredor de um hospital, Pedro...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... e se desviam 90 bilhões da Petrobras. Sacaram do
cofre da Petrobras R$10 bilhões sem nenhum documento, Presidenta, na maior cara de pau, à luz do dia. À luz
do dia, Presidenta!
Desço, Presidenta.
Jamais me curvarei, jamais deixarei de defender a minha Pátria, Presidenta.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Eu queria saudar a representação da Defensoria Pública aqui presente (Palmas.), que estão também
nas galerias, aguardando, na tarde hoje, a votação da PEC nº 4, que trata do setor, e, claro, temos uma medida
provisória trancando pauta, mas, para emenda constitucional, não há esse impedimento de fazer a votação.
Temos também que concluir a votação de um projeto que trata da criação de novos Municípios, que está
pendente das emendas. O projeto já está aprovado na sua integralidade, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Ordem do Dia, quando iniciada, se dará nesse prosseguimento.
Eu queria dizer que o próximo orador inscrito, que eu chamarei como orador inscrito, é o Senador Pedro Simon, em seguida, o Senador Armando Monteiro, pela Liderança do PTB, e, depois do Senador Armando
Monteiro, eu serei chamada e pedirei a um colega para me substituir aqui.
Então, essa é a ordem dos próximos três oradores.
Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, a senhora anunciou a presença de quem, que eu não ouvi?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Do senhor como orador inscrito. Senador Pedro Simon, do PMDB, do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Sim, mas dos presentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Defensoria Pública, que o senhor defende
tanto quanto eu e a maior parte dos Senadores aqui. Não só a Defensoria Pública da União, mas a Defensoria
dos Estados. No Rio Grande do Sul, temos a honra de ter uma Defensoria Pública no Estado do Rio Grande do
Sul que nos orgulha muito pela efetividade e pela assistência aos mais pobres. Então, é isso que nós estamos
fazendo, Senador Pedro Simon.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – É o projeto que votaremos daqui a pouco, nesta sessão?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Na Ordem do Dia, nós poderemos concluir a
votação do projeto do Senador Mozarildo, que trata da emancipação de Municípios. E há a PEC de interesse da
categoria – ou de interesse da sociedade brasileira – que é a Defensoria Pública: é a PEC nº 4.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Pelo menos, já são dois votos; com o Paim, são três;
com o Jarbas Vasconcelos, são quatro.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Srª Presidente, a senhora esteve presente na 17ª Marcha dos Prefeitos a Brasília e foi a grande homenageada. Eu, que estou há 32 anos como Senador nesta Casa,
acompanho a luta dos prefeitos ao longo do tempo, desde aquela fase em que um prefeito tinha de usar do
prestígio do Deputado, do Governador, do Ministro para ser atendido por alguém, até a fase em que eles se
organizaram na associação dos prefeitos. Aí, foi a época da ditadura militar. Organizaram-se na associação dos
prefeitos, debatiam, discutiam, mas o governo não tomava conhecimento. Ao final, fazíamos um esforço enorme para a ditadura ou o Presidente de plantão receber dois, ou três, ou quatro prefeitos para ficarem cinco
minutos e dar o resultado.
A associação foi crescendo. Cá entre nós, eu e a senhora, modéstia à parte, desde que este jovem, que já
não é mais tão jovem, Paulo Ziulkoski... E eu digo jovem porque eu era jovem quando eu o convidei para ser
Presidente do setor jovem do MDB do Rio Grande do Sul. Lá se vai muito tempo.
Mas ele, primeiro, foi Presidente da Associação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul. Uma administração
excepcional, grande administração. Prefeito de um Municipiozinho desse tamanhozinho, fez uma administração que paira de exemplo para o Brasil inteiro. Os funcionários pagam os juros que ele recebia do dinheiro
depositado no banco. Uma administração de primeira grandeza.
Presidente da Associação Nacional dos Prefeitos do Brasil, hoje, transformou essa entidade, que, à época, era apenas uma sociedade que um Deputado Federal fazia e ficava de Presidente para fazer de conta que
fazia. Hoje, não!
Hoje, eu diria que a Associação dos Prefeitos do Brasil, eu diria que a Marcha a Brasília em defesa dos
Municípios, que é a 17ª, é o movimento que mais mexe com o Governo, que mais mexe com esta Casa e que
mais defende o municipalismo brasileiro. Hoje foi a 17ª, com 4,5 mil Prefeitos, 5 mil Municípios; com mais de
4,5 mil Prefeitos, mais de 2 mil Vice-Prefeitos e imprevisível no número dos milhares e milhares de Vereadores
que também estão presentes.
Eles se reuniram e debateram, discutiram grandes teses do municipalismo. A primeira delas é exatamente esta: o Município é a argamassa do povo brasileiro; o Município é exatamente o início da caminhada de um
povo em busca do seu destino; o Município é o primo pobre da Federação, é o filho desleixado, deixado de
lado pelo Governo Federal, e, muitas vezes, pelo Governo estadual.
Às vezes, as discussões são polêmicas.
No ano passado, houve um grande congresso nesta marcha. A Presidenta esteve presente e quem iniciou as presenças foi o Presidente Lula, que comparecia às reuniões, se não me engano, a todas elas. No ano
passado, a Presidenta Dilma foi.
Houve um desencontro no debate com o Presidente. Ficou chocada, porque o Presidente foi muito mais
aplaudido do que ela, e houve até um princípio de vaia à Presidente.
Neste ano – me dizia Paulo Ziulkoski –, seria uma grande reunião, e todos estavam preparados para fazer
do Congresso hoje – não é verdade, Senadora Ana Amélia? – uma grande reunião de entendimento. Lá estaria
o Presidente do Senado, que infelizmente não pôde ir porque tinha muitas ocupações.
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V. Exª foi sentido. Lamentaram a sua falta. A Senadora Ana Amélia o representou bem e até fez um esforço de linguagem para dizer que foram coisas muito sérias que o tiraram daquela reunião. Mas V. Exª perdeu.
Estavam ali 4,5 mil prefeitos que consagraram o Presidente da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu posso ter perdido, mas os prefeitos ganharam.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – É isso que eu digo. Impressionante...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na política é melhor falar pela ausência.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Quem deve lhe agradecer – e V. Exª deve pedir que
lhe agradeça – é o Presidente da Câmara, que foi aplaudido duas vezes, por ele e por V. Exª.
Neste Congresso, um projeto da Senadora Ana Amélia aumenta em 2% o Fundo de Participação dos
Municípios, que está para ser votado. Isso é da maior importância, é uma espécie de dose de salvação para os
Municípios, e eles querem que seja votado.
Compensação e reposição das perdas financeiras por desoneração do IPI. É evidente. Acho que aqui há
uma unanimidade, e isso seria até inconstitucional. O que faz o Governo? Automóvel. Os carros estão atolados
nas garagens das produtoras. Diminuíram a venda e tiveram que dar férias coletivas aos trabalhadores.
O que faz o Governo? Diminui os impostos, diminui o IPI, e torna mais baratos os carros para que sejam
vendidos. Só que, desse dinheiro que ele deixa de receber, um pedacinho é dele; um pedaço grande é dos Municípios. Quebra a arrecadação dos Municípios em função disso.
Quando o Governo diminuiu o imposto do IPI sobre a casa popular, é normal, afinal, casa popular é fundamental; quando diminui sobre a geladeira, é normal; quando diminui sobre o fogão, é normal; mas, sobre
o automóvel...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Em um país em que deveria haver uma política de
transporte coletivo de ônibus, de trem, de metrô, nós não temos mais onde colocar os automóveis. No entanto, o Governo diminui, e o Município paga a conta – é ridículo! Se eles querem a isenção desse dinheiro, que
dêem a eles, pelo menos; se ele quer fazer, que faça, mas faça com o dinheiro dele, e não com o dinheiro dos
Municípios, está certo.
Redistribuição dos royalties em participações especiais do petróleo a gás: o projeto foi vetado, o Senado
derrubou – perdão –, o Congresso votou, a Presidenta vetou, e não se vota mais, está na gaveta, a Presidenta
não vota. E, com isso, as coisas ficam paradas...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – as coisas não andam. É um projeto que querem cobrar
da nossa parte (Fora do microfone.), concessões de crédito de construção civil, Encontros de Contas da Previdência.São índices dessa importância e desse significado que os prefeitos estão pedindo.
Falamos muito, nesta Casa, numa reforma política, em repactuar o relacionamento entre nós. Não tenho
nenhuma dúvida – nos meus 85 anos, que estão chegando; nos meus 65 anos de vida pública; na análise que
fiz, ao vivo, estudando a realidade de vários países pelo mundo afora – de que algo é concreto. O País, para
crescer, para desenvolver, para avançar, para progredir...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ..., com seriedade, com integridade, no País, as obras
têm que ser feitas... (Fora do microfone.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ... com responsabilidade, em cada local. E o grande
local de realização das obras é o Município. O Município é que deve ter as verbas das obras que são realizadas
ali, no Município. Arrecadou-se em Caxias, as estradas, o hospital, a saúde, tudo o que é aplicado ali fica ali; vai
para o Estado o que deve ser do Estado; e vai para União o que deve ser da União.
O Governo é o contrário. O Governo, inclusive este Congresso, na Assembleia Nacional Constituinte, não
foi feliz, porque não olhou para esse aspecto.
Educação: as grandes verbas estão com o Governo Federal, mas quem faz a educação são os Municípios,
as escolas municipais; quem controla a educação são os Municípios. Saúde...
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(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ...quem faz o controle são os Municípios! Por isso, a
reforma nesse sentido deve ser feita.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Não sei quem chamou, mas....
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu, aqui, Senador Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Simon, V. Exª fala da
Marcha dos Municípios, de alguns milhares de prefeitos que ali se encontram com alguns vereadores. Hoje...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – V. Exª não calcula que fiquei sabendo, embora não
tenha estado lá, como os prefeitos ficaram felizes e aplaudiram V. Exª, que lá esteve, independente do PT, do
comando do PT, da Presidente não ter ido, V. Exª, como faz todos os anos, foi de novo e mereceu o aplauso que
recebeu. Meus cumprimentos a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quero transmitir justamente a V. Exª que, embora possa haver pontos de vistas diferentes de muitos dos prefeitos em relação à Presidenta da República,
eu tenho certeza, recomendei inclusive que ela compareça, senão amanhã, na quinta-feira, que ela esteja lá
presente para dizer uma palavra. Eu tenho convicção de que ela será respeitada, mesmo que alguns discordem, vão poder compreender, será muito útil, compreender as razões para que algumas medidas possam ser
devidamente consideradas e outras não, tendo em vista as limitações que um Governo que procura agir com
tanta seriedade, como a Presidenta Dilma Rousseff age. Lá estavam a Senadora Angela Portela e a Senadora
Ana Amélia, que usou da palavra; inclusive o próprio Gilmar Dominiti...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...Secretário da área federativa, falou em nome
do Governo, porque o Ministro Ricardo Berzoini se encontrava doente hoje, e mencionou que ele avalia que
será próprio que a Presidenta possa, senão ir até lá, pelo menos receber a representação da Marcha dos Municípios. Acho que, certamente, a Presidenta indo lá será muito respeitada e acredito que não haverá qualquer
manifestação de desrespeito para com a Presidenta Dilma Rousseff.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Elogiei V. Exª, fiz um elogio a V. Exª, dei-lhe um aparte
e V. Exª roubou o final do meu discurso. Não podia ter feito isso! Mas é isso que V. Exª diz, que eu concordo. Acho
que está em tempo. Acho que a Presidente da República fará muito bem se até o encerramento comparecer lá.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Acho que ela terá um gesto de grandeza. Concordo
com V. Exª, será aplaudida. Se alguns não a aplaudirem, esses estarão errados, mas a maioria haverá de aplaudi-la.
Acho que fará muito bem à Presidência, e esse é o sentido da minha vinda a esta tribuna, é pedir a S. Exª,
que tenha um gesto de grandeza. Ficou no ar a tese de que S. Exª não está no Congresso dos Prefeitos, não
está no Palácio, mas está inaugurando uma obra de candidato a Presidência da República, lá não sei onde, lá
no Nordeste.
Se ela amanhã, ou depois de amanhã, comparecer ao Congresso e fizer seu pronunciamento, ela fará
um grande esforço de grandeza.
Mais uma vez, V. Exª aconselha o seu Partido.
(Soa a campainha)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Que bom, meu querido Suplicy, se o seu Partido lhe
ouvisse mais vezes. Infelizmente, não acontece.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Fora do microfone.) – V. Exª, mais ou menos como eu no
meu Partido, somos vozes isoladas.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 505, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a apresentação de VOTO DE PESAR aos familiares do senhor Paulo
Ricardo Gomes da Silva, falecido no dia 02 de maio de 2014.
Justificação
É com muita tristeza que temos, nos últimos anos, assistido a trágicos exemplos de violência nos estádios
brasileiros.
No início do mês de maio, o jovem Paulo Ricardo Gomes da Silva, de apenas 26 anos, foi assassinado
depois de ter sido atingido por um objeto arremessado do Estádio do Arruda, no fim de uma partida entre o
Santa Cruz e Paraná Clube, ocorrida em Recife, Pernambuco.
Esse ato cruel nos deixa profundamente chocados e perplexos. Eventos como esse representam o quanto
alguns torcedores são intolerantes, desrespeitam as diferenças, não aceitam a contrariedade. Tal fato vai além
do reforço da segurança privada no interior dos estádios ou de policiamento pelas forças públicas nas ruas:
cabe a cada um de nós decidirmos pela paz e pela construção de uma sociedade civilizada.
Temos todos de firmar um grande pacto em favor da paz nos nossos estádios e na nossa sociedade,
para que episódios como esse não voltem a se repetir; temos de abolir essa cultura da violência e evitar que se
instale como uma forma corriqueira de nos comportamos.
Quero aqui me solidarizar com a família e com os amigos de Paulo Ricardo Gomes da Silva, sentimento
extensivo a todos aqueles que já sofreram com ataques como esses em nossos estádios, e espero, sinceramente,
que a morte dele possa servir à reflexão de toda a nossa sociedade, por um Brasil mais humano, mais solidário
e mais fraterno entre seus cidadãos.
Sala das Sessões, em de maio de 2014. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz
uma questão hoje, na realidade, não só uma questão de ordem, mas ao mesmo tempo algumas solicitações.
Dentre elas, meu caro Presidente, acho que é importante que tenhamos aqui, Senador Pedro Simon, a
oportunidade de apreciar essa matéria que trata principalmente das isenções, porque, quando aprovamos
nesta Casa a nova lei do Fundo de Participação dos Estados, inserimos um dispositivo que versava exatamente sobre a questão da isenção.
Portanto, não é possível, Senador Pedro Simon, que a isenção seja feita por um e quem pague a conta
seja o outro, principalmente o outro que está na ponta, que tem a responsabilidade do serviço direto. Então,
uma vez feita a isenção, o Fundo de Participação, tanto dos Estados quanto dos Municípios, deveria ser repassado exatamente levando em consideração aquilo que foi arrecadado, e não excluindo aquilo que foi objeto
de isenção, inclusive do IPI.
A outra questão, Senador Pedro Simon, é importante para os Municípios e, particularmente, para os Estados. É uma das coisas que eu também estou conclamando aqui, que é a questão da aprovação do projeto da
dívida, que é outra coisa fundamental, que estrangula e que dificulta, assim como a questão da convalidação.
Mas, Senador Renan, esses dois pontos eu estou conclamando V. Exª, assim como também...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – A dívida só falta o Presidente botar em votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ...para votarmos a dívida e a convalidação,
porque os benefícios são importantes para Estados e Municípios, para que possamos continuar desenvolvendo os Estados e Municípios, principalmente, Senador Renan, da nossa Região.
Mas eu quero também solicitar a V. Exª – eu fiz isso quando o Senador Jorge Viana estava comandando
a sessão hoje, no início da tarde – dois projetos. Um até já se encontra na mesa, que é o projeto dos motoristas, que chegou da Câmara dos Deputados; o outro projeto, que retorna a esta Casa, é o projeto dos agentes
de saúde, Sr. Presidente.
Portanto, eu acho que é fundamental, é um projeto que saiu daqui, que foi votado pela Câmara, inclusive com acordo com todos os partidos, inclusive com o Governo. Então, não há nenhum sentido em que esse
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projeto dos agentes seja submetido a um ritual de tramitação de novo nas Comissões; ele já passou por isso
no Senado.
Então, nós pedimos – o nosso Líder, os Líderes de outros partidos já concordaram – que o pedido de
urgência fosse apresentado, e essa matéria pudesse ser apreciada em plenário nesta Casa. Portanto, volto a
insistir, Senador Renan: matéria que já foi sobejamente discutida aqui. Ela até demorou lá na Câmara dos Deputados, mas, retornando, acho que a nossa parte é exatamente aprovar a matéria.
E eu digo isso, Senador Randolfe, até porque também acompanhei o processo de negociação, assim
como outros Senadores acompanharam. Então, era importante que pudéssemos recepcionar, Senador Renan
– e eu sei que V. Exª tem boa vontade para isso –, essa urgência.
E aí até sei que tem matéria trancando a pauta, mas, se pudéssemos já agendar na próxima semana, para
que essa matéria pudesse ser apreciada, obviamente, com a aquiescência aqui dos Líderes, portanto, para que
tivéssemos a tramitação normal, a aprovação da urgência e a consequente aprovação da matéria.
Então, refiro-me a essa matéria das dívidas, assim como também volto a insistir na urgência dos dois
projetos, principalmente uma matéria que já passou por aqui.
Portanto, não haveria mais necessidade de nenhuma tramitação no caso do Projeto dos Agentes. Nós
teríamos condições já de apreciar, imediatamente, este projeto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu recebo as questões de ordem do
Senador Walter Pinheiro, vou conversar com os Líderes partidários e, oportunamente, nós definiremos a data
de votação dessas importantes matérias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu, antes – gostaria só de combinar
com o Senador Randolfe Rodrigues – de lhe conceder a palavra pela ordem, queria só a oportunidade de duas
palavrinhas para o Plenário da Casa.
Em primeiríssimo lugar, Senador Walter Pinheiro, no momento em que nós tratamos de interesses da
sociedade, especificamente de Municípios, aproveito a oportunidade – porque eu me sinto na obrigação de
fazê-lo – de lembrar à Câmara dos Deputados o acordo firmado no Senado Federal, por ocasião da aprovação
da PEC que garante a execução das emendas destinadas à saúde pública. Muitos de nós somos candidatos e
sabemos o grau de preocupação do brasileiro, em todos os Estados da Federação, com a saúde pública. É a
primeira ou a segunda preocupação ao lado da segurança pública.
Então, é importante lembrar à Câmara que eventuais modificações do texto, além de atrasarem a implementação desse grande benefício à população brasileira, também colocará em risco um delicado acordo
construído com vistas à aprovação da matéria. A aprovação da PEC na forma deliberada pelo Senado Federal
asseguraria, com responsabilidade fiscal, a garantia da aplicação dos recursos na saúde brasileira, no próximo
ano. Com qualquer alteração que a Câmara fizer, esta matéria entrará num pingue-pongue e voltará a tramitar
aqui no Senado Federal.
É importante, com a responsabilidade de Presidente do Congresso Nacional, lembrar à Câmara apenas
isto: se houver alteração no texto desta importante medida que destinará recursos para a saúde brasileira, esta
matéria virá para o pingue-pongue, voltará a tramitar aqui no Senado Federal, em vez de garantir a implementação desses recursos que são fundamentais para o atendimento da saúde do povo brasileiro.
Outra questão, se os senhores permitirem, apesar de mais de um século da Abolição da Escravatura em
nosso País, os afrodescendentes, com raras exceções, ainda não conseguiram se integrar efetivamente na sociedade brasileira.
Não tiveram as mesmas oportunidades devido a uma série de entraves sociais, educacionais e, sobretudo, à discriminação racial, que infelizmente sabemos que sobrevive. A ausência deles nas instituições e instâncias superiores da nossa sociedade e a presença massiva nas camadas menos favorecidas da população nos
envergonha a todos.
Apesar de todos esses anos, ainda não conseguimos resgatar a dívida histórica que temos com os afrodescendentes de nosso País.
Não bastou, Senador Romero Jucá, a Constituição ter apontado, dentre os principais princípios, o repúdio ao racismo, e eleito como objetivo a promoção do bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça,
sexo, cor e idade.
Não bastou ainda, Senador Eduardo Braga, a nossa Carta Magna ter estabelecido que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
Não tem sido suficiente também o nosso Código Penal ter determinado pena de um a três anos de prisão,
para as injúrias motivadas por elementos referentes a raça, cor, etnia, religião e origem. Nem tem sido eficaz a
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vigência da Lei nº 7.716, de 1989, conhecida como a Lei Antirracismo, que penaliza, com reclusão de um a três
anos, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Mais do que medidas punitivas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, temos que fazer valer o recomendado
pela Constituição com ações afirmativas a favor dos afrodescendentes.
E o Senado, como todos sabem, quer fazer a sua parte, tanto para premiar aqueles que oferecem contribuição relevante à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira, quanto para conceder aos afrodescendentes oportunidades especiais de ascensão social.
Dessa forma, aprovamos em 2010, graças em grande parte aos esforços do Senador Paulo Paim – e, mais
uma vez, Senador Paulo Paim, eu gostaria de citá-lo –, o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Sabemos, contudo, que
o Estatuto não atendeu todos os anseios dos afrodescendentes
Assim, no ano passado, a Mesa Diretora do Senado Federal instituiu a Comenda Abdias Nascimento, que
será conferida anualmente a cinco personalidades que tenham contribuído com a promoção e divulgação da
cultura dos afrodescendentes. A propósito, as entidades governamentais e não governamentais de âmbito
nacional que desenvolvam atividades relacionadas à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira; os Senadores e Deputados Federais têm até o dia 1º de junho para fazerem as indicações. E, em novembro, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, faremos, Senador Paulo Paim, a entrega da Comenda, em uma sessão solene, para
comemorarmos a Semana da Consciência Negra.
Outra medida a que, sinceramente, atribuo grande importância para a promoção dos afrodescendentes, foi a aprovação, na semana passada, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, do
PLC 29, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais a candidatos negros e pardos.
Nesta oportunidade, comprometo-me com sua votação tão logo a pauta esteja destrancada. Creio que será
imediatamente aprovada essa proposta dado o caráter meritório do projeto e o anseio para que esse resgate
também aconteça no serviço público brasileiro e, especialmente, aqui no Senado Federal.
Por isso, gostaríamos de fazer mais, queremos fazer mais. Assim, fizemos hoje uma reunião da Mesa Diretora do Senado Federal e decidimos – e esta é a comunicação que quero fazer ao Senado e ao País – que, a
partir de hoje, em todos os concursos para servidores públicos do Senado Federal e também nos contratos de
terceirização sejam reservados 20% das vagas aos afrodescendentes. (Palmas.)
Hoje, 13 de maio, dia em que comemoramos os 116 anos da Abolição, quero reiterar nossos compromissos com a sociedade brasileira e, conjuntamente com esse propósito, coloco-me à disposição de outros
projetos que tenham a finalidade de fazer o Brasil mais justo, mais igualitário e mais humano. Quanto mais
oportunidades tiverem todos os brasileiros, principalmente os brasileiros menos favorecidos, mais seremos
considerados como um\país de justiça social, igualdade e fraternidade.É assim que queremos o nosso País e,
para isso, o Senado Federal trabalha todos os dias.
Eu queria cumprimentar os membros da Mesa Diretora e, cumprimentando a Mesa Diretora, cumprimentar todos os Senadores.
Eu quero agradecer a presença das lideranças do Amapá e de outros Estados que estão hoje presentes
aqui no Senado.
(Manifestação das galerias.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – De Roraima, também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – De Roraima, também.
(Manifestação das galerias.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quero cumprimentar também os Defensores Públicos, que estão presentes no Senado Federal.
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E quero comunicar aos Srs. Senadores
que um prestigiado jornal de Brasília publicou que o Senado Federal estava agendando previamente a presença das pessoas que queriam comparecer ao Senado. Não é verdade. Essa decisão, que é da Polícia Legislativa,
nunca foi posta em prática. A necessidade de agendar a visita é para o pessoal do tour, não é para o pessoal
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que vem ao Senado Federal diariamente, ou para conhecer o Senado, ou para contatar Senadores, ou para participar das votações que acontecem neste plenário e em outros plenários do Congresso Nacional.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Minoria/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Portanto, eu determinei hoje a revogação dessa medida que, repito, não estava posta em prática pela Polícia Legislativa do Senado Federal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Minoria/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Inicialmente, sem dúvida alguma, cumprimento V. Exª por essa medida.
Presidente, nós temos uma medida provisória, obviamente, trancando a pauta e, como V. Exª muito bem
sabe, falta completar a votação do projeto de lei complementar que trata sobre os Municípios.
Da mesma forma, Sr. Presidente, temos o que traz aqui as lideranças, os dirigentes, as lideranças sindicais dos Estados do Amapá e de Roraima, o Prefeito do Município de Macapá, Clécio Luis, que é a Proposta
de Emenda à Constituição nº 111, da Câmara, e nº 11, do Senado Federal, que tem como primeira signatária
a Deputada Dalva Figueiredo, que é relatada nesta Casa por S. Exª o Senador José Sarney e que está na pauta
do Senado sob o nº 10.
Essa proposta de emenda à Constituição é de fundamental importância – o Senador Romero Jucá sabe
disso e tem tido um papel importante nesta matéria – para os servidores dos Estados do Amapá e de Roraima.
Como já disse, esta proposta de emenda à Constituição é o item 10 da pauta. E tenho um requerimento,
Presidente, solicitando preferência para esta PEC em relação às demais matérias da Ordem do Dia.
Ocorre – e conversava isso ainda há pouco com o Presidente José Sarney – que nós estamos com um
quórum que, pelo menos até agora, é de temeridade: há 57 Senadores na Casa. E para a aprovação de proposta de emenda à Constituição, nós precisamos do quórum qualificado de três quintos dos membros da Casa.
Eu tenho esse requerimento e queria sugerir, encaminhar à Casa, com a concordância do Líder Romero
Jucá, fazer o seguinte: completarmos a votação que está pendente das emendas do Projeto de Lei dos Municípios, votar a medida provisória que está trancando a pauta, votar ainda – até em homenagem ao Senador
Paulo Paim e ao Dia 13 de Maio – o Projeto de Lei das Cotas, que já foi votado na Comissão de Constituição e
Justiça. E, se houver quórum e o Plenário assim aquiescer, votarmos a prioridade para a Proposta de Emenda à
Constituição nº 11. Se não for possível, aprovarmos a prioridade para amanhã, como primeiro item da pauta,
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 11. É o requerimento que encaminho a V. Exª, para a aquiescência
de V. Exª, com a aquiescência do Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria somente propor ao Senador
Suplicy, ao Senador Eduardo e ao Senador Romero que avançássemos na nossa Ordem do Dia. É importante
que comecemos a Ordem do Dia pela apreciação do PLC do Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu acho que, se nós
fizéssemos isso, deixaríamos essas outras matérias – as demais matérias que estão na pauta – para votar amanhã.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Prefeito, Sr. Presidente. Perfeitamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Nós poderíamos começar a votar pelo Projeto de Lei Complementar. Nós aferiríamos o quórum, porque,
na verdade, ele vai crescer com a votação nominal. Logo após o Projeto de Lei Complementar, melhorando o
quórum, nós poderíamos votar a PEC 11 – está aqui o Relator, o jovem e aguerrido Presidente Sarney (Palmas.),
com relatório pronto para relatar a matéria; há um calendário especial já aprovado – e votar também, com o
calendário especial já aprovado, a PEC da Defensoria Pública...
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – ... porque nós temos certeza de que a maioria do Plenário vai aprovar essa PEC, e V. Exª talvez, se o calendário permitir, poderá, no dia 19, que é o Dia do Defensor
Público, promulgar essa PEC (Palmas.), que traz justiça para todo o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Portanto, votaríamos a Lei Complementar, verificaríamos o quórum e entraríamos nas PECs, já que não há acordo na medida provisória para destravar a pauta.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o otimismo do Senador Romero Jucá – estou vendo o quanto ele está otimista com relação ao quórum –, é importante destacar que estamos com a Medida Provisória 630, que tem prazo, que é uma medida provisória que,
com certeza, terá calorosos debates nesta Casa.
Portanto, considerando a sugestão de V. Exª, de que votaríamos o Projeto de Lei Complementar no dia de
hoje e assumiríamos o compromisso dos Srs. Senadores, diante do apoio de V. Exª, para deixarmos as demais
votações para o dia de amanhã, a fim de que possamos, efetivamente, cumprir com a proposta encaminhada
a V. Exª, sob pena de gerarmos uma expectativa – em que pese bastante otimista, mas, do ponto de vista real,
da nossa realidade de Plenário, diante da MP 630, teríamos grandes dificuldades –, apelo a V. Exª que faça a
propositura conforme encaminhado por V. Exª ao Plenário.
Fazemos a complementação da votação do projeto de lei complementar e deixamos as outras matérias,
Sr. Presidente, para votação no dia de amanhã.
Obviamente, se houver quórum, poderíamos votar a proposta de emenda à Constituição, brilhantemente relatada pelo nosso sempre jovem e sempre disposto Senador Sarney, para que nós possamos resolver os
problemas tão pertinentes das nossas regiões, como é o caso do Amapá, de Roraima, de Rondônia e do Estado do Acre.
Portanto, Sr. Presidente, eram essas as recomendações que gostaríamos de acatar de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – Sr. Presidente. Sem revisão do orador.) – Atendo
solicitação de V. Exª, mas gostaria, Sr. Presidente, de solicitar, então, que seja lido, logo após a Ordem do Dia, o
requerimento de um dos brasileiros afrodescendentes que mais honrou o Brasil, que foi Jair Rodrigues.
O requerimento está nas mãos de V. Exª, e peço para justificá-lo logo após a Ordem do Dia, Sr. Presidente – o requerimento de homenagem ao afrodescendente brasileiro Jair Rodrigues.
Obrigado.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO. Sem revisão do orador.) – Eu quero também aqui reafirmar o pedido do nosso querido Senador Jucá com relação à PEC 04, Defensoria, Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – Vamos colocá-la em votação. E ele, o nosso Relator Jucá,
já deu o seu parecer favorável.
Então, eu peço à Presidência se possível colocar na pauta de hoje, e também quero fazer o registro aqui
de um dos nossos grandes prefeitos lá do querido Estado do Tocantins, que está hoje aqui nos visitando, o
Prefeito Chicão, que está aqui ao nosso lado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Prefeito
Chicão e, cumprimentando o Prefeito Chicão, Senador Ataídes, cumprimento todos os prefeitos do Tocantins
e do Brasil.
Antes de começarmos a Ordem do Dia – que, repito, será rápida –, nós vamos, em primeiríssimo lugar,
apreciar o Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2014. É o projeto de lei complementar do Senador Mozarildo
Cavalcanti. Esse projeto já foi fartamente discutido, e é muito importante que nós possamos deliberar sobre ele.
Antes, porém, eu queria só lembrar a Casa...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Queria só lembrar a Casa que, no dia
8 de abril, Senadores de diversos partidos de oposição protocolaram mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, a fim de exigir – e não poderia ser diferente – que uma Comissão Parlamentar de Inquérito fosse
instalada no Senado, a fim de investigar supostas impropriedades na Petrobras.
Em virtude da decisão liminar proferida pela Ministra Rosa Weber nesse Mandado de Segurança nº 32.885,
comuniquei em plenário, no dia 29 de abril, que pediria aos Líderes partidários as indicações para compor a
Comissão Parlamentar de Inquérito, o que efetivamente fiz no dia seguinte.
Na última quinta-feira, 8 de maio, expirou o prazo de cinco sessões para que as Lideranças partidárias
indicassem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal.
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Este, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é o prazo, como todos sabem, fixado no art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aplicado, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de
Segurança nº 24.831, no caso da CPI dos Bingos.
As bancadas que não indicaram seus integrantes, como todos sabem, são as mesmas que ingressaram
na Justiça para que a investigação ocorresse. Por isso, e para que não haja suposições quanto à celeridade das
investigações, vejo-me obrigado, nesta hora, a designar o restante dos membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Petrobras no Senado Federal, nos termos do §1º do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados e da decisão do Mandado de Segurança nº 24.831, do Supremo Tribunal Federal.
Por dever funcional, estou indicando os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, já que não
pode haver, como todos sabem, uma investigação parlamentar sem a participação, ainda que proporcional,
dos partidos representados no Senado Federal.
Nesses termos, comunico ao Plenário do Senado Federal que designei os seguintes Senadores e Senadoras para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, objeto do Requerimento nº 302, de
2014. Como titulares, indico os Senadores Cyro Miranda, Lúcia Vânia e Wilder Morais; como suplentes, indico
os Senadores Jayme Campos e Vicentinho Alves.
Era essa a comunicação que, rapidamente, gostaríamos de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Conforme indicações das Lideranças,
a Presidência designa as seguintes Senadoras e Senadores para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito
criada nos termos do Requerimento nº 302, de 2014, CPI da Petrobrás.
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)
João Alberto Souza – PMDB
Valdir Raupp – PMDB
Vital do Rêgo – PMDB
Ciro Nogueira – PMDB

1.
2.
3.

Bloco de Apoio ao Governo (PT– PDT-PSB– PCdoB-PSOL)
José Pimentel – PT
Vanessa Grazziotin – PCdoB
Humberto Costa – PT
Acir Gurgacz – PDT

1. Anibal Diniz – PT
2. Jorge Viana – PT

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB-DEM)
Cyro Miranda – PSDB
Lúcia Vânia
Wilder Morais – DEM

1. Jayme Campos – DEM
2. Vicentinho Alves – SD
Bloco Parlamentar União e Força (PTB-PR-PSC-PRB)

Antonio Carlos Rodrigues – PR
Gim – PTB

1. Eduardo Amorim – PSC

São os seguintes os Ofícios:
Ofício n° 045/2014 – GLDBAG
Brasília, 30 de abril de 2014
Senhor Presidente,
Atendendo a solicitação dessa Presidência, O Bloco de Apoio ao Governo indica, conforme tabela abaixo,
nas vagas de titulares e suplentes, senadores para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
criada “com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A ( PETROBRAS), ocorrida entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA);
ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias”.
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Ofício nº 46/2014 – GLDBAG
Brasília, 6 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Vanessa Grazziotin como titular, na Comissão Parlamentar
de Inquérito – CPI, criada com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em substituição ao Senador Aníbal Diniz, que passa a suplente, na referida Comissão,
em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo.
Of. n° 510/2014-BLUFOR
Brasília, 29 de abril de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União
e Força, os nobres Senadores Antonio Carlos Rodrigues e Gim, como membros titulares, e Eduardo Amorim,
como membro Suplente, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras).
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador GIM, Líder do Bloco Parlamentar União e Força, PTB – PR – PSC.
Of. nº 512/2014-BLUFOR
Brasília, 6 de maio de 2014
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos, em resposta ao Of. SF nº 615/2014 e em aditamento ao Of. nº
510/2014-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, os nobres
Senadores Antonio Carlos���������������������������������������������������������������������������
Rodrigues e Gim, como membros Titulares, e Eduardo Amorim, como membro Suplente, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 302, de 2014,
destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), ocorridas entre
os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento ao
mar de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore; e ao superfaturamento na construção de refinarias.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC.
Of. GLPMDB nº 96/2014
Brasília, 6 de maio de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. SF nº 619/2014, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Senadores do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV) para comporem, como titulares, a Comissão Parlamentar
de Inquérito criada com a finalidade de investigar as irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro
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S/A (PETROBRAS) ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena,
no Texas (EUA); ao lançamento ao mar de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da
estatal pela companhia holandesa SMB Offshore; e ao superfaturamento na construção de refinarias.
Membros Titulares
1. Senador João Alberto Souza – PMDB/MA
2. Senador Valdir Raupp – PMDB/RO
3. Senador Vital do Rêgo – PMDB/PB
4. Senador Ciro Nogueira – PP/PI
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti e, em
seguida, V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª vai anunciar o PLC 104, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. É o primeiro item da pauta.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Então, depois de V. Exª o anunciar,
quero fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com muita satisfação.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
cumprimentar V. Exª, que dá demonstração, mais uma vez, do compromisso desta Casa e do compromisso de
todos nós com a transparência, com a verdade, com a investigação, absolutamente republicana, sobre toda e
qualquer denúncia que envolva a possibilidade de desvio público.
V. Exª anuncia, neste momento, o cumprimento, de ofício, do dever constitucional e regimental de fazer
a indicação dos Senadores que ainda não haviam sido indicados para a CPI referida no Requerimento 302, que
trata exclusivamente da questão da Petrobras. Receba os cumprimentos da Liderança do Governo por essa
iniciativa.
Por outro lado, Sr. Presidente, eu queria destacar a justiça e a pertinência da decisão da Mesa Diretora,
capitaneada por V. Exª, que, no dia de hoje, fez justiça às cotas para os concursos públicos futuros, a exemplo
de uma ação que envolve o Executivo, que tramita no Plenário desta Casa.
Portanto, quero cumprimentar, mais uma vez, a Mesa Diretora, pois isso é justiça social, é justiça na ascensão às carreiras no setor público, e é a demonstração de que queremos diminuir as desigualdades, sejam
sociais, sejam raciais, em nosso País.
Cumprimento V. Exª, bem como cumprimento o empenho que o Governo da Presidenta Dilma tem tido
também na direção de diminuir as desigualdades sociais e raciais neste País, Sr. Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Senadora
Gleisi Hoffmann, Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senador José Agripino, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, o Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
parabenizar a Mesa e a atitude de V. Exª de completar o número para que nós possamos instalar a chamada
CPI da Petrobras.
Pelos nomes até agora apresentados... O PMDB já tinha feito aqui a sua apresentação dos nomes desde a semana passada – portanto, está fora dessa indicação de V. Exª na complementação dos nomes; mas o
PMDB agora toma a iniciativa, e, tendo em vista que um dos nossos membros indicados, pela relação até agora
constante, é o mais idoso ou mais vivido, o PMDB, nós vamos pedir, de imediato, ao Senador mais idoso – que,
neste caso, é o Senador João Alberto – que convoque todos os membros para que, se possível, ainda amanhã,
nós possamos instalar a chamada CPI da Petrobras.
Então, eu quero deixar clara aqui a posição do PMDB, que, desde o primeiro momento, indicou os nomes.
E agora parabenizo V. Exª porque complementa os nomes para que possa ser instalada a chamada CPI da Petrobras, cumprindo, inclusive, uma determinação da oposição, que foi à Justiça. E, por determinação, em medida
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ainda intermediária, não uma decisão final, por uma decisão da Ministra Rosa Weber, embora temporária, V. Exª
deu cumprimento e estendeu essa posição para a outra possível CPI, que é a CPI Mista do Congresso Nacional –
não é nesta Mesa que temos que tratar desse assunto, mas na outra Mesa, que é a Mesa do Congresso Nacional.
Mas quero parabenizar V. Exª por duas coisas: primeiro, por complementar e por nós podermos instalar
essa CPI de imediato; segundo, pela iniciativa de V. Exª no tocante à cota para negros nessa questão de concurso público no Brasil.
Era esse registro que eu queria fazer e dizer que, dependendo do PMDB, amanhã nós já cumpriremos o
calendário para instalação da CPI do Senado. E, tão logo seja... Vou indicar também os nomes para a CPI Mista.
Vou indicar os nomes pelo PMDB para a CPI Mista. E, obviamente, se não houver indicação de todos os partidos, V. Exª, pelo discernimento que teve aqui hoje, vai fazer o mesmo procedimento, no mesmo tempo em
que V. Exª utilizou para essa chamada CPI do Senado. V. Exª, obviamente, deverá utilizar o mesmo Regimento,
da mesma forma, dentro do prazo regimental, fazendo as indicações logo após o término do prazo que cabe
às Lideranças de fazer as indicações.
Portanto, no que depender do PMDB, nós vamos entregar os nomes para que V. Exª possa determinar a
instalação através da compreensão dos demais Líderes, Sr. Presidente.
Era isso que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi, com a palavra, V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, também quero congratular-me com V. Exª e parabenizá-lo pela indicação dos nomes da CPI do Senado, um tema bastante discutido neste plenário. Nós tínhamos uma posição clara em relação a uma comissão parlamentar de inquérito e a uma
investigação política neste momento de ano eleitoral. Tivemos uma decisão da Justiça e indicamos os nomes.
Assim como o PMDB, o PT também fez as indicações tão logo tivemos a decisão da Ministra Rosa Weber. Congratulo-me com V. Exª por ter indicado agora os nomes da oposição e penso que a reunião de amanhã vai ser
importante para que possamos iniciar os trabalhos.
Em relação à CPMI, nós ainda temos uma questão de ordem que foi colocada na sessão do Congresso.
Penso que V. Exª, antes da indicação dos nomes, também vai fazer uma análise e dar uma resposta a este Plenário, a esta Casa, não só ao Senado da República, mas também ao Congresso Nacional.
Eu também queria, Sr. Presidente, congratular-me pela sua manifestação, a respeito do dia 13 de maio,
sobre as conquistas da população negra em nosso País e sobre o que o Senado hoje decidiu e fazer um apelo a V. Exª. Sei que temos muitas matérias em pauta, mas temos um projeto de lei muito importante, o PLC nº
29, que veio da Camada dos Deputados, que já tem parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos e da
Comissão de Constituição e Justiça, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal. Seria
muito importante que esta Casa votasse hoje esse projeto, que se soma à decisão da Mesa do Senado em relação também à quota para participação dos negros nos concursos desta Casa.
Então, eu gostaria de fazer um apelo e de me somar ao Senador Randolfe, que solicitou que votemos,
então, a MP nº 630 para destrancar a pauta e para que essa matéria possa ser apreciada hoje.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos também a V. Exª,
Senadora Gleisi.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
nossa querida colega Gleisi Hoffmann acaba de se congratular com V. Exª, por ter tomado as providências para
a instalação de uma CPI cuja existência ela procurou obstaculizar de todas as formas.
Na verdade, Sr. Presidente, as investigações congressuais sobre a Petrobras só existem pela luta da oposição. Esta é a verdade dos fatos. Esta é a verdade dos fatos.
Foi a oposição que lutou contra os argumentos mais falaciosos que se possa imaginar, com os quais,
inclusive, continua o Governo, que levantou questões de ordem, que tentou misturar temas, que procurou
criar obstáculos para que se cumprisse a vontade da Constituição. Agora vem o Governo se congratular com
a instalação da CPI da Petrobras.
Há um precedente para o ato que V. Exª acaba de adotar que vem do tempo do seu ilustre antecessor, o
Presidente José Sarney, quando, por boicote, por inação deliberada de algumas bancadas de apoio ao governo,
não se conseguia instalar uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI dos Bingos. Aqueles que propuseram
a Comissão foram ao Supremo Tribunal Federal e uma decisão judicial determinou algo que agora entra na
rotina constitucional: na ausência de indicação, o Presidente indica.
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Eu não indiquei, mas minha ausência de indicação por parte do PSDB não foi porque eu estava fazendo
“corpo mole”, porque eu não quisesse a investigação do Senado. Não! Esta CPI que V. Exª acaba de concluir e a
CPMI só existiram porque nós Parlamentares da oposição, além de muitos da base do Governo, lutamos até o
fim, fomos até o Supremo Tribunal Federal contra as manobras obstrucionistas do Governo para instalar essa
Comissão.
Mas a minha posição é uma posição política, porque, tendo conseguido superar as barreiras que o Governo antepôs ao nosso desiderato aqui, no Senado, tendo conseguido uma decisão do Supremo Tribunal Federal favorável a nós, obtivemos, nesse ínterim, entre o início de nossa luta e o dia de hoje, o assentimento, o
apoio de um número avassalador de Deputados Federais: 230 Deputados Federais subscreveram a CPI mista.
É por esta razão, Sr. Presidente, que o PSDB não indicou os membros da CPI do Senado, porque queremos
que funcione efetivamente a CPI mista. Não há sentido termos, no mesmo Congresso Nacional, com base em
requerimentos absolutamente idênticos, duas CPIs, uma do Senado e uma mista. Isto nos cobriria, na expressão do Senador Pedro Simon, de ridículo!
Na verdade, essa insistência do Governo em dizer que há ainda questões de ordem pendentes em relação
a CPI mista e a insistência em manter as duas tem como objetivo, em primeiro lugar, postergar a CPI mista, pois
essas questões de ordem estão prejudicadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Elas não podem prevalecer. O outro objetivo do Governo é simplesmente levar a CPI da Petrobras ao escárnio. É isso que resultará da
existência de duas CPIs funcionando com o mesmo objeto no mesmo Congresso Nacional. É a irrisão universal.
Nós queremos uma investigação séria, objetiva. E o princípio da eficiência, um dos princípios básicos da
Administração, que se estende também ao funcionamento do Congresso, nos leva a concentrarmos as nossas
energias naquela comissão que é a mais representativa do conjunto do Congresso, tem mais densidade política
e mais condições de abrir a “caixa preta” da Petrobras para o esclarecimento pleno à opinião pública daquilo
que ocorreu e continua ocorrendo nessa empresa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há sobre a mesa ofício que será publicado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 38/14-GLPSDB
Brasília, de abril de 2014
Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. SF nº 617/2014, comunico que o Partido da Social Democracia Brasíleira – PSDB dará
preferência à indicação de nomes para integrarem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), objeto do Requerimento nº 2, de 2014-CN.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder Do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria,
com todo o respeito, de dizer que o meu Partido, que tem indicação do nobre Senador Wilder Morais... Aliás,
V. Exª contemplou o Estado de Goiás de forma particular porque os três indicados, os dois do PSDB e o do Democratas, são do Estado de Goiás. Uma coincidência curiosa. A minha homenagem, inicialmente, ao Senador
Wilder. Agora, eu gostaria de dizer a V. Exª e à Casa que o meu Partido tem uma decisão tomada: não vai gastar
energia nenhuma na CPI do Senado.
A comissão parlamentar de inquérito que o Brasil quer, a CPI que se impõe para investigar as denúncias
feitas sobre a Petrobras precisa trabalhar sob o combustível da isenção. Ela precisa trabalhar sob a égide da
isenção. Há uma decisão tomada.
Os Deputados Federais... V. Exª é testemunha de que vieram a este plenário Líderes de vários partidos,
não só de partidos da oposição, mas de vários partidos, como que a exigir a participação deles em uma comissão parlamentar de inquérito que investigasse a Petrobras. Foi feito o entendimento. Até por respeito aos
Deputados de partidos do Governo e partidos da oposição, mas comprometidos com a investigação, quero
deixar claro que o meu partido não vai gastar energia nenhuma na CPI pela qual nós tanto lutamos, a CPI que
originou todo esse debate, a CPI da Petrobras no Senado, até porque é uma questão de dias para que se instale também a comissão parlamentar mista de inquérito, com Deputados e Senadores, onde, aí sim, será dada
a oportunidade a Deputados de partidos que podem ser da base do Governo, mas que têm clara liberdade
de opinião, clara independência, e que poderão, circunstancialmente, se associar ou não a requerimentos aos

122

Quarta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

quais, com o devido respeito, os indicados para a CPI do Senado não aderirão, pois eles vão investigar os fatos
que forem de interesse do Governo e não farão a investigação dos fatos que não for de interesse do Governo
investigar. Eles não farão a investigação daquilo que o País quer, que as esquinas do Brasil estão exigindo. As
esquinas do Brasil estão exigindo!
Eu confio na isenção de uma comissão mista de Deputados e Senadores de diversos partidos, que, diante
da evidência de fatos, se unam em torno daquilo que é de interesse nacional: investigar a Petrobras para passá-la a limpo. O que o Brasil quer, por todo apreço que tem pela Petrobras, é que essa empresa seja investigada,
para que seja passada a limpo e possa cumprir aquilo que é a sua tarefa: abastecer o Brasil de combustível e
gerar autossuficiência em petróleo para o Brasil. Porém, como vai, ela não vai conseguir.
A Petrobras é, hoje, uma empresa claramente mazelada, com prejuízos ou lucros diminuídos, com a administração comprometida, com critérios condenáveis e que têm de ser postos à prova, que têm de ser passados a limpo.
No nosso entendimento, não vamos gastar energia na CPI do Senado. Vamos concentrar esforços totais
na CPMI, composta por Deputados e Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador Mário Couto. Antes, porém, eu gostaria de ouvir, rapidamente, o Senador Mozarildo Cavalcanti, que é o
primeiro subscritor dessa importante proposta legislativa. S. Exª acabou de me dizer algo que penso que seria
importante ser colocado para todo o Plenário.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Pois não,
Presidente.
Quero dizer do meu maior empenho para a votação do projeto de lei complementar que regulamenta
a questão dos Municípios como também para a votação da PEC nº 111, que cuida dos funcionários dos ex-Territórios de Roraima e Amapá. Mas o que sabemos claramente, e é bom que se diga, é que Parlamentares
estão envolvidos com a Marcha dos Prefeitos, estão envolvidos com outras reuniões partidárias e, por fim, com
a posse do Presidente do TSE.
Então, acho temerário colocar em votação esse projeto, que exige menos votos positivos do que exige a
PEC. Devemos, portanto, ter cautela para não colocar a perder tanto trabalho e, se for mais conveniente, deixar
para votar tudo amanhã, de pleno acordo, com quórum certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a palavra
V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quis o destino
que eu pudesse falar ainda no dia de hoje com aquele Senador tão brilhante, que tem sempre a minha admiração, o Senador José Sarney, que criou a TV Senado e a Rádio Senado. Assim, Senador Sarney, a população
brasileira pode ter acesso ao que nós estamos fazendo aqui. Felizmente, graças a V. Exª. Se não fosse isso, com
certeza, muitas dúvidas de toda a população brasileira ainda estariam no ar.
É lógico que a população brasileira, neste momento, já sabe que está definida a situação da CPI. O Governo quer a CPI do Senado porque tem a maioria absoluta e vai, obviamente, massacrar, com seu rolo compressor, todas as investigações que tivermos que fazer.
Já com a CPI mista, que conta com a Câmara e o Senado – é bom que a população atente para isto –, nós
contamos com a real possibilidade de investigar o Governo. E aí os fatos são completamente diferentes. Eu não
precisava nem estar falando isto porque tenho certeza absoluta de que a população brasileira entende. Ela é
sábia e entende o que está acontecendo aqui hoje à tarde.
Ao terminar, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que eu não entendo como Senadores ou Senadoras governistas dizem assim: “Ah, é porque querem se aproveitar do momento eleitoral.”
População brasileira, então no momento antes da campanha não se pode mais investigar o Governo? Os
Senadores estão proibidos, próximo de campanha eleitoral, de investigar o Governo! O que é isso?
Constantemente, tenho ouvido isto aqui. Espero poder não ouvir isto mais porque isto é uma tremenda
besteira e é querer fugir da realidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos V. Exª.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de cumprimentá-lo e dizer da surpresa de ter o meu nome indicado para a CPI da Petrobras. Considero que V.
Exª tem todo o direito de indicar os nomes por dever regimental, mas quero dizer que não vou gastar, como
disse aqui o Senador Agripino, energia nessa Comissão. V. Exª sabe que a sociedade brasileira deseja a CPMI,
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e nós vamos lutar até o fim para que a CPMI esteja vigendo. Quero dizer que considero um desrespeito, uma
desconsideração com o Estado de Goiás, a indicação dos três nomes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Eu queria só comunicar ao Senado Federal que não há critério para orientar o Presidente do Senado Federal na indicação dos membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Eu recebo, com absoluta abertura e com muito respeito, o pedido de retirada do nome da Senadora Lúcia
Vânia, e, até o final do dia, eu indicarei um outro Senador para substituir a Senadora Lúcia Vânia.
Como todos sabem, é muito difícil essa tarefa de indicação dos nomes, porque não há critério a ser seguido e não há como combinar esse procedimento, essa indicação com os Líderes de cada Bancada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Quero solicitar antecipadamente a V. Exª que não indique o meu nome para a CPI do Senado, porque o meu nome está, provavelmente, sendo indicado pelo Líder
do meu partido à CPI mista.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª pela informação.
Então, eu me penitencio, aceito a retirada do nome da Senadora Lúcia Vânia e vou indicar, até o final do
dia, outro nome em substituição à Senadora Lúcia Vânia.
E queria comunicar aos Senadores que, atendendo às sugestões aqui proferidas, nós vamos deixar a Ordem do Dia – toda a Ordem do Dia, inclusive as propostas de emenda à Constituição – para a pauta de amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Muito bem, Sr. Presidente!
Era isso que eu iria registrar, Sr. Presidente. E quero registrar ainda que mantenho o meu otimismo, mas
o transfiro para amanhã, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria, inicialmente, fazer aqui um elogio a V. Exª, de público e pessoalmente, que cumpriu exatamente com
aquilo que assumiu como compromisso em relação a essa questão da CPI da Petrobras. V. Exª cumpriu rigorosamente todos os prazos que havia estabelecido publicamente, e temos agora a condição de instalar de imediato a CPI da Petrobras aqui no Senado Federal.
Causa-me admiração ver a oposição, que demonstrou tanta garra, tanto desejo de investigar, e, no momento em que as condições estão sendo dadas para a investigação ser feita, apressa-se em rejeitar a indicação,
em comunicar que seus membros não farão parte, mostrando, mais uma vez, aquilo que eu tenho dito repetidamente: não há uma intenção efetiva de investigar; há, na verdade, um desejo de transformar a CPI no palco
de uma disputa político-eleitoral. É isso o que deseja a oposição; é isso o que quer a oposição.
Porém, com a indicação que V. Exª acaba de fazer – e, se alguma substituição tiver de ser feita, eu sei que
V. Exª a fará no espaço de tempo mais curto possível –, poderemos iniciar, de imediato, os trabalhos dessa CPI.
A minha expectativa, inclusive, é de que amanhã, ou, no mais tardar, na próxima quinta-feira, possamos instalar
a Comissão, eleger o seu presidente, o seu relator e começar a programar a aprovação do plano de trabalho.
Inclusive, se há interesse efetivo da oposição de fazer essa investigação, nós poderemos começar isso
amanhã. Por que esperar para depois do dia 20 ou até o final do mês para termos uma CPI mista?
Aliás, o Presidente desta Casa foi muito feliz quando colocou que a Câmara dos Deputados tem os mecanismos para fazer investigação também, se essa é a questão fundamental. A grande questão é que a Câmara
tem cinco CPIs funcionando ao mesmo tempo, e, pelo Regimento da Câmara, não é possível instalar uma nova.
Isso faz com que os Deputados queiram transformar algo que pode, de imediato, começar a funcionar e exercer
a sua função e o seu papel em algo que eles, obrigatoriamente, tenham que participar.
Eu já tive oportunidade de dizer aqui que o Senado Federal tem legitimidade para investigar, que o Senado Federal tem condição de fazer uma investigação com absoluta serenidade, minimizando o fato de estarmos em um ano de eleição e de sabermos que a intenção da oposição é de fazer dessa CPI um palco eleitoral.
Portanto, quero conclamar aqui os Srs. Senadores para que, o mais rapidamente possível, agora já com
as indicações feitas pelo Presidente Renan Calheiros, nós iniciemos os trabalhos dessa CPI.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria /DEM – GO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, o Senador Wilder Morais.
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O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
como Líder da Minoria e seguindo orientação do meu partido, eu gostaria que o meu nome fosse também
substituído, uma vez que não vou perder nenhum tipo – vamos dizer – de tempo e dedicação a essa CPI do
Senado, tendo em vista que eu tenho também já a confirmação de que sou membro indicado para a Comissão
Parlamentar de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Seu pedido será encaminhado ao Presidente da Casa.
Senador Alvaro Dias, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiramente, eu gostaria de lamentar o impasse. Já são 45 dias desperdiçados. CPI nenhuma foi instalada.
Eu creio que uma dose maior de sinceridade ficaria bem para o Parlamento; uma dose menor de encenação,
da mesma forma.
Eu creio, Sr. Presidente, que há uma manifesta intenção de embaralhar as cartas para impedir que uma
CPI possa-se instalar e investigar. Nós não podemos ser ingênuos ou não podemos admitir que subestimem a
inteligência das pessoas que nos acompanham, que nos fiscalizam.
Nós sabemos que essa estratégia é a estratégia do ganha tempo. Nós teremos essa CPI instalada às portas
da Copa do Mundo, quando o interesse midiático se volta para os estádios de futebol, e não para o Parlamento
brasileiro; quando as atenções gerais da população se voltam também para os estádios de futebol, e não para
o Congresso Nacional. Nós sabemos disso.
A Copa termina no dia 3 de julho. Dia 17 de julho, o Congresso entra em recesso. Em agosto, nós teremos
uma campanha eleitoral, que é o momento cívico da democracia, é o ápice do processo democrático. Uma
campanha eleitoral em que o povo brasileiro vai fazer a opção sobre o seu futuro. Então, é evidente que qualquer CPI nesse período fica num plano secundário. Essa é a estratégia desenhada. Nós temos que dissertá-la e
expô-la diante da opinião pública.
Nós não podemos compactuar com qualquer farsa que se pretenda impor, e nós sabemos que se trata de uma farsa o que se impõe neste momento. O que faz o Presidente da Casa? Cumpre o Regimento, mas
contribui com a estratégia. Essa estratégia de instalar CPI aqui, CPI mista, CPI de metrô, metrô pela metade,
metrô insuficiente... Se fosse uma CPI para investigar metrô, ela teria que envolver, principalmente, o Governo
da União; teria que envolver a Eletronorte; teria que envolver os metrôs de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de
Salvador, de Brasília, do Rio de Janeiro; não ficaria metrô de fora, já que as empresas que operam em São Paulo
são as empresas que operam nos demais metrôs, em obras ou paralisados, no País – e, neste País, há menos
obras e mais paralisações, há mais paralisações do que obras.
Essa é a realidade de um governo descuidado, de um governo desinteressado, de um governo desrespeitoso, de um governo incompetente, de um governo que se aliou às práticas mais corruptas da vida pública
nacional. É por isso que não há interesse em CPI.
Eu não vou participar de nenhuma encenação, de nenhuma farsa. Irei à CPI Mista por um apelo do meu
partido. Não me recusarei, participarei, mas estarei lá para, permanentemente, denunciar a farsa, uma vez que,
certamente, não pretenderão admitir a investigação para valer, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico
de quem se deve quebrar; enfim, todas as providências que se devem adotar para que uma CPI investigue e
possa concluir responsabilizando, encaminhando ao Ministério Público os indícios necessários, as provas documentais possíveis, os depoimentos colhidos, as informações sigilosas compartilhadas, para que o Ministério
Público possa instaurar os procedimentos e responsabilizar civil e criminalmente aqueles que se envolveram
nesse monumental escândalo de corrupção que dilapida o patrimônio da Petrobras.
Esta é a posição do PSDB, Sr. Presidente. Esta é a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a Ordem...
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 630, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014, que altera a Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (proveniente
da Medida Provisória nº 630, de 2013).
Parecer sob nº 11, de 2014, da Comissão Mista, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Relator
Revisor: Deputado José Guimarães (PT-CE), pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridici-
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dade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação da Medida Provisória nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2014 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 389, de 2014)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2014-Complementar, do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros, que dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição
Federal e dá outras providências.
Parecer sob nºs:
– 311, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3, de mérito, e 4 a 10-CCJ, de redação, que apresenta; e
– 357, de 2014, de Plenário (sobre as Emendas nºs 11 a 13-Plen), em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável à Emenda nº 13-Plen, e
contrário às Emendas nºs 11 e 12-Plen, apresentando, ainda, subemenda à Emenda nº 1-CCJ.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição, e
parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2014 (nº 6.655/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS no âmbito do Poder Executivo federal, destinados ao Ministério da Cultura.
Parecer favorável sob o nº 317, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Humberto Costa, com voto contrário do Senador Alvaro Dias.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição, e
parágrafo único do art. 353, do RISF)
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2014 (nº 6.565/2013, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder porte de
arma funcional.
Parecer sob o nº 362, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Gim, pela aprovação do Projeto e contrário à Emenda nº 1-U.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição, e
parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014 (nº 6.738/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que reserva aos negros vinte por cento das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito
da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.
Pareceres sob nºs 360 e 361, de 2014, favoráveis ao projeto e pela rejeição da Emenda nº 1-U, respectivamente, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Ana
Rita; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatores: Senadora Ana Rita e Senador Humberto Costa.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 225, de 2014)
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2014 (nº 6.233/2013, na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e
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de funções comissionadas destinados ao Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça e dá outras
providências.
Pendente de parecer da CCJ.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2014
(Calendário Especial – Requerimento nº 484, de 2014)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2014,
tendo como primeiro signatário o Deputado Mauro Benevides, que altera o Capítulo IV – Das Funções
Essenciais à Justiça, do Título IV – Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (Defensoria Pública).
Parecer favorável, sob nº 312, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romero Jucá.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de
2013, (nº 55/2011, na Câmara dos Deputados, do Deputado Hugo Motta e outros), que inclui o § 10
ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer favorável sob nº 230, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Vital do Rêgo.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2014
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 483, de 2014)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2014 (nº 111/2011,
na Câmara dos Deputados, tendo como primeira signatária a Deputada Dalva Figueiredo) que altera
o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências (regularizar a
situação de servidores dos ex-territórios do Amapá e Roraima na administração pública federal).
Parecer sob o nº 359, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Sarney, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Paulo
Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta.
12
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
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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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2013 (nº 4.832/2012, na Casa de
origem, do Deputado Onofre Santo Agostini), que obriga a realização do Protocolo de Avaliação do
Frênulo da Língua em Bebês.
Parecer favorável sob nº 113, de 2014, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Eduardo
Amorim.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
– rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
– rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27,
29 a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
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– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
– rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
– rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas
ao Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27,
29 a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
16
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.
17
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).
18
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).
19
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
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
20
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).
21
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).
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22
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).
23
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).
24
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).
25
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.
26
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).
27
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
28
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2014, do Senador Walter Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 337, de 2003; e 236, de 2012, por regularem
matéria correlata (reforma do Código Penal).
29
REQUERIMENTO Nº 222, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 222, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2004, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (reclamações de usuários de
serviços de telecomunicações).
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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).
31
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 236, de 2014, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 65, de 2007, e 48, de 2012, por
regularem matéria correlata (afastamento para reeleição dos chefes do Poder Executivo)
32
REQUERIMENTO Nº 239, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 239, de 2014, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2014, de sua autoria.
33
REQUERIMENTO Nº 245, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 2014, do Senador Valdir Raupp, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2011, além da Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(suspensão da construção de novas usinas termonucleares).
34
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2014, do Senador Romero Jucá, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
35
REQUERIMENTO Nº 252, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 252, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
36
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 253, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
37
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 285, de 2014, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 559, de 2013, por regularem matéria
correlata (licitações e contratos públicos).
38
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 299, de 2014, do Senador Ciro Nogueira, solicitando
que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 96, 97 e 645, de 2007, que tramitam em conjunto, além da
Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (alterações no código de Trânsito Brasileiro).
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Sr. Presidente...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vou só consultar o Plenário.
Tenho três inscritos pela ordem e os inscritos para falar depois da Ordem do Dia também estão pedindo
a palavra. Posso intercalar um pela ordem e um inscrito; assim contemplamos todos.
Os inscritos são os Senadores Cyro Miranda, Eduardo Suplicy e Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – São dois minutos, apenas, se me permite o Senador
Suplicy.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Cyro Miranda faz a permuta.
Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao Senador Cyro e
ao Senador Suplicy.
Apenas um registro, Sr. Presidente, que, na verdade, resgata os fatos, a história. Ao longo desses últimos
meses, o Brasil acompanhou – e acompanhou atentamente – o esforço das oposições para que fosse instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as gravíssimas e sucessivas denúncias em relação
à Petrobras.
Todos nós aqui sabemos qual foi o procedimento da base do governo e qual foi o esforço da oposição.
Essas CPIs e CPMIs só estão sendo instaladas porque houve enorme esforço da oposição, que venceu toda a
articulação que fez aqui a base do governo.
Eu tenho dito, Presidente Paim, que uma CPI, ou CPMI, não tem o poder de prejulgar e muito menos
de pré-condenar quem quer que seja, mas é um instrumento legítimo, necessário para que o Parlamento, no
caso de haver denúncias graves e, portanto, fato claro, determinado, possa fazer as investigações em nome da
sociedade brasileira.
Felizmente, estamos chegando a uma etapa final desse enredo. Não propriamente ao final do enredo,
mas a uma de suas mais importantes etapas. E aqueles que foram derrotados no esforço de impedir a instalação da CPI, ou da CPMI, têm que pensar agora no Congresso Nacional. Como disse o Líder Aloysio, não tem
sentido, é injustificável, até porque seria de absoluta incoerência termos funcionando, paralelamente, uma CPI
e uma CPMI sobre exatamente o mesmo tema, com exatamente o mesmo enunciado. Isso jamais ocorreu não
na história do Parlamento brasileiro apenas, mas de qualquer parlamento do mundo.
Eu, na última semana, aqui do plenário, aqui deste microfone, instiguei, solicitei, estimulei o Presidente
Renan a fazer uma reunião de entendimento. Já que ambas as comissões – a CPI exclusiva do Senado e a Mista
– estão em condições de serem instaladas, vamos, com racionalidade, escolher aquela que é mais ampla. Por
que impedir que os parlamentares, da base inclusive, participem dessas investigações?
Presidente Paim, o fato concreto é que as investigações ocorrerão, não porque as oposições um dia acordaram e resolveram fazer uma CPI, Senador Suplicy, para desgastar o Governo, não! É porque as oposições, a
partir das gravíssimas denúncias, que levaram à prisão inclusive de um dos principais diretores da Petrobras,
fizeram o que deveriam fazer. Agora é racionalizar os trabalhos.
E, Sr. Presidente, quem não deve não teme. Não vejo por que ainda, até agora, continuar a base do governo a querer criar chicanas, a querer impedir que as pessoas possam aqui estar convocadas ou convidadas,
depondo e prestando esclarecimentos à sociedade brasileira.
Portanto, a minha palavra é, mais uma vez, de estímulo ao Presidente desta Casa para que faça uma reunião com os Líderes partidários, porque, seja numa ou noutra, as investigações ocorrerão.
Mas, como sociedade, temos de estar atentos, Senador Cyro, para que sejam investigados os temas que
a sociedade brasileira quer, não aqueles que a Base do Governo quer.
Portanto, nós estaremos vigilantes, seja em uma ou em outra. A CPMI é o caminho natural, é o desaguadouro natural desse esforço. Que aquele seja o local, o plenário onde possamos fazer um debate, onde possamos ouvir de forma clara todos aqueles que levaram a principal empresa brasileira a perder metade do seu
valor de mercado, a se transformar na mais endividada das empresas do mundo hoje e, mais do que isso, a
deixar as páginas de Economia para habitar cotidianamente as páginas policiais.
A CPMI é uma demanda não da oposição, mas da sociedade brasileira. Por isso, ela deve funcionar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa um requerimento de homenagem e de pesar sobre Jair Rodrigues. Agradecerei se
puder fazer aqui a justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Suplicy!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Prepare o seu coração
Pras coisas que eu vou contar
eu venho lá do sertão
eu venho lá do sertão...
e posso não lhe agradar...
Não agradar, coisa difícil na vida de Jair Rodrigues de Oliveira, nascido em Igarapava no interior de São
Paulo em 6 de fevereiro de 1939, cantor que deu voz a sambas e bossas em mais de 50 anos de carreira que
lhe renderam ainda o nome de “pai do rap brasileiro”.
De crooner, em casas no interior de São Paulo, a cantor profissional foi um caminho curto, três anos. Tudo
começou nos anos 60, em programas de calouros.
O registro de estreia do cantor é de 1962. Trata-se de um disco de 78 rotações com as canções Brasil Sensacional e Marechal da Vitória, que tinham como tema a Copa do Mundo daquele ano, no Chile, vencida pela
Seleção brasileira. O primeiro LP é Vou de Samba com Você (1964), que tinha Deixa Isso Pra Lá, canção que fez
Jair ser considerado pioneiro do rap no Brasil. Com versos mais falados do que cantados, a música, originalmente um samba, ganhou popularidade também graças à coreografia feita com as mãos.
Jair Rodrigues também ficou conhecido pelo trabalho ao lado de Elis Regina. Os dois iniciaram a parceria
em 1965 e lançaram o disco ao vivo Dois na Bossa. A boa repercussão do LP rendeu convite para apresentar
o programa O Fino da Bossa, que estreou em maio daquele ano na TV Record. Com Elis, o cantor lançou, em
1966 e em 1967, outros dois volumes da série Dois na Bossa.
A vitória no II Festival de Música Popular Brasileira, em 1966, foi outro ponto marcante da trajetória de
Jair Rodrigues. Ele concorreu com Disparada, escrita por Geraldo Vandré e por Teo de Barros. Na final, dividiu o
primeiro lugar com A Banda, composição de Chico Buarque interpretada, na ocasião, por Nara Leão.
No IV Festival de Música Popular Brasileira, em 1968, Jair Rodrigues também se destacou com a música
A Família, de Chico Anysio e de Ari Toledo, que ficou em terceiro lugar para os jurados, mas em segundo lugar
para o júri popular.
Nos anos 70, o cantor se dedicou mais intensamente ao samba. Em 1971, lançou o LP Festa Para Um
Rei Negro. Uma das canções era o samba-enredo que deu título ao trabalho, defendido pela escola de samba
Acadêmicos do Salgueiro. A música era conhecida pelo refrão: “Ô lê lê, ô lá lá/ pega no ganzê/ pega no ganzá”.
Na década de 1980, vieram álbuns de temática mais popular e por vezes romântica, caso de Estou Lhe
Devendo Um Sorriso, Alegria de Um Povo, Jair Rodrigues de Oliveira e Carinhoso. Na década de 1990, houve
uma predileção pela música sertaneja e caipira e por uma revisão de gêneros desde o seu início como artista.
Em 2012, participou de eventos que lembraram os 30 anos de morte da cantora e antiga parceira Elis
Regina. Nos últimos anos, o cantor seguia na ativa em projetos com os filhos, em discos lançados por ele, e
também ao participar de homenagens para Elis.
O cantor se despediu dos palcos e da música na última terça-feira, dia 6, durante uma apresentação no
Hotel Guanabara, em São Lourenço, Minas Gerais. Segundo o organizador do show, Daniel Moura, Jair cantou
e dançou por mais de uma hora, demonstrando a típica alegria e vitalidade. Ele plantou bananeira no palco e
fez uma homenagem para Elis Regina. Segundo Moura, antes de Romaria, conversava com a cantora como se
ela estivesse no palco: “Olha, Pimentinha, manda um abraço para São Pedro, porque eu não estou com pressa.”
Jairzinho Oliveira, filho do cantor, publicou no Facebook a letra de uma música chamada O Sorriso. “Pai,
esta canção que acabei de escrever vai para você, esteja o teu sorriso onde estiver. Te amo pra sempre.”
Eis a letra de “O Sorriso”:
É...
A vida é tão frágil
E o tempo é tão ágil
Que a gente nem vê passar
É...
A realidade
Abraça a saudade
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E aperta pra sufocar
É...
Aí lá no fundo
O que vale no mundo
É a luz de um Sorriso
É...
Este é o paraíso!
Sorrir é preciso
Pra não se perder a razão do sonhar
Então, sorri com força
Sorri com vontade
Sorri pra vida
Pra ela te sorri de verdade
Sorri com força
Sorri com vontade
Sorri pra vida
Pra ela te sorrir de verdade
Obrigado por teu Sorriso.
Jair Rodrigues comparecia, todos os anos, à festa junina da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano, em São Paulo, onde tantas vezes eu com ele encontrei e até cantei com seus filhos
Jairzinho e Luciana. Sempre estava presente sua esposa, Claudine Mello.
Para todos os seus familiares, presto aqui minha homenagem.
Tão bonita foi a despedida do povo, com tantos artistas que compareceram tanto à Assembleia Legislativa de São Paulo, durante o velório, como depois ao Cemitério Gethsêmani. Houve ali, de um lado, a tristeza
de termos perdido esse afrodescendente brasileiro, que tanto honrou o Brasil. Mas, por outro lado, todos nós
estávamos sempre contagiados pela alegria de suas canções, por sua forma tão alegre de ser e de proporcionar tanta felicidade ao povo brasileiro.
V. Exª, assim como a Senadora Vanessa Grazziotin, já o havia homenageado, mas eu também fiz questão
de homenagear meu conterrâneo de São Paulo Jair Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido, com certeza, na forma
do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia oito de maio, do cantor Jair Rodrigues, aos
75 anos de idade, em Cotia, no interior de São Paulo; bem como a apresentação de condolências à sua esposa
Clodine Mello, aos filhos Jair de Oliveira e Luciana Mello, e a todos os familiares.
Justificação
“Prepare o seu coração
Pras coisas que eu vou contar
eu venho lá do sertão
eu venho lá do sertão...
e posso não lhe agradar...”
Não agradar, coisa difícil na vida de Jair Rodrigues de Oliveira, nascido em Igarapava no interior de São
Paulo em 6 de fevereiro de 1939, cantor que deu voz a sambas e bossas em mais de 50 anos de carreira que
lhe renderam ainda o nome de “pai do rap brasileiro”.
De crooner em casas no interior de São Paulo a cantor profissional foi um caminho curto, três anos. Tudo
começou nos anos 60, em programas de calouros.
O registro de estreia do cantor é de 1962. Trata-se de um disco de 78 rotações com as canções “Brasil
sensacional” e “Marechal da vitória”, que tinham como tema a Copa do Mundo daquele ano, no Chile, vencida
pela seleção brasileira. O primeiro LP é “Vou de samba com você” (1964), que tinha “Deixa isso pra lá”. A canção
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fez Jair ser considerado pioneiro do rap no Brasil. Com versos mais falados do que cantados, a música, originalmente um samba, ganhou popularidade também graças à coreografia feita com as mãos.
Jair Rodrigues também ficou conhecido pelo trabalho ao lado de Elis Regina. Os dois iniciaram a parceria
em 1965 e lançaram o disco ao vivo “Dois na bossa”. A boa repercussão do LP rendeu convite para apresentar
o programa “O Fino da Bossa”, que estreou em maio daquele ano na TV Record. Com Elis, o cantor lançou em
1966 e 1967 outros dois volumes da série “Dois na bossa”.
A vitória no II Festival de Música Popular Brasileira, em 1966, foi outro ponto marcante da trajetória de
Jair Rodrigues. Ele concorreu com “Disparada”, escrita por Geraldo Vandré e Teo de Barros. Na final, dividiu o
primeiro lugar com “A banda”, composição de Chico Buarque interpretada, na ocasião, por Nara Leão.
No IV Festival de Música Popular Brasileira, em 1968, Jair Rodrigues também se destacou com a música “A família”, de Chico Anysio e Ari Toledo, que ficou em terceiro lugar para os jurados, mas em segundo para o júri popular.
Nos anos 70 o cantor se dedicou mais intensamente ao samba. Em 1971, lançou o LP “Festa para um
rei negro”. Uma das canções era o samba-enredo que deu título ao trabalho, defendido pela escola de samba
Acadêmicos do Salgueiro. A música era conhecida pelo refrão: “Ô lê lê, ô lá lá/ pega no ganzê/ pega no ganzá”.
Na década de 1980, vieram álbuns de temática mais popular e por vezes romântica, caso de “Estou lhe
devendo um sorriso”, “Alegria de um povo”, “Jair Rodrigues de Oliveira” e “Carinhoso”. Na década de 1990, houve
uma predileção pela música sertaneja e caipira e por uma revisão de gêneros desde o seu início como artista.
Em 2012, participou de eventos que lembraram os 30 anos de morte da cantora e antiga parceira Elis
Regina. Nos últimos anos, o cantor seguia na ativa em projetos com os filhos, em discos lançados por ele e
também ao participar de homenagens para Elis.
O cantor se despediu dos palcos e da música na última terça-feira (6), durante uma apresentação no Hotel Guanabara, em São Lourenço (MG). Segundo o organizador do show, Daniel Moura, Jair cantou e dançou
por mais de uma hora, demonstrando a típica alegria e vitalidade.
Ele plantou bananeira no palco e fez uma homenagem para Elis Regina. Segundo Moura, antes de “Romaria”, conversava com a cantora como se ela estivesse no palco: “Olha Pimentinha, manda um abraço para
São Pedro porque eu não estou com pressa”.
Jairzinho Oliveira, filho do cantor, publicou no Facebook a letra de uma música chamada “O Sorriso”. “Pai,
esta canção que acabei de escrever vai para você; esteja o teu Sorriso onde estiver. Te amo pra sempre”.
E é com a letra de “O sorriso” que encerro essa homenagem:
É...
A vida é tão frágil
E o tempo é tão ágil
Que a gente nem vê passar
É...
A realidade
Abraça a saudade
E aperta pra sufocar
É...
Aí lá no fundo
O que vale no mundo
É a luz de um Sorriso
É...
Este é o paraíso!
Sorrir é preciso
Pra não se perder a razão do sonhar
Então sorri com força
Sorri com vontade
Sorri pra vida
Pra ela te sorrir de verdade
Sorri com força
Sorri com vontade
Sorri pra vida
Pra ela te sorrir de verdade
Obrigado por teu Sorriso
Sala das Sessões, 12 de maio de 2014. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o voto o solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Nós estamos recebendo, neste momento – o
Senador Alvaro Dias me comunicou –, as candidatas a Miss Brasil, que merecem o carinho de todos nós, com
uma salva de palmas. (Palmas.)
Elas podem subir aqui. Já que o Renan não está aqui, vou para o sacrifício, para tirar a foto aqui com elas.
Sejam todas bem-vindas!
Depois, vamos tirar uma foto coletiva.
O culpado é o Presidente Renan, que não está aqui. Vou me submeter ao Regimento e tirar uma foto com
as misses. Não fiquem com ciúmes aí embaixo. O.k.?
Depois, eu entrego a foto para o Presidente. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Voltem, que vai ser tirada a foto. (Pausa.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Senador Paulo Paim, tenho de reconhecer que foi a
melhor performance de V. Exª na Presidência do Senado até hoje. Parabéns!
Parabéns às nossas misses! (Pausa.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Senador Paim, cedo mais uma parte do meu tempo
para que essas jovens fiquem embelezando o nosso plenário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Paulo Paim, quantas vezes na vida
V. Exª esteve rodeado de 27 moças dessa qualidade?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É a primeira vez na história. E todas são
misses. Por mim, todas são Misses Brasil.
Então, vamos tirar uma foto coletiva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª deveria fazer com que todas aparecessem no primeiro plano.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos colocar a cadeira para trás, para
ordenarmos a foto. O.k.? Todo mundo está aparecendo?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Há duas que estão um pouco atrás. (Pausa.)
Agora, é só tirar a foto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos dar uma salva de palmas. (Palmas.)
Missão cumprida.
Valeu, moçada! Sejam bem-vindas a esta Casa! Por mim, todas seriam Misses Brasil. Sei que uma será
a escolhida e que as outras serão princesas, mas vocês estão no coração da democracia. Sejam bem-vindas!
Agora, vocês desçam por aqui, por favor, para que a sessão continue.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, muito rapidamente, eu gostaria de comunicar a Casa o falecimento do ex-Deputado Federal Pinga
Fogo, do Paraná, do meu Estado, que morreu aos 62 anos. Ele era apresentador e radialista.
Eu queria deixar aqui registrado meu pesar à família, aos amigos, às pessoas que trabalhavam com ele.
Quero subscrever, junto com o Senador Alvaro Dias, o requerimento de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Pinga Fogo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Cyro Miranda.
Em seguida, voltaremos à lista de oradores. Falará, como Líder, o Senador Armando Monteiro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Paim, Srªs e Srs. Senadores, estou estarrecido com o que acabo de presenciar, com
a indicação, com a manobra que está sendo feita nesta Casa, através da Presidência, com a afronta que estão
fazendo ao meu Estado, como já falou a Senadora Lúcia Vânia, sabendo que somos defensores de uma CPMI.
É uma afronta que se faz ao Congresso Nacional, porque uma CPMI dessa envergadura, que vai desvendar a
caixa-preta da Petrobras, não é feita só pelo Senado. Isso é um teatro, e nós estamos fazendo parte desse circo,
porque isso nada mais é do que procrastinar, não querer dar satisfação ao público de tudo o que acontece. Já
varreram para debaixo do tapete muita coisa, mas essa não vão conseguir.
Eu vou deixar por conta do meu Líder, Aloysio Nunes, a decisão de como fazer, porque talvez exista também por parte da Mesa, e não de V. Sª, uma estratégia para expor determinados Senadores da minha legenda.
Mas, Sr. Presidente, tudo já foi dito aqui em relação a essa farsa que se está fazendo. Nós não podemos
mais compactuar com isso. Eu acho que, se nós quisermos passar este País a limpo, o momento é este. E não
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querer continuar barganhando e procrastinando. Querem encostar a CPI ou a CPMI junto com a Copa do Mundo, depois com o recesso, para que não se dê a devida satisfação ao público. Mas o público está atento. Nós não
vamos engolir essa. Ninguém vai levar isso batido para casa. A população quer e tem o direito de saber, mas,
por meio do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é feito por Senadores e Deputados.
Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só para orientar o Plenário: vai falar agora,
como Líder, o Senador Armando Monteiro. Em seguida, como orador inscrito, falará o Senador Aloysio Nunes.
Na sequência, fala o Senador Eduardo Amorim, como Líder, e a Senadora Ana Amélia, como oradora inscrita.
Senador Armando Monteiro, com a palavra.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde de hoje para tratar de um tema que hoje é objeto
de grande preocupação e angústia na sociedade brasileira: a violência nos estádios de futebol.
Os episódios de incivilidade, brutalidade e intolerância estão cada vez mais recorrentes e têm causado
um sentimento de perplexidade e indignação na população brasileira, especialmente agora, nesses poucos
dias que antecedem a abertura dos jogos da Copa da FIFA em nosso País, período em que todas as atenções
mundiais estarão voltadas para cá.
O evento mais recente aconteceu no meu Estado, mais precisamente no Recife, durante a partida entre
os times do Santa Cruz e do Paraná, quando um grupo de supostos torcedores, num ato de extrema selvageria,
arrancou um vaso sanitário e o atirou do alto da arquibancada do Estádio do Arruda. O objeto atingiu o jovem
metalúrgico Paulo Gomes da Silva, de 26 anos, levando-o à morte. De acordo com testemunhas, a vítima fotografava um confronto entre torcidas organizadas quando foi atingido. Paulo morreu no local e foi sepultado
em clima de grande emoção.
Ainda no final do ano passado, num jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, dezenas de torcedores do Atlético do Paraná e do Vasco se digladiaram num incidente lamentável que ainda está na memória
de todos. O episódio repercutiu na imprensa internacional, que o adjetivou de “barbárie”, “cenário de guerra”
e “violenta batalha”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convicto de que o Senado da República não pode ficar inerte diante desses fatos recorrentes, em fevereiro deste ano, apresentei o PLS nº 28, que altera o Estatuto de Defesa do
Torcedor, a fim de punir os clubes e as torcidas organizadas que promovam tumultos, conflitos coletivos ou
atos de vandalismo em estádios e nas suas adjacências, entre outras providências.
Minha proposta, que está sendo analisada pelo Relator, Senador Romero Jucá, na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, proíbe que as entidades desportivas, federações, ligas e clubes transfiram às torcidas organizadas qualquer soma de recursos financeiros, bem como efetuem doações de bens ou forneçam ingressos
para eventos esportivos. O presidente da entidade desportiva e, solidariamente, os membros de sua diretoria
serão civil e criminalmente responsáveis pelo descumprimento dessas proibições. O projeto veda, igualmente, a transferência às torcidas organizadas de quaisquer verbas públicas ou recursos financeiros de empresas
estatais, de economia mista ou de entidades paraestatais.
A torcida organizada, cujos integrantes vierem a promover atos de vandalismo, conflitos coletivos, rixas,
agressões ou violências contra quem quer que seja, dentro do estádio ou em via pública em um raio de até
cinco quilômetros do local do evento esportivo, volto a dizer que a torcida organizada será, por essa proposta
de lei, dissolvida judicialmente. Fica também proibido o porte, no interior do estádio ou em suas imediações,
de quaisquer instrumentos que possam servir à prática de violência. Além de multa em dinheiro, os torcedores e dirigentes engajados nesses comportamentos antissociais estarão sujeitos a penas de reclusão de dois a
oito anos. Se o ato resultar em morte ou lesão corporal grave, a pena será acrescida de um terço, sem prejuízo
das demais punições cabíveis.
Em suma, meu projeto de lei busca inibir e coibir a violência nos estádios, dissuadindo aqueles que costumeiramente participam de agressões e atos de vandalismo a comparecerem a essas praças desportivas. Esses
falsos torcedores não desejam assistir a um espetáculo ou não buscam incentivar o seu time, mas têm, como
principal motivação, incitar a balbúrdia, o tumulto e a insegurança.
Ao apresentá-lo, procurei preencher lacunas existentes na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, mais
conhecida como “estatuto do torcedor”.
Como já ocorreu em vários países da Europa, também aqui, no Brasil, faz-se urgente e prioritário banir
os arruaceiros dos estádios. Só assim poderemos recuperar a segurança e a paz nos nossos estádios, de modo
a atrair, novamente para essas praças, os verdadeiros torcedores e suas famílias, que se afastaram em virtude
desse clima de insegurança. Dessa forma, estamos cientes de que poderemos contribuir para o engrandecimento do principal esporte do nosso País.
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Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Armando Monteiro,
que falou como Líder.
Agora vamos para um orador inscrito.
Senador Aloysio Nunes. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia.
A Senadora Ana Amélia usará a tribuna como oradora inscrita.
Senadora, enquanto a senhora vem à tribuna, vou ler alguns ofícios.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Casildo Maldaner apresentou o Requerimento n° 502, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 27 a 29 de maio de 2014, para representar o Senado Federal na
Quarta Sessão da Plataforma Regional de Redução do Risco de Desastres das Américas, a realizar-se em Guayaquil, Equador, conforme designação da Presidência.
É o requerimento.
As Srªs e 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) – Em votação o Requerimento n° 503,
de 2014, do Senador Walter Pinheiro, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos
trabalhos da Casa, nos dias 14 e 15 de maio do corrente ano, a fim de participar do Seminário Internacional
“Internet das Coisas: Oportunidades e Perspectivas da Nova Revolução Digital para o Brasil”, a ser realizado no
Hotel Windsor Atlântica, no Bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
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) – Por fim, o Senador Aloysio Nunes Ferreira
apresentou o Requerimento n° 497, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para participar da comitiva que realizará visita oficial
a Taiwan, conforme indicação do Presidente do Senado, no período de 22 de maio a 1º de junho, e comunica,
nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará ausente do País nesse 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, caros colegas Senadores e Senadoras, nossos Prefeitos que
vão acompanhar, aqui, esta sessão e que participam da 17ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, talvez ou seguramente o maior movimento municipalista de todos os tempos, o que revela a gravidade da crise que o municipalismo está vivendo.
Aqui está o Senador Waldemir Moka, do Mato Grosso do Sul, que comigo compartilha o comando da
Subcomissão de Assuntos Municipais da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Aqui também o Senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que é Relator – ele é a autoridade
hoje – da PEC nº 39, que é a salvação da lavoura para os Municípios brasileiros.
É uma PEC de minha autoria, com muita honra, mas digo: não é mais de minha autoria. É uma PEC de
autoria dos Senadores; é uma PEC de autoria dos municipalistas, dos Prefeitos da Confederação Nacional dos
Municípios; é uma PEC do Senado Federal, da Câmara; é uma PEC da sociedade, que prevê aumentar em 2% o
Fundo de Participação dos Municípios.
Essa é a PEC para a qual o Senador Armando Monteiro já tem um relatório pronto e que o Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios, Senador Armando Monteiro, está apoiando.
É incrível, mas o seu relatório já está vazando, por ser matéria tão relevante. Então, V. Exª, que é o Relator,
pode transmitir aos Prefeitos aqui presentes, para que transmitam também a toda a audiência lá no Centro de
Convenções a relevância dessa matéria.
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O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senadora Ana Amélia, quero me congratular
com V. Exª, porque é de sua autoria o projeto que redefine o percentual do FPM.
V. Exª, na justificativa, lembra bem que a base sobre a qual era calculado o FPM vem definhando ao longo
do tempo, em decorrência da criação de impostos e contribuições que não são partilhados.
Quando o FPM foi instituído, o IPI e o Imposto de Renda, que são a cesta do FPM, respondiam por quase
16% do conjunto da arrecadação de tributos no País.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Prestem atenção, Srs. Prefeitos!
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Isso foi caindo ao longo do tempo, e essa
base se estiolou. Ao final, representa 10%. Portanto, é muito justo recompor o percentual de origem, que era
20% sobre uma base maior. Agora, estamos reajustando a participação sobre uma base menor ainda, e procuramos fazer, Senadora Ana Amélia, de modo a amortecer o impacto fiscal, com o entendimento de que precisamos ter um regime de transição para que a União se ajuste. Isso porque o impacto, segundo as estimativas,
é da ordem de R$7,8 bilhões. Portanto, se implementarmos, Senador Moka, em quatro anos, isso é algo que a
União pode perfeitamente absorver, inclusive porque, apesar da desaceleração econômica, ainda há um incremento em valor real da arrecadação de tributos federais a cada ano. A União terá um espaço fiscal para fazer
isso. Apenas fiz um pequeno aperfeiçoamento na proposta de V. Exª, o mérito dessa iniciativa é de V. Exª. Eu
queria apenas que esta Casa e os partidos, até de modo suprapartidário, em homenagem à causa municipalista do Brasil, pudessem fazer um amplo acordo para que, aí sim, o Governo Federal aceitasse essa proposta que
equilibra a justa aspiração dos Municípios com uma posição de responsabilidade fiscal, que todos devemos
adotar. Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador Armando Monteiro.
O apoio dos municipalistas a esse aperfeiçoamento do Senador Armando Monteiro é extremamente
fundamental. E eu lhe digo, Senador – hoje foi revelado lá –, que nos últimos cinco anos, sob essa base menor
apenas de Imposto de Renda e IPI, ainda assim, as desonerações feitas pelo Governo com o IPI, especialmente
para vários setores... O Governo pode fazer, mas faça com o seu dinheiro e não com o dinheiro dos outros. Porque depois vai impactar na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o prefeito será criminalizado pela dificuldade de
fechar a conta, o que não é culpa dele, é culpa de um terceiro; no caso, a União. Esse é o ponto.
Nos últimos anos, com essas desonerações, o total chegou a R$78 bilhões. Isso significa, como disse Paulo Ziulkoski, um ano inteiro de FPM para todos os mais de cinco mil Municípios. Então, não é justo que permaneça da forma que está. E cada vez mais o Município é sobrecarregado com encargos, sem ter a contrapartida
dos recursos.
Hoje, o que se viu lá foi um desabafo da crise aguda que o municipalismo está vivendo e que reflete a
crise federativa brasileira. Eu agradeço a V. Exª pela belíssima contribuição na relatoria.
Concedo o aparte ao Senador Moka, em primeiro lugar, e, em seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, primeiro, quero cumprimentá-la. Seguidamente, temos nos reunido com os representantes municipalistas, em especial com o Presidente
Paulo Ziulkolski. O relatório do Senador Armando Monteiro é mesmo equilibrado. Quer dizer, ninguém pode
dizer que S. Exª não teve preocupação com essa questão do impacto. Mas, como V. Exª mesmo disse, o Governo, quando desonera, na verdade, concede muito mais do que isso. Nós precisamos resgatar exatamente isso.
Quando da elaboração da Constituição, a participação dos Municípios era muito maior. Nos últimos tempos,
eles vêm perdendo receita e aumentando as obrigações municipais. Um grande exemplo disso é a saúde. Quem
financia a saúde, em grande parte, na grande totalidade...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É o Município.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... são os Municípios. É claro que esse percentual
ajudaria, principalmente no final do ano, a fechar as contas dos prefeitos. Mas eu sei do compromisso de V.
Exª e do meu compromisso de continuarmos lutando para ver se essa PEC é aprovada. As pessoas moram, vivem, trabalham, geram emprego, imposto e renda nos Municípios. O resto é virtual. Na prática, os Estados são
formados por um conjunto de Municípios, e a União nada mais é do que a soma de mais de 5 mil Municípios
deste imenso País. Muito obrigado pelo aparte.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Moka, eu lhe agradeço muito. O
senhor também tem compromisso com o municipalismo porque sabe das dificuldades que esses entes federativos, os chamados “primos pobres” da Federação, estão vivendo nos dias de hoje.
Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar V. Exª pelo comprometimento com a causa dos Municípios. O Município é o coração da República. O que
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ocorre hoje é um descompasso entre o que a Constituição da República diz e a realidade. Ora, Senadora Ana
Amélia, a nossa Constituição da República fundou um país que tem um modelo de federação que é, entre as
federações existentes no mundo, sui generis, e que deve ser por nós exaltado. Ora, uma federação que traz o
Município como ente federativo é única no mundo. E isso deveria ser celebrado, porque esse foi o grande brinde
da Constituição de 1988. Mas o que está ocorrendo hoje, principalmente com o atual Governo, é um total descumprimento do Texto Constitucional. Ora, hoje, a atual partilha de receitas mostra o desequilíbrio completo
do Pacto Federativo. Hoje, 51% das receitas vão para a União; 27,4%, para os Estados; e somente 21,5%, para
os Municípios. Agora, quando dividimos as responsabilidades, senhores prefeitos, 50% das responsabilidades
vão para os Municípios. E a União, muitas vezes, a Presidente da República só vai aos Municípios na hora de
fazer a festa. São os Municípios que ficam com o atendimento básico de saúde; são os Municípios que ficam
com o atendimento básico de educação; são os Municípios que ficam até com os programas habitacionais.
Aliás, o Governo propala que tem feito o maior programa habitacional do mundo, o Minha Casa, Minha Vida.
Ora, no Minha Casa, Minha Vida, a responsabilidade toda é do Município. É o Município que desapropria; é o
Município que busca o terreno; é o Município que busca o ISS. Tudo é o Município. A Presidente da República
só aparece lá na hora de entregar a chave e de aparecer nos flashes, na hora da festa. Somente isso. Então, há
um desequilíbrio completo no Pacto Federativo. As responsabilidades são do Município. A responsabilidade
das escolas de educação básica é do Município. E o Município, que tem tamanhas responsabilidades, tem somente 21% das receitas da União. É importantíssima essa pauta. Sou testemunha aqui, Senadora Ana Amélia,
da agenda que V. Exª tem travado. Obviamente, por mais esforço que V. Exª faça, não conseguiremos reequilibrar isso, porque depende principalmente de vontade política do Governo de entender que é no Município
que vivem as pessoas, é no Município que está o cidadão. A União e o Estado são entes abstratos. O coração
da República, o coração da União está no Município. Não se justifica esse desequilíbrio na partição dos tributos e não se justifica, Senadora Ana Amélia – digo isto para concluir este longuíssimo aparte –, a União fazer,
como tem feito nos últimos anos, alegria com o chapéu alheio. Ora, faz dedução tributária com IPI e imposto
de importação, sacrificando Estados, sacrificando Municípios, sobrecarregando as cidades com transportes,
com carros, com retornos que são questionáveis para a sociedade, em vez de discutir essas isenções tributárias
com Estados e, em especial, com Municípios. Com isso, retirando tributos que pertencem aos Estados e aos
Municípios, retirando receitas, FPE e FPM dos Municípios, e sacrificando, ainda mais, principalmente, 60% dos
Municípios do nosso País. É muito fácil fazer favor com chapéu alheio e sacrificar a Federação como o Governo
da União tem feito. São fundamentais, Senadora Ana Amélia, esforços como o que a senhora tem feito, mas,
principalmente, é necessário haver um governo nesta República que tenha vontade política de compreender
que ele não governa só um ente da República. Ele tem que governar a União, e a União é composta da própria
União, de Estados e de Municípios.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Randolfe Rodrigues, que complementa, de maneira brilhante, com sua competência e sua visão política. Como candidato à Presidência da
República nas eleições deste ano, já tem a causa municipalista entre suas prioridades.
Na sua declaração em favor dessa justa causa, V. Exª lembrou muito bem alguns dos fatores que levam a
esse desequilíbrio. Por exemplo, saúde. Os Municípios, na legislação brasileira, são obrigados, por lei, a aplicarem 15% da sua receita em saúde; os Estados, 12%. E a União? A União, ninguém sabe quanto vai para a saúde.
Os Municípios são pressionados porque as pessoas sabem onde mora o prefeito, onde mora o vereador,
e batem à porta. Ali está a pressão direta do chamado controle social.
O que acontece? Hoje, os Municípios, por conta dessa pressão e da ausência dos Estados, que não aplicam os 12%, e da União, que não aplica, estão investindo em saúde entre 20% e 30% da sua receita – 20% a
30%. Esse é um dado relevante nesse processo. Isso em saúde pública. Ora, para fazer isso, o prefeito vai ter que
tirar de algum lugar. Ele tira de alguma área prioritária, como, por exemplo, estradas vicinais nas zonas rurais,
ou iluminação de bairros carentes, ou saneamento. Essa é uma agenda inadiável, uma agenda emergencial.
Eu agradeço, também, ao Senador Suplicy, porque, com a sua sensibilidade municipalista, sobretudo
com a sua sensibilidade política, na abertura da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – como eu
disse, talvez a maior de todas –, pôde perceber que a ausência de uma representação mais robusta do Governo
Federal provocou exatamente um desânimo naqueles milhares de prefeitos que estavam presentes no evento. E o Senador, em boa hora, com sua sensibilidade e visão política, fez uma proposta muito interessante, e
faço questão que V. Exª pessoalmente a transmita agora, porque foi essa a nossa combinação, caro Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezada, Senadora Ana Amélia, primeiro, quero
dizer que V. Exª nos representou muito bem na marcha dos Municípios, ao falar por todos nós Senadores. Per-
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cebi, naquele momento, diante de alguns milhares de prefeitos e de vereadores, eu não sei o número preciso
de pessoas, mas eram alguns milhares…
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Mais de 4 mil, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mais de 4 mil.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Entre prefeitos e vereadores.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eles vieram dos mais diversos lugares, das 27
unidades da Federação, certamente com a expectativa muito grande de ouvir a Presidenta Dilma Rousseff,
que foi convidada para ali estar, ou, pelo menos, o Ministro de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, que,
conforme o Secretário de Assuntos Federativos, Gilmar Dominici, explicou, esteve adoentado e não pôde estar
ali presente hoje. Mas eu pude perceber que havia uma preocupação, uma vontade, um anseio muito grande.
Por mais que haja divergências entre tantos prefeitos e vereadores – até entre eles próprios –, eu acho que eles
gostariam e têm vontade de ouvir a Presidenta da República, para que ela própria explique que limitações há,
se não for possível atender todas as demandas que os Municípios gostariam de ver atendidas.
Eu faço aqui, inclusive, um apelo a todos aqueles prefeitos porque, porventura, como houve ali momentos de protestos e tal, se for lá a Presidenta e ela for hostilizada, depois vão até brigar comigo, no sentido de
como é que eu fui estimular uma situação como essa. Mas eu tenho a convicção de que, se ela for, amanhã ou
quinta-feira, por alguns momentos, à Marcha dos Municípios...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo /PT – SP) – ... e tiver um diálogo com eles, haverá uma atitude, sobretudo, de respeito à presença dela e de vontade de se dialogar. E mesmo que ela diga que não vai
poder atender a todas as demandas deles, isso será compreendido, e ainda mais bem compreendido se ela
própria puder transmitir isso aos prefeitos e vereadores, eis por que eu fiz a sugestão. Inclusive V. Exª pôde notar que eu, antes de fazê-la, escrevi uma breve mensagem ao Gilmar Dominici dizendo que eu gostaria de fazer
aquela proposta, juntamente com as Senadoras e os Senadores presentes, e com ele próprio, com a anuência
dele, e ele fez um sinal assim para mim. Então eu me encorajei de fazer o que eu falei ali.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Suplicy, os aplausos que V. Exª recebeu naquela
oportunidade foram a aprovação pelo gesto. Às vezes, em um evento daquela grandeza, não necessariamente
atender tudo de uma agenda complexa é o importante. A presença da autoridade ali, prestigiando milhares de
prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, secretários municipais e lideranças políticas – estavam ali vários Senadores
e Deputados –, esse prestigiamento da autoridade com o peso do poder que detém ali tem um significado e
um simbolismo enorme, muito grande.
E certamente essa atitude de estar lá já é um sinal de endossar e de apoiar uma causa que é justa, não só
do ponto de vista institucional, mas é justa do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto
de vista político, Senador Eduardo Suplicy. Então, essa é a compreensão que tenho do simbolismo da autoridade. O seu gesto apenas confirma sua sensibilidade, pois eu não diria que tenha sido um conselho, porque,
para Presidente da República, nós não damos conselhos, nós sugerimos, com humildade, um gesto de grandeza que seria esse.
Também concordo com V. Exª que a plateia ali estaria disposta a receber a Presidente com carinho, embora reconheçamos – V. Exª estava lá, Senador Casildo Maldaner, da mesma forma, percebendo a angústia daquela gente, percebendo a angústia dos prefeitos, travada na garganta – que haja uma crise que se agudiza
cada dia mais, para a qual não há solução à vista, senão a aprovação dessa PEC. Daí o sucesso que teve a declaração e o compromisso assumido pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo
Alves, que assumiu o compromisso, perante aquela comunidade municipalista, de chegar à Câmara e instalar
uma Comissão Especial para examinar a PEC nº 39.
A PEC deixou de ser de autoria desta Senadora; essa é uma PEC coletiva do Congresso Nacional. É uma
PEC que, como apresentou o Senador Armando Monteiro, Relator na CCJ, compatibiliza a possibilidade de o
Governo ser aliviado, não com os 2% de uma vez só, mas diluindo-o em quatro anos: 0,5% num ano; 0,5% no
outro, o que, em quatro anos, dará os 2% a mais no Fundo de Participação.
A maioria dos Municípios, cerca de quatro mil Municípios, tem no FPM a sua principal fonte de renda, e
70% dos Municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Portanto, essa é uma emergência, caros Senadores.
Com muita alegria, concedo aparte ao Senador Casildo Maldaner, que também esteve presente na abertura da XVII Marcha dos Municípios em Brasília.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senadora Ana Amélia, ainda ontem, no final do
dia, tive a ocasião de fazer uma reflexão sobre esse tema aqui no plenário. E nós, entre os colegas reunidos,
houvemos por bem eleger V. Exª...

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

141

(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... para representar o Senado na solenidade de
abertura da 17ª concentração dos senhores administradores municipais do Brasil, até porque V. Exª preside a
Subcomissão do Municipalismo, aqui no Senado Federal. V. Exª é sensível e tem acompanhado essa questão
já há muito tempo, não só porque o Paulo Ziulkoski, da Confederação Nacional dos Municípios, é do Sul, do
Estado de V. Exª, o Rio Grande do Sul. Não é de hoje que V. Exª vem acompanhando as pessoas virem aqui solicitar, pedir e implorar alguma coisa, uma emendazinha, uma colher, qualquer coisa. Temos que andar, temos
que resolver os problemas!
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sem dúvida alguma que a PEC que V. Exª está a
abordar vem dar um pouco de esperança, vem pelo menos fazer com que pensemos assim: poderemos traçar
um caminho no nosso Município. Nós, em conjunto com o vice-prefeito, com os vereadores, com a sociedade,
poderemos planejar, poderemos ter certeza de que, mais ou menos, vamos ter isso, isso e isso. Um orçamento
mais ou menos planejado com seriedade, não dependendo de vir, de implorar. E aí a descentralização começa a acontecer. Não tem como o Governo Federal querer transformar, aqui, Brasília num balcão para atender
os quatro, cinco mil e poucos Municípios. Este não é o lugar. Aqui o Governo Federal tem que normatizar. Nós
temos o compromisso de criar as leis, construir as melhores leis, a distribuição. É nosso dever. E aí V. Exª está
de parabéns. Nós temos que partir para isso. É o correto. E o Governo Federal tem que normatizar as questões
no Brasil para poder descentralizar ou reorientar as políticas, cuidando para que as regiões todas do Brasil não
sejam discriminadas aqui ou acolá. O Governo Federal tem que ver as coisas por cima, ver no geral, e não ficar
varejando. Não tem jeito! Não dá, não dá! Então, vamos partir para isso, que é muito melhor para quem está
no comando da Nação, para quem está dirigindo o Brasil e a política, e também para que possamos elaborar
melhor os nossos compromissos. Acho que essa é a função. Quero cumprimentá-la, Senadora Ana Amélia,
por ter representado tão bem nós todos aqui do Senado na abertura da XVII Marcha dos prefeitos municipais.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Casildo Maldaner, que governou
Santa Catarina. Seu Estado é uma referência brasileira hoje, em termos de desenvolvimento, porque soube
descentralizar. E, ao descentralizar, fez o quê? Valorizou e empoderou os Municípios, as regiões do seu Estado,
e, hoje, Santa Catarina consegue desfrutar de uma posição privilegiada no cenário brasileiro, na sua economia,
porque houve o empoderamento das municipalidades.
Cada vez que fazemos isso, é um ato de inteligência, o dinheiro é muito mais barato, Senador, não vem
caminhando por uma estrada que sai de Brasília, vai indo, vai indo até chegar lá; em vez de 100, vão chegar lá
60. E isso é ruim, estimula aplicações equivocadas do recurso público, que já é escasso. A descentralização tem
o mérito também de um controle social direto da população no Município. Se o Prefeito não tapa o buraco da
rua, não faz iluminação, não prepara a escola, não atende na área da saúde, está ferrado politicamente. Vamos
dizer a palavra: está ferrado politicamente.
Além disso, nos Municípios, o controle de fiscalização do Ministério Público, que tem que acontecer, de
fiscalização semelhante, não existe para governadores e muito menos para Presidente da República.
Portanto, esse ente, esse gestor municipal está numa atividade de alto risco, porque são muitos os óbices, são muitas as travas para administrar e muitos os medos para se dar um passo com receio da Lei de Responsabilidade Fiscal ou de qualquer outra legislação referente a Município. Então, tudo isso revela a assertiva
de que temos, sim, que distribuir.
Por isso, o gesto do Presidente Henrique Eduardo Alves de ter assumido esse compromisso de criar uma
comissão especial...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ... para examinar a PEC nº 39. É gesto como esse que nós
temos que perseguir.
Por isso, eu disse que esta PEC não é mais da Senadora Ana Amélia; é uma PEC do Senado Federal. Por
justiça, Senador Casildo, ao Presidente Renan Calheiros, com quem conversamos enquanto presidia a Ordem
do Dia de hoje, ressalto que ele me informou que desejava receber um grupo de lideranças, talvez sob o comando do Presidente Paulo, para definir uma pauta de votações da agenda municipalista. Ele que determinou
que a TV Senado criasse o programa Município Brasil, para exatamente estimular a participação dos órgãos de
comunicação desta Casa na difusão e na divulgação das questões de interesse da agenda municipalista. Aliás,
a TV Senado estava lá presente na abertura, hoje, dos eventos. Espero que a TV Senado transmita a síntese dos
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pronunciamentos que ouvimos lá, Senador Casildo. Isso nos dará um retrato perfeito e acabado da crise que
o municipalismo brasileiro vive nos dias de hoje.
Penso que fizemos a nossa parte. Vamos continuar trabalhando porque é o único jeito de conseguirmos
avançar em direção a uma questão que é, como eu disse, inadiável, justa e meritória. Essa é a palavra dos Senadores municipalistas, como é V. Exª, lá de Canoas.
Com isso, penso representar a minha Lagoa Vermelha. Lá nasci e tenho um grande orgulho da minha
comunidade, assim como V. Exª o tem das suas comunidades, que são várias: Caxias do Sul, Canoas e tantas
outras, Senador Paim.
Tenho grande orgulho...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Bom Jesus!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Bom Jesus também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Porque meus pais nasceram em Bom
Jesus.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu sou Embaixadora de Bom Jesus.
Muito obrigada, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabéns, Senadora Ana Amélia.
Agora falará um Líder, o Senador Humberto Costa, que falará em permuta comigo, que estava inscrito
como Líder. Chegou o Líder oficial, pois sou só o Vice-Líder, e cedi a palavra a ele. Em seguida, falará o Senador
Casildo Maldaner ou o Senador Eduardo Suplicy. Na sequência, como Líder, a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado que nos
acompanham em todo o Nordeste e em Pernambuco especialmente.
Venho à tribuna, hoje, falar sobre esse acontecimento tão importante que em poucos dias será o centro,
praticamente, da vida do nosso País: a Copa do Mundo.
Estamos a 30 dias do início da Copa do Mundo de Futebol. Fico muito animado com a perspectiva de o
Brasil poder mostrar ao mundo a nossa força e todas as nossas potencialidades. Sinto que a cada dia os brasileiros compartilham, mais e mais, deste sentimento de que nós reunimos todas as condições de mostrar ao
mundo que somos um País de vitórias, dentro e fora de campo.
Apesar da torcida pelo fracasso, organizada por setores da oposição e da mídia nacional, o nosso povo
está cada vez mais consciente de que jogar nesse time é fazer gol contra, é jogar contra o Brasil. Não é razoável
recebermos um evento esportivo, de porte planetário, da dimensão da Copa, que muitos países gostariam de
estar realizando no seu território, e não entrarmos para ganhar, buscando o sucesso, o êxito, que leve o Brasil
a brilhar pela sua garra e pela sua liderança.
É histórica essa mania de alguns de querer incutir na nossa sociedade essa ideia de que nada aqui presta,
de que só vivemos em crise, de que tudo o que fazemos é ruim, é malfeito, é pior do que os outros fazem. Diz
um ditado antigo que quem desdenha quer comprar. E a lógica de quem age assim é exatamente essa, diminuir
o Brasil, nos apequenar para que a gente ache que vale menos e para que, com isso, alguns possam lucrar mais.
Mas, felizmente, esse tempo passou. E já há alguns anos os brasileiros tomaram as rédeas do País nas mãos
e passaram a ser agentes efetivos de sua própria transformação. Somos, atualmente, um País com autoestima
elevada e sabedor da sua força. Somos um Brasil de gente que persegue o êxito, o sucesso; um Brasil de gente
que vence e quer vencer, que quer mostrar ao mundo tudo aquilo que pode. Nesse contexto, insere-se a Copa
que nós vamos receber em 2014, 64 anos após termos sediado uma, a de 1950. É uma grande oportunidade
para o Brasil, que cabe exclusivamente a nós sabermos aproveitá-la.
O primeiro argumento utilizado para nos apequenar e ofuscar o brilho da nossa Copa foi o de que os governos iriam tirar dinheiro de áreas essenciais, como saúde e educação, para a construção dos estádios. Essa é
a mais grosseira de todas as mentiras que têm sido assacadas contra a realização da Copa do Mundo no Brasil.
Somente de 2010 para cá, foram investidos mais de R$960 bilhões em áreas como saúde, educação e
mobilidade urbana no Brasil.
Apenas para o Pronatec foram destinados R$14 bilhões, sem contar o que seguiu para creches, escolas
e universidades. Outros R$16 bilhões investimos, por exemplo, na construção e reforma de Unidades Básicas
de Saúde e em programas como o Rede Cegonha e o Brasil Sorridente, fora tudo o que garantimos para o Mais
Médicos e dezenas de outros programas nessa área. Mais R$143 bilhões foram aplicados em obras essenciais de
mobilidade urbana, num impulso sem precedentes em favor da melhoria da infraestrutura das nossas cidades.
Mas, Sr. Presidente, embora esteja falando no tempo de Liderança, eu não posso, de forma alguma, deixar
de ouvir a palavra do Senador Jorge Viana, não só integrante do nosso Partido, como Vice-Presidente desta Casa.
Portanto, concedo a V. Exª a palavra.
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O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Caro colega, Líder Humberto Costa, quero dizer que
exatamente de hoje nós estamos contando trinta dias para a Copa. Trinta dias. Eu fiz uma postagem hoje. Eu
acho que cabe desentendimento nosso, cabe divergência de posição e situação, mas nesses últimos trinta dias,
nós temos a oportunidade de nos juntarmos pelo Brasil. Nós vamos virar o endereço, a sede do evento de maior
audiência do Planeta. Quem não virá, porque nem todo mundo pode vir, vai assistir. É uma bela oportunidade
que o nosso País tem, por ser tão invejado pelo jeito de ser do brasileiro. Hoje é dia 13 de maio, o dia em que
a gente celebra 126 anos da Lei Áurea, quando o Brasil aboliu a escravatura. A abolição da escravatura no Brasil foi há 126 anos. Mas como Nelson Rodrigues dizia que alguns brasileiros têm complexo vira-lata, nós não
podemos pôr defeito em tudo e cair num pessimismo, que parece que está tudo errado, que parece que vai
dar tudo errado. Nós temos de nos somar para corrigir o que estiver errado para que tudo possa dar certo, eu
não tenho dúvida. Passei o dia de ontem e de hoje trabalhando com a equipe da prefeitura de Rio Branco. O
Prefeito Marcus Alexandre está aqui, a equipe dele também. Trabalharam à noite, foram lá para a minha casa,
trabalhamos num projeto de R$107 milhões para a mobilidade urbana de Rio Branco, para mudar a lógica de
funcionamento da cidade de que fui prefeito. Isso é um programa do Governo Federal, que está criando R$3
bilhões para trabalhar com algumas cidades de menor porte no Brasil. Então, as oportunidades estão vindo. Os
problemas existem, as correções têm de ser feitas. A gente anda agora no aeroporto de Brasília, na ala nova, é
um espetáculo! Faz a nossa autoestima se elevar. A gente reclama porque a outra não está pronta, está atrasada, mas isso não é o fim do mundo, está acontecendo, está vindo. Então, parabenizo V. Exª. Vou fazer discurso,
também, a partir de agora, nesse sentido. Não é brigando nem fazendo daqui um palanque eleitoral, mas não
podemos trabalhar contra o nosso país. Pode ser até oposição ao Governo, à Presidente Dilma, mas não ao País.
Só falta agora a gente ter o objetivo de fazer o Brasil deixar de ser o país do futebol. Só falta alguns proporem
isso. Então, é claro que o legado da Copa poderia ser diferente, pode ser diferente, mas, de qualquer maneira,
muita coisa está acontecendo neste país antes da Copa, por conta da Copa, sem ser preocupação com a Copa,
e vai ficar, vamos seguir trabalhando. Parabenizo V. Exª. E aproveito, estou acompanhado do Sr. Ze Meka, Presidente da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, que tem sede em Yokohama, no Japão, uma organização que o Brasil presidiu com o Manoel Sobral até algum tempo atrás. É uma figura extraordinária, um
africano que virou um grande executivo, que representa uma organização que tem associação em mais de 100
países, que é a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, que cuida de desenvolver tecnologias para o
melhor uso das florestas tropicais no Planeta. Nós estamos falando que o Brasil tem de voltar a ser protagonista,
a ser um país que realmente lidere essa agenda positiva. O Brasil liderava a agenda negativa do desmatamento, o Governo reduziu o desmatamento, e agora a gente sai do palco? Não, agora que é hora de a gente entrar,
valorizando o trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo País. Então, parabéns, Senador Humberto.
Vamos ver se a gente muda, vira essa página e entra no clima da Copa, porque agora são trinta dias. É torcer
pelo Brasil, corrigir o que está errado e seguir em frente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Humberto, me permita só que
eu cumprimente também o Sr. Ze Meka, Presidente da ITTO.
V. Sª vem num dia especial aqui no Brasil. E eu quero, se me permitir, me identificar diretamente com V.
Sª, dizendo que hoje no Brasil é 13 de maio, é o dia da Abolição da Escravatura, é o dia da abolição do povo negro. Eu, um Senador negro, fico muito feliz em receber um líder mundial negro aqui no Senado da República
neste momento. Seja bem-vindo.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu queria aqui me associar aos cumprimentos ao Sr. Meka e dizer que, para nós, é uma alegria tê-lo como visitante. E dizer ao Senador Jorge Viana que
incorporo integralmente a fala de S. Exª ao meu pronunciamento.
Pois bem, ao mesmo tempo, a infraestrutura que envolve diretamente a Copa custou algo em torno de
R$17,5 bilhões. Ou seja, os investimentos em áreas essenciais feitos ao longo desses últimos quatro anos são 55
vezes superiores ao que estamos destinando para viabilizar o Mundial de futebol no Brasil. Obviamente, seria
impensável sediarmos um megaevento esportivo sem que tivéssemos a responsabilidade de realizar investimentos que assegurassem o sucesso de um empreendimento desse porte. Mas é preciso que esclareçamos
constantemente muitos pontos para que as balelas que contam por aí não sobrevenham.
É preciso que se diga que, dos R$8 bilhões do custo dos estádios, R$4 bilhões saíram dos governos estaduais e municipais e outros R$4 bilhões foram assumidos pela iniciativa privada. Apesar de muitos colegas
aqui subirem à tribuna e dizerem que o Governo Federal gastou R$8 bilhões com estádios, de muitos jornais e
rádios dizerem isso, é mentira. Não há um centavo do Governo Federal aplicado em estádios de futebol.
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Eu já disse aqui: o dinheiro do Governo Federal para a Copa está sendo gasto em obras de infraestrutura urbana, especialmente na área da mobilidade. Portanto, obras que vão ficar para a sociedade, vão ficar em
cada uma dessas importantes cidades.
De forma que a Copa não se contrapõe à saúde, à educação, à mobilidade urbana, como alguns querem
fazer crer. Eles que se contrapõem ao nosso País.
Eu ilustro aqui com o exemplo que tem sido dado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas Pedro
Trengrouse, que é consultor da ONU para o Mundial. Segundo ele, a relação entre o nosso PIB, o que estamos
investindo para a Copa e o que vamos ganhar com ela é similar à de uma pessoa que, recebendo R$4,5 mil por
mês, resolve dar uma festa gastando apenas R$3,00. Ou seja, o custo da Copa, para o porte que tem este País,
é ínfimo. Tentaram transformar isso num dado negativo.
Eu tive recentemente a oportunidade de estar na Colômbia. Aonde eu chegava e as pessoas identificavam
que eu era brasileiro, a gente identificava uma vibração, uma animação com a realização da Copa. E aqui no
Brasil, a mídia e a oposição quase que conseguiram transformar a Copa, um momento de alegria, um momento
de orgulho para o nosso povo, de mostrar como nós somos hospitaleiros, de mostrar as belezas do Brasil, de
mostrar como o povo brasileiro é um povo animado, feliz, que sabe estabelecer uma relação de fraternidade
com os outros, quase que num peso, quase que numa cruz a ser carregada pelo nosso povo. Por quê? Porque
querem identificar a Copa simplesmente com o Governo.
Não, minha gente. O Governo está cumprindo a sua parte em viabilizar as condições para que a Copa se
realize. Mas isso é uma Copa do povo. Isso é uma alegria para o povo. Quem imagina que a Presidenta Dilma vai
ser eleita porque o Brasil ganhou a Copa – me perdoem pela expressão até meio chula: trata-se de um bobo.
Isso é uma bobagem. Isso é uma idiotice. Se o Brasil ganhar a Copa, isso é uma alegria para o povo brasileiro.
O povo brasileiro já tem consciência política suficiente para não votar por causa de um torneio de futebol.
Dilma vai ganhar a eleição porque está fazendo o PAC 2. Ela vai ganhar a eleição porque está fazendo o
Mais Médicos. Ela vai ganhar a eleição porque está fazendo o Pronatec.
Ela vai ganhar a eleição porque está fazendo a transposição do São Francisco. Não joguem água no chope
da alegria do povo brasileiro de querer ganhar uma Copa do Mundo, mais uma, e ser o primeiro país a ganhá-la pela sexta vez. Em suma, a Copa do Mundo é sim um grande evento e uma janela de oportunidades para o
Brasil se mostrar ao mundo, mas os retornos dependem fundamentalmente da forma como vamos nos portar
durante a realização desse evento.
Eu escuto aqui, embora no tempo de Liderança, o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quero cumprimentá-lo, prezado Líder Humberto
Costa, por aqui trazer essa análise sobre o que poderá representar a Copa do Mundo para todos nós brasileiros.
E recordar que o futebol, sim, é o esporte das multidões e o esporte preferido do povo brasileiro. Não é à toa,
portanto, que todos nós, desde meninos, praticamos futebol e muitos, entre os brasileiros, se tornam craques
extraordinários no nível de um Garrincha, de um Pelé, de um Neymar, de um Fred, e proporcionam alegrias
formidáveis. É interessante ver o resultado do esporte, dos mais diversos esportes, como é mostrado no filme
Invictus – neste caso, o rugby. Nelson Mandela percebeu que, por meio do esporte, poderiam ali confraternizar-se melhor os negros e os brancos; um filme maravilhoso. Certamente, Nelson Mandela, tendo consciência
do que o esporte pode ser como um instrumento de confraternização dos povos, muito se empenhou, como
o governo do Presidente Lula fez aqui, para que a Copa do Mundo fosse realizada na África do Sul na última
ocasião. Então, concordo com a visão que V. Exª traz aqui, de que a Copa do Mundo poderá significar algo tão
positivo, inclusive no sentido da confraternização do povo brasileiro com todos os que estarão nos visitando.
É importante conclamar o povo de bem receber os que aqui vierem. E, certamente, temos todos consciência,
conforme V. Exª assinala, de que os benefícios econômicos e sociais dos investimentos realizados poderão multiplicar os recursos que o Brasil terá para bem investir nas áreas tão carentes que os jovens, sobretudo, em diversas manifestações, democraticamente, estão argumentando que são necessários: mais investimentos para
melhorar a educação, o atendimento à saúde, o transporte público e tudo mais. Então, acho que o balanço
adequado que todos devemos fazer é no sentido de perceber que a Copa do Mundo poderá ser algo de grande benefício para todos nós brasileiros.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – E pelo que diz a oposição e alguns órgãos da
mídia nacional, parece que, depois da Copa do Mundo, os metrôs serão desmontados, os corredores de ônibus serão desativados, os BRTs serão suprimidos, os VLTs serão sucateados, que as expansões dos aeroportos
deixarão de ser feitas ou os aeroportos deixarão de cumprir as suas funções, a modernização da tecnologia
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móvel do 4G, por exemplo, deixará de ser utilizada. Não! Na verdade, todas as obras que estão sendo realizadas agora ficarão como...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ...um legado para o povo brasileiro.
Aí eles dizem: “Não, mas não cumpriram a meta. Não conseguiram fazer a tempo.” Qual o problema? A
gente sabe que, no Brasil, é muito difícil fazer obras, especialmente de infraestrutura, e eles sabem que não é o
Governo Federal que as executa; são as prefeituras e os Governos estaduais. Eles é que estão executando essas
obras. O Governo Federal viabilizou os recursos. Em nenhum momento, houve contingenciamento para essas
obras da Copa. E aí eles nos acusam de incompetência. Mas eu pergunto: no governo do PSDB, no governo do
Partido do Senador Aécio Neves, quantos aeroportos foram construídos? Quantos metrôs foram construídos
ou ampliados? Quantos corredores de ônibus foram implantados nas capitais brasileiras? Que modernização se
fez na infraestrutura urbana ao longo de oito anos? Quase nada, quase nada. É como a Presidenta Dilma falou
hoje: “Como é que quem nunca fez quer cobrar de quem está fazendo?” Como é que quem foi incompetente
durante oito anos para fazer o Brasil crescer quer agora falar de gestão, de qualidade de gestão, de competência?
Ora, o povo brasileiro não é bobo, não é bobo. Não é bobo para cair nessa falácia de torcer contra a
Copa do Mundo e contra o Brasil e, muito menos, de achar que esse pessoal, quando teve a sua vez e não fez,
vai agora fazer ou que tem autoridade política para criticar o Governo Dilma ou o governo do Presidente Lula.
O Brasil já poderia ter sediado uma Copa – quem não se lembra, lá atrás, nos governos deles? –, e eles
não tiveram a coragem de fazer porque, naquele tempo, não havia a preocupação de fazer o País crescer, não
havia a preocupação de fazer obra; ao contrário, era como não fazer. O BNDES era proibido de emprestar dinheiro para o setor público; ele emprestava para o setor privado, mas não para fazer obras ou ações, era para
fazer privatização de empresas públicas. Então, como é que esse pessoal quer chegar agora, alguns que vêm
aqui e batem na tribuna, para cobrar competência de quem que seja? Cadê a competência do PSDB? Cadê a
competência do governo Fernando Henrique Cardoso? Respondam-me. Eles mesmos respondam aqui.
Portanto, Sr. Presidente, vou concluir a minha fala dizendo que esse evento, que contará com a participação das equipes de 32 nações e atrairá os olhos do mundo sobre o nosso País, será, sem dúvida, um dos
maiores espetáculos do Planeta e que honre o Brasil como um grande país. Tudo que nós estamos precisando
na nossa sociedade é de mais solidariedade, de mais amor, de mais compreensão, de mais confiança em nós
mesmos como povo e menos ódio. Para que tanto ódio, esse ódio que a oposição destila pelo nosso País o
tempo inteiro? Precisamos mostrar outra face do Brasil, a face do que é o brasileiro, este povo alegre, contente...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... este povo que sabe receber. É com esse
espírito que eu tenho certeza de que nós ganharemos a Copa fora de campo e estaremos unidos na torcida
para que a nossa Seleção faça o mesmo dentro dele.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e vamos à vitória na Copa do Mundo.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Agradeço ao Líder Humberto Costa.
Como orador inscrito, pela ordem, Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, na manhã de hoje, foi aprovado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o relatório do Senador Roberto Requião a respeito do PLS 79/2013, que
dispõe sobre o serviço civil obrigatório para os profissionais de saúde, e do qual tenho a honra de ser o autor.
Após cuidadosa análise empreendida por nosso colega paranaense, a Comissão emitiu parecer pela aprovação do projeto, tendo sido apresentadas duas emendas que bem contribuem para o seu aperfeiçoamento.
A proposição agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais, onde será deliberada em caráter terminativo.
Pois bem, aproveito o ensejo para reforçar às Srªs e aos Srs Senadores a importância do projeto para a
efetiva entrega dos serviços públicos de saúde a todos os brasileiros, por todo o Território Nacional.
Sabemos que, no ano passado, Senador Paulo Paim, foi editada pelo Governo Federal a Medida Provisória nº 621, de 2013, que criou o Programa Mais Médicos. É forçoso reconhecer que a iniciativa da Presidência
comunga do mesmo objetivo que inspirou a apresentação de nosso projeto: a diminuição da carência de médicos nas regiões interioranas do País, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde.
Todavia, Srªs e Srs Senadores, entendemos que isso em nenhuma medida arrefece a necessidade de se
aprovar a matéria. Ao contrário, o expediente emergencial em que consiste o Mais Médicos é mais um sonoro
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alerta do estado periclitante em que se encontra a saúde pública nos mais distantes rincões do Brasil. Alerta
que agora a CAS tem a oportunidade de atender, aprovando uma proposição que vem somar às medidas de
urgência contidas no “Mais Médicos”, uma política pública de maior abrangência. Digo isso porque o projeto
de nossa autoria contempla todos os segmentos da área de saúde e valoriza a formação prática dos estudantes
de instituições públicas federais ou daqueles que se beneficiam de recursos igualmente federais.
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de um modelo adotado de maior grau de sustentabilidade na difusão
do acesso à saúde.
A prestação do serviço civil obrigatório – acrescenta ainda – efetiva a política de interiorização dos cursos superiores de saúde. Isso, porque evita uma verdadeira diáspora em direção aos grandes centros urbanos,
que, ano após ano, é protagonizada pelos estudantes, tão logo recebam seus diplomas.
Em conclusão, Sr. Presidente, reiteramos o juízo aqui manifestado, quando anunciamos a proposição, no
sentido de que a união entre civismo organizado e ação estatal eficiente é a chave para a universalização do
mais essencial dos direitos, que é a saúde.
Por tal razão, rogo aos caros Pares, integrantes da Comissão de Assuntos Sociais, o apoio para a aprovação dessa matéria.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
Mas, pela ordem, com a tolerância, com certeza, do Senador Eduardo Suplicy, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pode ter certeza de que, neste momento, serei assaltado pela capacidade de resumo e síntese que existe no
Senador Suplicy, e eu serei bem rápido. E serei mais rápido do que imediatamente.
Sr. Presidente, tenho a grata felicidade de, todas as vezes em que vou fazer uso da palavra, estar depois
do Senador Jayme Campos, essa legenda do Mato Grosso, nosso ex-Governador, da terra do nosso querido,
brilhante Pedro Taques, que conheço desde a época de Procurador federal. E a nossa identidade veio no advento da prisão do Arcanjo.
Mas essa capacidade do Pedro, revelada aqui no Senado, nós já conhecíamos antes; não é Senador Jayme? O Estado tem esta capacidade de produzir esse tipo de cidadão para o Brasil, e ficamos muito gratos. É
como V. Exª. Todas as vezes em que me é dada a oportunidade, fico de frente para V. Exª... Já lhe disse que, se
mãe fosse viva e meu pai, iam chamá-lo de “meu fio”. “Esse Paim parece que é fio meu” – por sua luta pelo salário mínimo, pela aposentadoria...
E esse fator previdenciário, hein, Senador Paim?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Estive, hoje, em um congresso de trabalhadores, pedindo: “Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator previdenciário”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Fator previdenciário, Senador Jayme! Mas o Governo diz que não tem dinheiro, por isso que não faz, Senador Jayme. Mas tem! Porque quem tem dinheiro
para construir estádio de R$2 bilhões em Estado que nem futebol tem tinha que ter dinheiro para resolver o
problema dos aposentados. Quem tem dinheiro para construir porto em Cuba, com nosso dinheiro, precisava
usar esse dinheiro para resolver o problema dos aposentados.
Estou certo, Senador Jayme? Estou certo, Senador Paim? (Pausa.)
Não, não perguntei nada a V. Exª. V. Exª está presidindo. Sei como esse povo é perseguidor, não precisa
nem me responder nada. Mas estou falando a verdade.
Senador Paim, eu estive quinta-feira na Paraíba. Falei na Câmara de Vereadores. Quero agradecer à Vereadora Eliziane, que movimentou o Estado, e ao Presidente, o Deputado Federal Wellington, do meu Partido, o
seu filho Cássio, embora estando na casa do Cássio Cunha Lima, que está disparado, no clamor popular, para o
governo, mais uma vez, Senador Jayme. Mas também é a terra de nosso querido Cícero Lucena, que é amigo,
companheiro nosso aqui, e do nosso querido Vitalzinho do Rêgo.
E eu falei lá na Câmara, Senador Paim, a resposta. Dei uma entrevista longa na CBN, falando sobre redução da maioridade penal, Senador Jayme. Pude lembrar o caso do Kaíto, aquela criança de seu Estado, de nove
anos de idade, estuprada e morta por um facínora, Senador Paim, que acabou de sair da prisão, sem exame
psicológico. O juiz mandou soltar e, no dia em que ele saiu, ele estuprou e matou o Kaíto, um menino lá do
Mato Grosso, uma criança, e, quando foi preso, deu uma entrevista, dizendo: “Se for solto, faço a mesma coisa”.
Perdemos todos os limites. Então, falando disso, de legalização de droga, a resposta da sociedade paraibana à minha fala, à nossa proposta de redução da maioridade penal foi uma coisa maravilhosa, Senador Paim.
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Tive a oportunidade, à tarde, de ir à Convenção Batista Paraibana, comandada pelo Pastor Estevam, da
1ª Igreja Batista de João Pessoa, meu amigo pessoal que, inclusive, foi meu contemporâneo em Pernambuco.
Eu tive o prazer de revê-lo e de rever essas figuras todas.
À noite, fui com a minha esposa, a Deputada Lauriete, a um grande culto da Assembleia de Deus, com
milhares de pessoas. Imagine, Senador Paim, todas as pessoas simples, pessoas do povo, mas querendo mudar
este País, com esse clamor, as pessoas amedrontadas e inquietas com a violência e inquietas com tudo o que
vem ocorrendo no Brasil neste momento que estamos vivendo.
No dia seguinte, fui a Pernambuco, onde tive oportunidade de dar uma entrevista na rádio, uma rádio
só de jornalismo, de nosso querido Senador Armando Monteiro, da sua família, e pude falar à Ordem dos Advogados de Jaboatão também, e à noite participei de um grande culto. Graças a Deus, quando você encerra
a noite, quando você encerra o dia na casa do Senhor – viu, Senador Paim? –, é uma coisa maravilhosa. Você
descansa em Deus, ouvindo a Palavra, o povo cantar.
Muito obrigado a esses irmãos queridos que têm orado por mim e a essa sociedade.
Obrigado à Ordem dos Advogados de Jaboatão dos Guararapes, que me recebeu, que ouviu a minha
proposta de redução da maioridade penal. O pessoal do Pró-Vida da CNBB, da Igreja Católica, que faz esse enfrentamento à não legalização do aborto no Brasil.
O Brasil é engraçado – viu, Senador Paim? É o único país que tinha uma Ministra – Maria do Rosário o
nome dela, Direitos Humanos, não é? – que só sabia falar de aborto. E, quando estava de folga no feriado, em
vez de descansar, ela falava de casamento homossexual. Como se o Brasil fosse só isso.
É uma coisa assim... Eu fico assim... É tão hilário, que eu fico até sem chão para poder entender essas coisas. Mas eu quero agradecer a essa gente.
E agora eu estou vindo da Bandeirantes. Eu entrei ao vivo com o Datena, Senador Paim – aliás, tenho o
maior respeito por José Luiz Datena. Ao vivo. Esse guerreiro, José Luiz Datena, é a boca dos que sofrem na rua,
daqueles que estão no ponto de ônibus, dos desvalidos, que não têm quem grite por eles. E estava discutindo
com ele a redução da maioridade penal. E discutindo o recado que a Presidente Dilma e o seu partido mandaram para a sociedade brasileira quando barraram a proposta do Senador Aloysio Nunes – que, na minha visão,
é só um gesto, não é nem um avanço, de redução de 18 para 16 anos. Eu já tive 16, já tive 18. O cara com 16 é
homem do mesmo jeito. Eu já era homem com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Isso é uma falácia.
Mas o Governo – discutia isso com o Datena na redução da maioridade penal –, ao mandar a sua Base
votar contra, votar contra a sociedade que toma ônibus, que está no ponto do ônibus, que tem medo de sair
da universidade, que tem medo de voltar da igreja, que tem medo de entrar no seu próprio bairro, na rua, com
essa violência desses homens travestidos de crianças matando e roubando, Senador Paim, o Governo mandou
dois recados para a sociedade.
Um recado mandou para os bandidos, dizendo o seguinte: “Vocês escutem o que o Governo vai falar.
Continuem matando, sequestrando, roubando, estuprando, queimando ônibus, desmoralizando, invadindo,
que até 18 anos nós protegemos vocês. Está tudo dominado. Façam isso tudo, nós não temos compromisso
com nada. Pode ficar a cidade cheia de órfão, cheia de viúvas, gente derramando lágrima, gente sem casa porque vocês queimaram. Queimem índio na rua, queimem dentista na cadeira da dentista, que até 18 anos está
todo mundo protegido”.
Agora, à sociedade o Governo mandou este recado: “Nós não temos compromisso com vocês. Podem
continuar chorando. Podem continuar sofrendo, sendo assaltados, mutilados, roubados, estuprados. Podem
continuar derramando sangue. Não temos compromisso com vocês. O nosso compromisso é com esses facínoras até que façam 18, e nós, então, tomamos a defesa deles”.
Senador Paulo Paim, é lamentável, neste momento no Brasil, o que estamos vivendo.
Por isso faço um registro: o meu respeito ao apresentador José Luiz Datena, que bate nessa tecla, que faz
o enfrentamento, que tem coragem de denunciar, em favor de uma sociedade que sofre.
Muito obrigado, mais uma vez, a V. Exª. Meus respeitos pelas suas lutas e pelas suas bandeiras. Se eu tivesse que querer ser um Senador igual a alguém, eu gostaria de ser igual a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, pré-candidato à Presidência da República.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª também foi pré-candidato, numa oportunidade, à Presidência da República. É bom estar presidindo e ouvir os pré-candidatos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em 2002.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª foi pré-candidato em 2002.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Querido Presidente Paulo Paim, foi em 2002, quando me apresentei ao Partido dos Trabalhadores,
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ao Diretório Nacional, depois de ter conversado com o Presidente Lula. Ele ainda não havia tomado a decisão
definitiva, mas eu o visitei em sua residência. Estavam presentes a sua esposa Marisa e alguns de seus filhos.
Eu, então, disse a ele: “Diversos amigos têm proposto e dito que gostariam que eu fosse candidato à Presidência da República. Estou considerando, mas, se porventura, na sua avaliação, isso for mal para você ou para o
Partido, por favor, me diga”. Ele, então, respondeu: “Eduardo, por tudo o que fez em sua vida e no Partido dos
Trabalhadores, você tem todos os méritos para ser um candidato à Presidência. Vá lá na Direção e se inscreva”.
Eu fui ao Diretório Nacional. Era Presidente o José Dirceu, que, respeitosa e democraticamente, colocou
para o Diretório Nacional que, por consenso de todos, haviam acatado.
É fato que depois não houve debates, mas houve a prévia em 17 de março de 2002, quando 170 mil filiados do Partido compareceram. Lula teve 84,4% dos votos, e eu tive 15,6%. De pronto, transmiti ao Diretório
Nacional que eu realizaria todo o esforço até que se fechassem as urnas para que o Presidente Lula fosse o
eleito, como acabou acontecendo.
E, felizmente, o Presidente Lula, ao longo dos seus dois mandatos, soube muito bem honrar o povo
brasileiro que o escolheu, e ainda levou, para a vitória na Presidência da República, a Srª Dilma Rousseff, sua
ex-Ministra de Minas e Energia e depois da Casa Civil. Acredito que isso ocorrerá novamente, e tudo farei que
esteja ao meu alcance para levar a Presidenta Dilma Rousseff, novamente, à vitória. Esse é o meu compromisso.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Senador Suplicy, quero cumprimentar V. Exª pela
sua coragem de ter disputado aquela prévia. Até porque era contra o Lula, e não é qualquer um que se atreveria, naquela ocasião, dentro do PT, com a popularidade do Lula. E V. Exª... Aliás, eu já lhe disse que o admiro
muito, porque V. Exª é um homem que não foge do debate de qualquer tema, em qualquer situação. V. Exª é
um homem que tem posição definida, e quem tem posição definida merece respeito. A gente só não pode
respeitar camaleão, oportunista, que fica de um jeito e de outro conforme a sua conveniência. V. Exª é reto. Eu
sou testemunha disso porque tenho feito discursos duros desta tribuna que contrariam aquilo que V. Exª pensa, o que pensa o seu Partido. V. Exª é o único que aparteia, que participa do debate. V. Exª tem meu respeito.
E me lembro, realmente, daquela ocasião, em que V. Exª fez... Não, foi uma loucura do cara querer enfrentar o
Lula... Quer dizer, V. Exª estava querendo fazer o debate interno com alguém que é humano como o senhor,
como eu, como qualquer outro, porque ninguém é super-homem, ninguém é quase anjo. E V. Exª fez o debate, e eu o aplaudi na ocasião. E, quando V. Exª faz esse registro, quero dizer realmente que V. Exª é um homem
com esse caráter, com essa força, que eu respeito, e que não foge ao debate. O Senador Paim, quando eu fazia
referência a ele – aqui estão esses vereadores de Mato Grosso do Sul –, ao chegar ali, os vereadores disseram-me o seguinte... Senador Paim, olhe aqui... (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu estava atendendo o pré-candidato
a governador do Estado, Vianinha, do Rio Grande do Sul. Eu aprovei um projeto dele sobre bullying, sob a relatoria da Senadora Kátia. Ele estava agradecendo. Agora, faço questão de ouvi-los.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Eu ia dizendo que aqui – tinha acabado de falar com
o Senador Suplicy, e o Senador Suplicy ia fazer uma referência – estão vereadores de Mato Grosso do Sul, de
Nova Andradina, e eu ouvi uma coisa importante. Acho que, para fazer vida pública hoje no Brasil – que está
tão criminalizada –, para a gente, o conforto, o que compensa é ouvir essas coisas. E ele disse o seguinte, Senador Paim: “Eu passaria a noite inteira – e passo –, até encerrar a sessão, quando fecha tudo, na televisão, para
ouvir esse homem falar.” E apontou para V. Exª. Veja só.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) – Então, quem tem bandeira, quem tem causa, quem
tem interesse pela vida tem o respeito das pessoas, embora a mídia criminalize tanto. Então, está aqui hoje,
nesse microfone, o Senador Suplicy, que é essa referência, por quem eu tenho tanto respeito, e V. Exª, por quem
eu tenho tanto respeito. Quanto aos que eu não respeito, eu não falo que não respeito, porque eu não vou falar nada disso na frente ninguém. Mas eu também não aparteio, não falo nada, entendeu? Fico na minha. Mas
esses dois aqui... E o Senador Suplicy está indo para a reeleição agora. E tenho certeza de que o povo de São
Paulo vai honrá-lo – pela história dele, pela pessoa que ele é, pela figura que Suplicy é, pelo homem pacato,
bacana, inteligente, sujeito que defende as suas ideias, que não corre. Porque, para mim, coisa feia no mundo é
homem covarde, homem frouxo, que corre do debate e, quando chega ao corredor, bate nas costas da gente e
fala assim: “Não, eu penso igual a você, mas você sabe que eu tenho que ficar quieto.” Tem que ficar quieto por
quê? Tem que ficar quieto por quê? Entendeu? Se há coisa com que Deus não comunga é com homem frouxo;
Deus não tem compromisso com homem frouxo, sabe? Então, estar aqui com V. Exªs, Senador Paim, Senador
Suplicy, é uma alegria muito grande para mim, porque os dois não são referências só do Rio Grande do Sul ou
de São Paulo: são referências do Brasil – e boas referências, qualidade de referência para que o jovem se estimule a ir para a vida pública. E ouvi-lo falar isso aqui, e eu poder fazer este aparte ao Senador Suplicy… Até
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porque o Senador Suplicy… Quando meus dentes nasceram, ele era candidato a Prefeito de São Paulo. E Suplicy
entrou em causa de trabalhador. E olha o sobrenome desse cara: família Suplicy; ele não precisava estar atrás
de causa de trabalhador. Ele tinha que se meter com elite, não é? E o sujeito desceu, estava lá embaixo, com o
pé no chão, foi para a briga dos trabalhadores, ajudou a construir muita coisa importante neste País. Sou fã do
senhor; o senhor tem o meu maior respeito. Do Senador Paim eu não preciso nem falar, até porque são dois
negros nesta Casa: só há nós dois. Quem nasceu na senzala: só eu e V. Exª. Então, nós dois somos ímpares nesta
Casa aqui. E é uma felicidade muito grande ser filho daquela negona, da Dona Dadá, que me deu a oportunidade de amar a Deus, ter vergonha na cara e chegar aonde eu cheguei. Aos vereadores, muito obrigado por
estarem conosco aqui. Deus abençoe vocês, e que façam um mandato parecido com o de Paim e de Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador Magno Malta, por
sua referência.
Eu quero aproveitar para, então, dar as boas-vindas aos nossos vereadores de Nova Andradina, Mato
Grosso do Sul. Vou pedir para levantarem a mão, porque vou citar cada um dos senhores vereadores:
Vereador Ricardo Lima.
Vereador Cido Pantanal.
Vereador Nenão, Presidente da Câmara Municipal.
Vereador Quemuel de Alencar.
Vereador Vicente Lichoti.
Vereador Édson Tolotti.
Vereador Robertinho Pereira.
Vereador Zé Bugre.
Vereador Valter Yasunaka.
Eles vêm aqui para nos convidar para visitar Nova Andradina e Mato Grosso do Sul na primeira oportunidade que tivermos.
O Senador Magno Malta foi muito gentil em dizer do respeito mútuo que temos um pelo outro. Compartilhamos aqui de nossas ideias e anseios no que diz respeito a muitos assuntos, mas às vezes temos visões diferentes. O Senador Magno Malta, por exemplo, batalha muito pela diminuição da idade referente à maioridade
penal. Eu já não estou tão convencido disso e avalio que muito importante é fazer aquilo – sobre isto nós dois
concordamos, assim como o Senador Paulo Paim – de enfatizar, sobretudo, as boas oportunidades a todos os
jovens e pessoas que, inclusive, eventualmente tenham cometido delitos. Então, ele é uma pessoa que dedicou a sua vida – e tem experiência nisto – a recuperar pessoas que passaram a consumir drogas muito jovens.
Agora, eu avalio – e ele está de acordo neste ponto – que seria muito importante que nós, por exemplo,
pudéssemos logo colocar em prática algo que, acredito, vai ser ainda melhor que o programa Bolsa Família,
que tão bons resultados produziu, até o dia em que vamos ter o que já aprovamos aqui no Senado e na Câmara e que o Presidente Lula sancionou há 10 anos, que é a Renda Básica de Cidadania para toda e qualquer
pessoa, incondicionalmente.
Quando o jovem que, às vezes, por falta de alternativa, não tem outra forma de suprir as necessidades
de casa e resolve então se tornar um “aviãozinho” da quadrilha de narcotraficantes tiver, para si próprio e para
todos na sua família, a Renda Básica de Cidadania, ele vai ganhar o direito de dizer “não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me aparece. Vou aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso que o Senador
Magno Malta me oferece, até que surja uma oportunidade mais condizente com minha vocação, minha vontade”. Nesse sentido, pois, vamos continuar a dialogar aqui, como temos feito. Quero dizer que tenho com o
Senador Magno Malta o compromisso de um dia visitar a sua instituição, no Espírito Santo, e dialogar com ele
e com todos os jovens que ali estão.
Mas o meu pronunciamento de hoje, querido Presidente Paulo Paim, refere-se ao problema do abastecimento de água, tão importante hoje para a Grande São Paulo, para a minha cidade de São Paulo e para o
Estado de São Paulo.
Como Senador representante do Estado de São Paulo, tenho a responsabilidade de expressar a minha
posição e mesmo dar minhas contribuições para o grave momento que atravessam a Região Metropolitana
de São Paulo e as cidades que compõem a bacia hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ou, como
é conhecida, a PCJ, de Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
Farei outros pronunciamentos nos próximos dias, por exemplo, sobre toda a bacia do Rio Paraíba do Sul.
A severa estiagem que atinge essa região, a Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que também atende
as nascentes dos rios que formam o Sistema Cantareira, muitas delas em Minas Gerais, pode provocar, se prolongada, prejuízos econômicos em todo o País e impactos sociais e ambientais de grandes proporções.
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Quero registrar duas questões preliminares. A primeira é evitar a injusta comparação entre os reflexos
da estiagem sobre o setor elétrico brasileiro e os serviços de fornecimento de água tratada.
Sabemos que a matriz elétrica brasileira é, predominantemente, de origem hídrica, o que tem afetado
igualmente importantes reservatórios, como os de Furnas, Três Marias e Serra da Mesa. Porém, o setor elétrico
hoje possui uma robusta malha de linhas de transmissão que pode levar a vários pontos do País a eletricidade
produzida em locais distantes. E, por último, há sempre a possibilidade de compensar a energia necessária por
meio de outras fontes, como as termelétricas.
Desta forma, deposito confiança nas afirmações do Ministro Edison Lobão, do Ministério de Minas e
Energia, de que o sistema encontra-se estruturalmente estável, com risco abaixo de 5%, como são as condições normais de operação.
Para a produção de água potável, os sistemas são distintos. Não há alternativa para a troca dessa água
entre os reservatórios. Para o setor de abastecimento, tem que chover exatamente nessas bacias, nas nascentes dos seus mananciais e reservatórios.
Agora, recentemente, nos meses de fevereiro e março, chuvas afetaram a área urbana de São Paulo, mas
não contribuíram, porque, geograficamente, é impossível, para a recuperação do Sistema Cantareira. Elas foram insuficientes.
É importante ressaltar estas diferenças. Devemos analisar e propor ações mais adequadas à natureza dos
impactos sobre cada um desses sistemas.
A outra questão preliminar é expressar o meu desejo de que as autoridades envolvidas diretamente nesta
questão, sejam os órgãos reguladores federal e estadual, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o Governo do Estado de São Paulo, os Comitês de Bacias Hidrográficas do
Alto Tietê e do PCJ, os prefeitos das regiões afetadas, os diversos serviços municipais de saneamento, os agricultores e as indústrias instaladas na região encontrem as melhores soluções técnicas para evitar ou reduzir os
impactos que tendem a agravar-se com a estiagem.
Eu quero agradecer a atenção do Sr. Vicente Andreu, Presidente da Agência Nacional de Águas, que
conhece tão bem o problema das águas e conversou comigo na semana passada. Inclusive, algumas de suas
avaliações são objeto deste pronunciamento que faço hoje, porque tenho muita confiança nos trabalhos do
Sr. Vicente Andreu e de toda a equipe técnica da Agência Nacional de Águas.
O Sistema Cantareira é uma brilhante obra de engenharia e, com seu conjunto de reservatórios, o Jaguari-Jacareí, o Cachoeira, o Atibainha, o Paiva Castro e mesmo o reservatório de passagem de Águas Claras, iniciado
na década de 1970 e concluído em 1982, garantiu água de boa qualidade e em quantidade para sustentar o
desenvolvimento de parte Região Metropolitana de São Paulo.
Porém, transferir 33 metros cúbicos por segundo, sendo que 31 metros cúbicos por segundo são oriundos de rios que formam o Rio Piracicaba, quilômetros adiante, também produziu impactos, restringindo a vazão natural desses rios para cidades importantes como Atibaia, Bragança, Campinas, Valinhos, Itatiba, Sumaré
e tantas outras.
Em 2004, com a renovação da outorga, inicialmente concedida, em 1974, pelo então Ministro de Minas
e Energia, Shigeaki Ueki, à Sabesp, empresa de saneamento estadual de São Paulo, foram criadas regras, na
alocação da água e na operação dos reservatórios do Sistema Cantareira, que permitiram o compartilhamento
dessas águas, visando à segurança hídrica de ambas as regiões, igualmente importantes.
A definição desses critérios foi possível devido à ampla cooperação entre os órgãos reguladores federal
e estadual, ANA e DAEE, e à participação de todos os usuários diretamente interessados, através dos Comitês
das Bacias do Alto Tietê e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e é justamente sobre a positiva e profícua cooperação federativa e participação social que desejo focar este meu pronunciamento.
As informações de que disponho indicam que a estiagem que atinge as nascentes dos rios que formam
o Sistema Cantareira e a bacia à jusante, ou seja, abaixo desses reservatórios, é a mais severa já registrada e é
realmente alarmante.
A situação, além de extremamente grave, tem uma tendência ao agravamento, porque o período chuvoso, considerado entre novembro e março, está encerrado. Não que chuvas excepcionais durante o período
seco não possam ocorrer, o que desejamos intensamente, mas elas não são mais prováveis.
Como consequência dessas vazões afluentes incrivelmente baixas e mantendo-se retiradas para as regiões de São Paulo e Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, os reservatórios perderam seus volumes rapidamente,
estimando-se que o chamado volume útil – a água que pode ser retirada por gravidade, por túneis e canais
existentes – chegue a zero agora durante o mês de maio. Nunca, na história, o Sistema Cantareira chegou próximo dessa situação.
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A solução provisória encontrada é instalar um conjunto de bombas que vai retirar água abaixo desse
volume útil, o que, na linguagem dos “barrageiros”, chama-se de volume morto, um nome não adequado, porque, no caso do Cantareira, há uma renovação constante dessa água que, a princípio, mas dependendo ainda
de laudos de qualidade, deve ser apropriada para o consumo após tratamento.
Portanto, em que pesem algumas críticas à utilização desse volume remanescente, como o agravamento para o futuro da recuperação desses reservatórios, com o que concordo, entendo que o interesse público
exige a adoção dessa medida em caráter emergencial, garantindo-se todas as condições de qualidade e potabilidade e, inclusive, avaliando-se possíveis impactos ambientais, como sobre os peixes existentes. Mas não
há, segundo especialistas, alternativa de curto prazo.
Ainda sob esse aspecto, é preciso destacar, no entanto, e eu o faço no sentido do aprimoramento da
gestão pública, que a estiagem não explica todos os problemas. Há anos existem projetos e estudos de obras
e ações que não foram implementadas e que poderiam evitar ou, no mínimo, reduzir em grande parte os impactos da estiagem. Essas soluções estão representadas no excelente trabalho de planejamento efetuado pelo
Governo do Estado de São Paulo chamado de Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a
Macrometrópole Paulista.
Por exemplo, vale notar que duas barragens nos Rios Carmanducaia e Jaguarari, inseridas na bacia do PCJ
e que constam no estudo da Macrometrópole, poderiam ampliar a disponibilidade hídrica das cidades dessas
bacias, com benefícios para a Região Metropolitana de São Paulo, e estão sendo avaliadas há mais de 20 anos.
Mas, numa visão otimista, essas obras poderiam ser concluídas em 5 anos.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – De uma maneira bem geral, a Macrometrópole é um conjunto de 180 Municípios inseridos da Baixada Santista à Região Metropolitana de Campinas,
num eixo, e de São José dos Campos à Sorocaba, no outro, tendo ao centro a Região Metropolitana de São
Paulo, com 52 mil quilômetros quadrados de área, com população superior a 30 milhões de pessoas, 75% da
população estadual, respondendo por 85% do PIB do Estado ou 28% em termos nacionais. Esse mesmo estudo, iniciado em 2008 e apresentado em 2013, quase profeticamente cita:
É fundamental também estabelecer as condições para o enfrentamento de eventuais períodos de seca
ou falhas no sistema, por meio da adoção de um plano de contingências e emergências, com medidas
bem estruturadas, assim como fazem os Estados Unidos e vários países da Europa.
A eventualidade de uma seca na Região Sudeste, como a que ocorreu na primeira metade da década de
50 do século passado, teria impactos econômicos e sociais enormes sobre o Estado, com efeitos que se
disseminariam por todo o país”.
Como já mencionei, a seca atual é bem pior do que a referida no estudo. Porém, mesmo com essa advertência e apontando diversas alternativas, elas não foram viabilizadas a tempo de prevenir seus efeitos. Com a
seca instalada, com perspectivas de agravamento, e sem instrumentos estruturais para o seu enfrentamento,
várias medidas estão sendo adotadas de maneira dispersa, muitas positivas, e até com bons resultados, como
o estimulo econômico para a redução de consumo ou mesmo penalidades para combater o desperdício, mas
que são insuficientes, infelizmente.
Medidas que estimulem a mudança de hábitos perdulários de uso de água; que reduzam as perdas nos
sistemas, que são de mais de 30% em vários casos, e outras que reduzam significativamente a gravíssima poluição de diversos rios e córregos, como o Pinheiros, Tamanduateí ou mesmo o Tietê no trecho urbano de São
Paulo, são absolutamente necessárias de serem viabilizadas em curto período, para que possam oferecer um
futuro mais seguro para todos.
Não podemos esquecer que é preciso também investir em preservação ambiental, principalmente das
nascentes e margens dos rios, que sabidamente aumentam a qualidade e quantidade da água produzida.
Caso a seca se agrave, como sinalizam os indicadores, há uma enorme tendência à busca de saídas fragmentadas e individuais. Algumas, como a construção emergencial de poços onde for possível existir água
subterrânea ou a restrição de alguns usos urbanos, podem e devem ser adotadas. Outras, porém, se adotadas
podem resultar em prejuízos para outros, como, por exemplo, retirar água clandestinamente dos rios, construir
“barragenzinhas”, desviando essa água, que levarão inevitavelmente ao acirramento do conflito.
Os órgãos gestores de recursos hídricos, as autoridades estaduais e municipais e os usuários deverão
buscar soluções sempre integradas, que compartilhem riscos e soluções. Não podemos pensar em resolver o
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problema de uma região e deixar outra em situação de colapso, como por exemplo, as cidades da Bacia do
PCJ, Piracicaba até Jundiaí, que, como demonstrei, acabaram sofrendo impactos pela existência do Cantareira.
Dada à gravidade da situação, voltarei a esta tribuna para abordar os importantes aspectos associados
à preservação da água e seus múltiplos usos para a população.
Agradeço muito, Senador Inácio Arruda, por sua tolerância, pois se tratava de um assunto de complexidade e de enorme relevância para todo o Estado de São Paulo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB-CE) – Nós que agradecemos. Esse é
um problema nacional, assim como nacional é o problema de água no Nordeste brasileiro, de onde acabo de
chegar e onde estive acompanhando a Presidente da República. Assim, digo que o problema de São Paulo é
também um problema nosso, lá do Ceará.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB-CE) – Se pudermos ajudar, estamos à
disposição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Minha solidariedade para a resolução do problema da falta d’água também no Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB-CE) – Eu agradeço e, desde já, manifesto
que o Ceará está solidário a São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB-CE) – Em sessão anterior, foram lidos
os Requerimentos nº 105 e 326, de 2014, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Costa, Vanessa Grazziotin,
Cyro Miranda, Inácio Arruda e outros, que solicitam a realização de sessão especial destinada a comemorar o
centenário de nascimento de Inácio Rangel, grande economista brasileiro, ao lado de Rômulo de Almeida, outro grande economista brasileiro – um, maranhense; o outro, baiano –, a realizar-se no dia 2 de junho.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB-CE) – Na sequência, como Líder, usará
da palavra o Senador Eduardo Amorim, do Estado de Sergipe, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC-SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, procurarei cumprir o tempo regimental. Se a memória não me trai, apenas uma vez, desde que estou
aqui, ultrapassei o devido tempo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais, o que me traz nesta noite a esta tribuna, infelizmente, é o dever de registrar o
descaso em que o meu Estado, Sergipe, vive. O Estado vive um desgoverno jamais visto em toda a nossa história.
Lamentavelmente, o caos tomou conta de todas as áreas dos serviços públicos em Sergipe. Temos, proporcionalmente, um dos maiores índices de criminalidade no País.
Nunca fomos assim, Sr. Presidente, com problemas sérios de mobilidade urbana, de educação, de analfabetismo. E o que dizer da saúde, Sr. Presidente?
Tenho, incansavelmente, denunciado o aniquilamento da saúde pública em Sergipe, com as incontáveis
situações em que o Estado submete a população ao risco de morte iminente por falta de assistência adequada. Dizem os colegas médicos que, só no Hospital de Urgência, são mais de 30 óbitos todos os dias. São 30
famílias destruídas!
Muitos chegam ao hospital pensando que ali está a última esperança de se manterem vivos, mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, não só pela falta de medicamentos, de equipamentos ou do mínimo necessário para
que vidas sejam salvas, infelizmente, o que vivemos nas nossas unidades hospitalares são coisas lamentáveis
e muito tristes. Esses fatos também têm sido frequentemente denunciados pela imprensa não apenas do meu
Estado, mas pela imprensa nacional.
Pois bem, a situação da saúde pública em Sergipe é tão grave que o Ministério Público Federal em Sergipe, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, recomendou ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) que não conceda empréstimo e/ou crédito ao Estado que seja destinado a ações e
serviços de saúde, enquanto o Poder Judiciário não reconhecer que Sergipe tem capacidade de gerir a área
da saúde pública.
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Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a que ponto chegamos na nossa saúde pública. Em verdade, desde 2012,
o Ministério Público, Estadual e Federal, em Sergipe, por meio da Promotoria dos Direitos à Saúde, vem impetrando ações civis públicas, em número que, hoje, já ultrapassa a marca de 110 processos judiciais.
Sr. Presidente, o Estado de Sergipe vem aventando a possibilidade de requerer um empréstimo – mais
um, dentre tantos outros. Em 2008, a dívida pública de Sergipe estava em torno de R$829 milhões; hoje, a nossa dívida pública, lamentavelmente, chega à casa dos quase R$ 5 bilhões.
Falo R$5 bilhões, Sr. Presidente! E, há quase três anos, o servidor público não tem qualquer reajuste nem
aquilo que a inflação corroeu ou tirou do seu poder aquisitivo. Assim, o que se vê é um esquecimento total,
um desvalor total para com a saúde, com o servidor público.
Pois bem, o Estado de Sergipe pediu ao BID mais um empréstimo no valor de cerca de US$100 milhões,
ou seja, em torno de R$250 milhões. Contudo, no nosso País, saúde pública é prestada pelo SUS, pelo nosso
Sistema Único e, no caso de o Estado de Sergipe ser um bom gestor e, ainda assim, faltarem-lhe recursos, cabe
à União aportar mais e mais verbas.
Por isso, os Ministérios Públicos Federal e Estadual pediram a intervenção pública na saúde do nosso
Estado. E sabe por que, Sr. Presidente? Além dos péssimos serviços prestados, 90% da nossa população, 90%
do nosso povo e da nossa gente é completamente “SUSdependente”; não tem outro plano de saúde senão o
SUS. Se o hospital público estiver com suas portas fechadas, se o hospital público inexistir, como no caso do
hospital do câncer, que não existe – e o dinheiro está na conta do Estado para a sua construção há quase três
anos, mas sequer um tijolo foi colocado, uma parede sequer foi construída –, se o hospital de ortopedia não
existir – e clínicas de ortopedia foram fechadas, nos últimos anos, por conta do descaso e dos descompromisso dos gestores do nosso Estado –, pois bem, poderá significar, como tem significado, a diferença entre estar
vivo ou estar morto.
Famílias têm sido destruídas, Sr. Presidente.
O site infonet.com.br publicou, na sua edição de quinta-feira da semana passada, dia 8 de maio, uma
matéria em que esclarece exatamente o porquê de o Ministério Público Federal em Sergipe ter feito a recomendação para que o BID não realizasse o empréstimo ao Estado.
Veja, Sr. Presidente, o Ministério Público fez uma recomendação ao Banco Interamericano. Isso nunca
aconteceu na nossa história, e não sei se isso tem acontecido em algum outro Estado da nossa Federação. Pois
bem; em Sergipe, na semana passada, o Ministério Público Federal pediu ao banco, uma instituição internacional, que não empreste dinheiro ao nosso Estado.
Quero aqui ler alguns trechos dessa matéria do site infonet:
O procurador regional dos direitos do cidadão, Ramiro Rockenbach, explica, no documento, que no início deste ano o MPF/SE juntamente com o Ministério Público de Sergipe (MP/SE) ingressaram com uma
ação na Justiça Federal de Sergipe questionando a capacidade do Estado de prestar adequadamente os
serviços de saúde, empregando da maneira correta os recursos públicos a estes destinados.
E segue:
Embora o Poder Judiciário não tenha acolhido os pedidos liminares como formulados pelos Ministérios
Públicos, reconheceu a gravidade da situação apresentada e emitiu diversas determinações à União e ao
Estado. Entre estas, a de que este último apresentasse àquele Juízo relação de todas as medidas tomadas para cumprir as dezenas de sentenças judiciais já proferidas contra Sergipe devido aos problemas
de gestão da saúde.
A ação conjunta do MP/SE e MPF/SE foi ajuizada após ambos receberem diversos relatórios de Conselhos
Regionais e entidades de classe ligadas à saúde, além de realizarem eles próprios vistorias em unidades
hospitalares que demonstraram a situação preocupante em que se encontra o serviço de saúde pública
do Estado de Sergipe.
Já denunciei neste plenário, a imprensa já denunciou, mas vou repetir: entre os diversos problemas encontrados no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), registra-se desde a falta de material médico-hospitalar
descartável até ambientes sem a devida higienização. Mas os absurdos não param por aí. Colegas médicos foram
infectados por superbactérias e por muito pouco talvez alguns deles não tenham perdido a vida e alguns deles
não tenham perdido membros. Cito aqui o caso do ex-Secretário de Saúde e ex-Deputado Federal Ivan Paixão.
No ano passado, o Ministério Público solicitou a intervenção fiscalizadora dentro do HUSE e, posteriormente, na Fundação Hospitalar de Saúde, para que o Estado assumisse as suas duas maiores unidades, o Hospital de Urgência e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A liminar foi obtida, mas o Estado interpôs um
recurso e os efeitos foram suspensos pelo Tribunal de Justiça.
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Entretanto o desgoverno não para por aí. O DenaSUS – Departamento Nacional de Auditoria do SUS
encaminhou relatório sobre graves irregularidades em praticamente todas as bases do Samu Estadual, cujos
servidores estão em greve há dois meses. O Samu Estadual em Sergipe está em greve há dois meses!
E não se vê resposta nenhuma por parte do gestor estadual. O Governo não está nem aí, Sr. Presidente!
Greves se instalam em todos os setores, até no Samu! São dois meses de greve, e não se vê nenhum diálogo.
O Governo não os chama para dialogar, para conversar. Servidores do Samu não suportam mais ambulâncias
quebradas e ambulâncias sem ares-condicionados. O lugar em que se lavam as macas, Sr. Presidente, é extremamente inadequado e ineficiente. É desumano, completamente desumano pedir para que servidores trabalhem
naquele ambiente inapropriado, em que há colchões rasgados. É isso o que o Governo do Estado tem oferecido, além do descaso com a remuneração daqueles trabalhadores, que, há quase três anos, não têm qualquer
reajuste. E olhe, Sr. Presidente, que o Governo Federal tem mandado para lá recursos!
Nesse relatório, os auditores informaram que a Secretaria de Estado da Saúde, reiteradamente, negou
acesso a documentos, limitando-se a informar que eles se encontravam arquivados junto à Fundação Hospitalar de Sergipe, e ressaltaram que os recursos federais para a gestão do Samu estão sendo remanejados para
a Fundação e estão sendo depositados em contas não específicas – repito: em contas não específicas! – e em
instituições financeiras não oficiais federais, como determina a lei, o que dificulta o controle orçamentário por
parte dos órgãos de fiscalização.
Sr. Presidente, a situação da saúde no Estado de Sergipe, onde, como eu já disse, quase 90% da população são dependentes do SUS, é tão grave, que os Ministérios Públicos Estadual e Federal já pediram até intervenção, como já citei aqui e repito.
Recentemente, médicos do Hospital de Urgência estiveram com o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, e disseram que não suportam mais trabalhar naquele ambiente e que não sabem mais o que fazer. Disseram
ao Procurador-Geral da República que estava nas mãos dele o pedido de intervenção no Ministério da Saúde e
que ele fizesse alguma coisa. Vieram apelar profissionais que passaram a noite toda de plantão, que pegaram
um avião para conversar com o Procurador e para relatar o total descaso da saúde pública em nosso Estado.
A verdade é que, infelizmente, a saúde sergipana está em coma, Sr. Presidente, está na UTI em estado
gravíssimo. Entretanto, o Estado recebeu, entre 2011 e 2013, pelo menos quase R$500 milhões de recursos federais para a saúde. É um dos Estados, Sr. Presidente, que, até 2013, per capita, mais recebia. Logo, o diagnóstico é fácil: o problema que acomete a saúde pública no meu Estado não foi provocado somente pela falta de
recursos, mas, sobretudo, pela péssima gestão.
Diante de tudo que temos acompanhado, concordamos plenamente com a recomendação do Ministério Público Federal em Sergipe, quando afirma que não faz sentido o Estado de Sergipe obter recursos através
de um empréstimo mediante o pagamento de juros a um banco, quando pode obtê-los, sem qualquer ônus,
diretamente da União. Cito aqui o caso do Hospital do Câncer: há quase três anos, o dinheiro está depositado
na conta, e não foi gasto um centavo sequer para construir qualquer parede no Hospital do Câncer.
Sr. Presidente, domingo foi o Dia das Mães. Centenas de mães estão na fila esperando uma radioterapia,
porque lá só um aparelho de radioterapia está funcionando. E esse aparelho de radioterapia, Sr. Presidente,
quebra frequentemente, porque é do século passado. Fui eu, como diretor da unidade de Oncologia, que o
coloquei para funcionar, junto com outros colegas, quando eu lá estava. Só há esse aparelho, Sr. Presidente.
Não há outro, e ele, frequentemente, quebra. Quando ele quebra, vem o desespero daqueles mais de 350 pacientes que estão na fila.
Imagine as mães que têm câncer de mama ou outros tipos de câncer! Quando chega a sua vez, passam
a não ter apenas um tumor, mas vários tumores, como os colegas me relataram. Quando chega a sua vez, esse
único tumor, muitas vezes, já sofreu metástase, virando cerca de três ou quatro tumores, sentenciando, condenando à morte aquelas mulheres, aqueles pais e aquelas mães que enfrentam aquelas filas, lamentavelmente.
Eu gostaria de dizer que outra causa que venho acompanhando de perto desde a Câmara dos Deputados é a dos agentes comunitários de saúde, que vêm lutando por seu piso salarial. Está aqui agora o projeto de
lei, Sr. Presidente, para que se faça justiça com a categoria dos agentes de saúde e dos agentes de endemias.
Espero que, amanhã, o Presidente desta Casa, o Presidente Renan, possa realmente atender a esse apelo
e que nós Senadores possamos votar urgentemente, em regime de urgência, esse reconhecimento, essa valorização de todos aqueles profissionais, dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, que são os profissionais que conhecem as nossas famílias. Eles são obrigados a conhecerem todas as nossas famílias, Sr. Presidente.
Para finalizar, Sr. Presidente, ainda dentro do meu tempo, eu queria fazer mais um apelo ao Presidente
da Casa, para que também coloque para votar a PEC da Defensoria. Isso é fundamental, Sr. Presidente! É importante, Sr. Presidente, que se vote também a PEC da Defensoria, permitindo que a Justiça realmente atenda
todos os brasileiros. Nem todos os cidadãos e cidadãs podem pagar um advogado, Sr. Presidente. Haver defen-
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sor público significa permitir o acesso à Justiça. É preciso que eles tenham quem os defenda minimamente. É
justo, é correto haver defensores públicos em todas as comarcas, Sr. Presidente.
Então, faço aqui esse apelo a V. Exª, para que nos ajude nessa batalha. V. Exª já tem defendido essa batalha. Vamos novamente pedir ao Presidente que coloque em votação essa PEC, para que se valorizem realmente
esses profissionais. Ser um defensor público é a mesma coisa que dizer que é ser unicamente médico do SUS,
porque ele não pode atender nem de forma particular nem de forma privada. Espero contar com V. Exª nessa
luta da Defensoria e dos agentes de saúde.
Para finalizar, peço aqui, mais uma vez, Sr. Governador do meu Estado, que olhe com carinho para a nossa
saúde, que, realmente, está numa situação precária, numa situação muito, muito grave.
Como eu disse, domingo passado foi o Dia das Mães. Vamos ter minimamente sensibilidade de olhar para
aquelas mães que estão na fila, porque só há um aparelho de radioterapia. Na semana passada, esse aparelho
estava quebrado, Sr. Presidente. Quanto custa um aparelho de radioterapia? Dois ou três milhões de reais. Pois
bem, R$2 milhões ou R$3 milhões é quanto o Governo do Estado gasta com propagandas enganosas muitas e
muitas vezes em alguns dias apenas, mostrando que lá a vida não é prioridade para o desgoverno que lá nós
temos, infelizmente. Não é prioridade a vida, porque não temos segurança pública decente. São quase dez homicídios todos os dias. Mães vão para frente do IML todos os dias, dia e noite, madrugada adentro. São quase
dez homicídios. Nunca fomos assim! Mães também vão aos hospitais de urgência, para, muitas vezes, buscar os
corpos de seus filhos, lamentavelmente. Muitas vezes, essas mães também são vítimas. Muitas delas também
têm sido vítimas de homicídios, quando não são vítimas do descaso com a saúde pública.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós é que agradecemos a V. Exª.
A Mesa já incluiu na Ordem do Dia dos trabalhos a emenda constitucional da Defensoria Pública. Estamos na fase de debate. Amanhã, será realizada a quarta sessão de debate. E, como está no calendário especial,
a matéria poderá ser votada amanhã mesmo.
O senhor, como Líder, e os demais Líderes, na hora da votação, nós podemos acordar, inclusive, em votar
o segundo turno já na sequência, o que seria uma grande conquista para a Defensoria Pública, que está defasada nos seus quadros de pessoal no Brasil inteiro. Refiro-me à Defensoria Pública da União, mas quero me
referir também às Defensorias Públicas estaduais, que estão precisando de recomposição nos seus quadros.
Em conversa com o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, também há um movimento de que
possamos colocar em votação, amanhã – provavelmente, todos nós vamos apresentar requerimento à Mesa,
se ele já não tiver sido apresentado –, o projeto dos agentes de saúde, que também é uma conquista que todos temos defendido.
A palavra está com a Senadora Ana Rita.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – V. Exª tem direito à réplica.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Quero só agradecer seu empenho e seu
compromisso. Acho que, mais do que uma conquista para os defensores, essa é uma conquista para o cidadão
pobre deste País.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Não há dúvida.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – É uma conquista para as famílias pobres
deste País, que não têm como pagar um advogado. Somente um defensor, realmente, pode ajudá-los a buscar
o seu direito e ter a justiça garantida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – É claro!
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Mais do que uma conquista para os próprios
defensores, essa é uma conquista para as famílias, cidadãos e cidadãs do nosso País que não podem pagar um
advogado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – E a nossa defesa é a de que se
defenda o povo mais simples, mais humilde, que, muitas vezes, não tem como recorrer à Justiça.
Tem a palavra a Senadora Ana Rita.
Na sequência, devo falar como Líder, mas vamos falar em acordo com o Senador Paim, que já está na
expectativa de podermos encerrar em conjunto a sessão desta terça-feira.
Senadora Ana Rita, V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda; colegas Senadoras; colegas Senadores; telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado; público aqui presente, venho a esta tribuna para manifestar minha profunda
indignação não apenas como Senadora, mas também como cidadã com uma situação de absoluta injustiça.
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Refiro-me ao caso do feminicídio de Christina Gabrielsen, ocorrido na cidade do Recife, em Pernambuco, em
1995, cujo assassino, apesar de ter sido condenado pelo Tribunal do Júri pelo bárbaro assassinato, não irá pagar
pelo crime cometido. Vou citar o fato com detalhes aos senhores e senhoras, para que tomem conhecimento
e fiquem igualmente indignados com tamanho absurdo.
A CPMI da Violência contra a Mulher, da qual tive a honra de ser Relatora, esteve em Recife em 12 de abril
de 2012 e lá ouviu do filho e do irmão de Christina Gabrielsen a notícia de que um crime bárbaro, ocorrido
em 1995, após 17 anos, não havia sequer tido o primeiro julgamento. O autor dos disparos, Anthenor Ferreira
Belleza Neto, ex-companheiro de Christina, foi denunciado, mas interpôs uma série de recursos, objetivando
protelar ao máximo o julgamento e levar à prescrição do crime.
Quando a CPMI realizou audiência em Recife, em 2012, tomou conhecimento do caso e de que havia um
recurso parado no Supremo Tribunal Federal há dois anos. Solicitamos informações ao então Relator do processo, o Ministro Marco Aurélio, que, logo após, julgou o recurso e determinou que fosse feita nova pronúncia.
O crime ocorreu em 1995, e, dois anos depois, foi oferecida a denúncia. A pronúncia só foi realizada em 2012,
porque a primeira foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal.
Finalmente, após 19 anos de espera e de angústia por parte dos familiares da vítima, no dia 16 de abril
de 2014, ou seja, 16 de abril último, aconteceu o julgamento. Os jurados condenaram o réu e assassino, Anthenor Ferreira Bellezza Neto, pelo crime de homicídio simples, apesar de ele ter matado a vítima com três tiros à
queima-roupa. A pena do crime de homicídio simples é de 6 anos a 20 anos.
Como mencionei, o Tribunal do Júri condenou o réu. No entanto, é o juiz que fixa a pena, e o magistrado Ernesto Bezerra Cavalcanti, da 1ª Vara do Júri de Recife, fixou a pena em oito anos, o que levou à prescrição
retroativa do crime, impedindo que o condenado pague por esse crime. Se a pena tivesse sido fixada em oito
anos e um mês, por exemplo, o crime não prescreveria.
É impressionante como um magistrado, que representa a possibilidade de se fazer justiça, pode ter dado
uma pena, por esse crime, que permitiu sua prescrição. Na prática, isso equivale a uma absolvição, já que o
condenado não irá pagar pelo crime cometido e pelo qual foi condenado pelo Tribunal do Júri.
O caso de Christina Gabrielsen é muito semelhante ao de Maria da Penha, que todos e todas nós conhecemos.
Assim como no caso de Maria da Penha, o assassino de Christina Gabrielsen interpôs inúmeros recursos.
Da mesma forma, o acusado da tentativa de homicídio de Maria da Penha, embora tivesse sido condenado pelo
júri, também nunca tinha cumprido um dia sequer na cadeia. O caso de Maria da Penha só foi a julgamento
porque houve a condenação do Brasil pela morosidade e impunidade. Maria da Penha lutou por mais de 15
anos para que o caso fosse a julgamento. É exatamente isso que temos nesse caso: morosidade – isto é, 19 anos
para ocorrer o primeiro julgamento – e impunidade, condenação, sem cumprimento da pena.
É inaceitável que, após o caso Maria da Penha, cuja responsabilização internacional do Estado brasileiro
condenou essa prática de tolerância à violência contra as mulheres, situações como a que relato ainda aconteçam em nosso País.
Em 16 de abril de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Estado por
omissão, negligência e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras e considerou que o caso Maria da Penha não representava uma situação isolada no Brasil. Ao contrário, era um exemplo
do padrão sistemático que seguiam os casos de violência doméstica contra a mulher no País e da impunidade
desses casos. Após exatos 13 anos da decisão da Comissão Interamericana, coincidentemente na mesma data
do julgamento do homicídio de Christina, vemos esse padrão sistemático de impunidade se repetir. O caso de
Christina Gabrielsen expressa, com uma nitidez terrível, como se pode procrastinar um julgamento e deixar
impune um crime.
É inaceitável, repito, Sr. Presidente. Este Congresso Nacional investigou a violência contra as mulheres
e diagnosticou que a prática jurídica no País, nos casos de violência doméstica, ainda é tratada com descaso,
como se os criminosos não devessem ser punidos.
A Lei Maria da Penha surgiu para colocar um fim a essa tolerância, para responder à condenação internacional do País e para estabelecer novos padrões de julgamento. No entanto, o que observamos no julgamento
do assassino de Christina Gabrielsen foi uma conivência do Poder Judiciário com a impunidade, com a tolerância a um crime bárbaro e sem justificativa, que não seja a conduta machista de um homem.
Nesse sentido, quero publicamente solicitar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) analise o caso, pois
não se pode aceitar uma prática jurídica conivente com a impunidade e a morte de mulheres.
Por fim, Srs. Senadores aqui presentes, quero dizer que no Brasil a tese de que se mata por ciúme, cujo
sentimento humano não é útil, é não apenas inaceitável, mas lamentável. Os homens não matam por ciúme. Eles
matam por desejo de controle, de vingança e de ódio contra a autonomia das mulheres que ousam dizer “não”.
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Christina Gabrielsen não foi morta por ciúme incontrolável. Cristina Gabrielsen foi morta por vingança,
porque não aceitava o controle do seu assassino. Esse tipo de crime tem um nome: feminicídio. E é por isso
que a CPMI apresentou um projeto de lei criminalizando o feminicídio.
Srs. Senadores, Senador Paim, Senador Inácio Arruda e demais Senadores, é por isso que temos que
aprovar o projeto que criminaliza esse tipo de crime contra as mulheres. Não podemos aceitar e tolerar que,
em pleno século XXI, a Justiça brasileira aceite a tese do ciúme e da violenta emoção para diminuir a pena de
assassinos de mulheres. Repito: mortes de mulheres nessa situação não se dão por ciúme, mas por um profundo ódio à autonomia das mulheres. Por isso, espera-se que o Tribunal de Justiça de Pernambuco revise a pena
imposta pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri do Recife e não acolha a tese de morte por ciúme ou acidental.
A morte de Christina Gabrielsen e a tentativa de homicídio de Maria da Penha ocorreram porque elas,
assim como milhares de brasileiras, não aceitam o controle dos homens.
Por isso, Sr. Presidente, finalizo dizendo: fazer justiça neste País é dizer “não” ao controle masculino e à
impunidade dos casos de violência doméstica contra as mulheres.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer.
Muito obrigada pela atenção de todos vocês.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Nós que agradecemos.
Convido o Senador Paulo Paim para que possa fazer uso da tribuna como Líder, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
V. Exª tem o tempo regimental.
Evidentemente, todos nós registramos que a data é muito importante para o povo brasileiro, pois é fruto
da luta de milhares de escravos e milhares de pessoas, gente do bem, do povo brasileiro.
Nesse dia, foi assinada a lei que libertava os escravos, que acabava totalmente com regime da escravidão no Brasil, embora as suas sequelas permanecessem por longo período, e as suas marcas estejam presentes
até hoje na sociedade brasileira.
Com esses cumprimentos, passo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador
Inácio Arruda, eu não poderia, nem que a sessão demorasse até a meia-noite, deixar de vir à tribuna e falar sobre o 13 de maio, pela simbologia.
Muitos dizem que em 13 de maio houve a “libertação dos escravos”, entre aspas, porque muitos e muitos anos depois ainda continuou a escravidão, e até hoje temos trabalhadores que vivem sob o regime de escravidão no Brasil e no mundo. Tanto é assim que temos aqui, no Senado, um debate para votar a PEC contra
o Trabalho Escravo, mas ainda não conseguimos votá-la. Se não querem votá-la é porque sabem que ainda
existe trabalho escravo no Brasil.
Mas quero iniciar a minha fala sobre esse tema, Sr. Presidente, fazendo uma homenagem ao escritor e intelectual negro Amauri Rodrigues da Silva, pelo belo livro que recebi dele – ele veio me entregar hoje –, chamado
Presença e Silêncio, da Colônia à Pós-Modernidade: Sinais do Personagem Negro na Literatura Brasileira, 2ª edição.
É um belo livro, escrito por esse senhor, que tive a alegria de conhecer hoje. Ele veio me trazer o livro
como um gesto, segundo ele, da luta de todo um povo no dia 13 de maio. Eu disse a ele que faria este comentário da tribuna.
É claro que, como ele me deu o livro hoje, eu não o li, mas ele se deu ao trabalho de dialogar comigo,
explicando-me o conteúdo e a importância do livro, que começarei, naturalmente, a ler a partir desta noite,
exatamente no dia 13 de maio.
Parabéns, Amauri Rodrigues da Silva! Você é um intelectual que orgulha todo o povo brasileiro, negros
e brancos.
Sr. Presidente, hoje é 13 de maio, uma data que se apresenta para nós muito mais para reflexões.
Quero, aqui, ressaltar algumas. A primeira é que a abolição não foi concluída e que os negros e negras
deste País ainda sofrem com a mazela do período escravocrata. A outra é que essa data representa a constante
luta de emancipação dos negros e negras.
Meus amigos, após 126 anos da promulgação da Lei Áurea aqui no Brasil, os indicadores sociais ainda
são muito, muito preocupantes. Conforme pesquisa do Ipea, de Tatiana Dias Silva e Fernanda Lira Goes, no livro Igualdade Racial no Brasil – Reflexões no Ano Internacional do Afrodescendente, elas dizem que, no mundo
do trabalho, os negros são a maioria entre os trabalhadores sem carteira, entre os não remunerados e entre
os trabalhadores domésticos. As mulheres correspondem a 93% dessa categoria: domésticas. Por sua vez, as
mulheres negras representam 56% dos ocupados no trabalho doméstico, que empregava, em 2010, quase 6
milhões de trabalhadores, o que correspondia a 7% do total dos trabalhadores ocupados. Seis milhões correspondiam somente a 7%. Assim, apenas 34,5% dos trabalhadores domésticos possuem carteira de trabalho
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assinada, ou seja, quase que 70% dos trabalhadores domésticos não têm carteira de trabalho assinada, percentual ainda mais reduzido para as mulheres negras.
Na educação, cerca de 40% dos negros entre 15 e 17 anos frequentam ensino médio. Essa realidade é
presente para 58% dos que não são negros.
Destaco, neste 13 de maio, a dor daqueles que sentem no coração a tristeza que atinge a alma pelo sofrimento causado pela chaga da discriminação.
E mais: ao ver mães e pais enterrando diariamente seus filhos que são mortos de forma brutal, assim invertendo o ciclo natural da vida.
Neste 13 de maio, a juventude negra dá um grito: o grito pela vida. Juventude esta que está sendo ceifada dos seus direitos e garantias fundamentais expressos na Carta Magna que eu ajudei a escrever.
Todos os dias, inúmeros jovens negros morrem no Brasil. Os homicídios são as principais causas das mortes
de jovens entre 15 e 29 anos. E os senhores e as senhoras sabem qual é a cor desses jovens? Esses jovens são os
nossos jovens, são os jovens negros, os jovens moradores das periferias e também de áreas centrais do Brasil.
O Ministério da Saúde mostra que mais da metade – 53,3% – dos 49.932 mortos por homicídios, em 2010,
no Brasil, eram jovens. Destes, 76,6% negros, e 91,3% desses jovens do sexo masculino.
Em publicação do Mapa da Violência 2012, o número de homicídios, entre o período de 2002 e 2012,
reduziu 25% entre as pessoas que não são negras. Mas aí está: houve um aumento de 29,8% – quase 30% –
sobre os negros.
A pesquisa revela que morrem duas vezes mais jovens negros do que aqueles que não são negros. Em
oito anos, a taxa de homicídios de jovens negros, que era de 71,7%, passou para 153,9%.
É uma situação em que se tem que dar um basta.
Sr. Presidente, quero dizer que, do mesmo modo que tivemos os quilombolas e os abolicionistas no
combate à escravidão, é necessário criarmos – já que estamos na Copa do Mundo – um time forte, qualificado,
para combatermos o crime que atinge à juventude negra.
Reconhecemos a iniciativa do Programa Juventude Viva, criado pelo Governo Federal, sob a coordenação
da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
O programa visa reduzir a vulnerabilidade dos jovens em situação de violência física e simbólica, a partir
da criação de oportunidades de inclusão social e de autonomia, de oferta de equipamentos, serviços públicos
e espaços de convivência em territórios que concentram altos índices de homicídios e do aprimoramento da
atuação do Estado por meio do enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para essa questão.
A abolição no Brasil não se consolidou. O chicote de ontem não pode ser a bala de hoje. É preciso ir
além, ampliar as políticas de combate a esse genocídio. E por que não instalar já a CPI para averiguar o porquê
do assassinato em massa da juventude negra? Tive o prazer de, junto com a Senadora Lídice da Mata, propor
essa CPI. As assinaturas foram coletadas, mas ela não foi instalada. Se não formos firmes em relação a isso, não
teremos mais os nossos jovens negros e as nossas jovens negras utilizando os espaços que o movimento negro conquistou, como, por exemplo, as cotas nas universidades, que tanto peleamos para conquistar e que, ao
contrário do que alguns diziam, está sendo um sucesso.
Repito: o chicote de ontem não pode ser a bala de hoje. Assim não teremos os nossos jovens negros e
as nossas jovens negras usufruindo das cotas no serviço público ou das cotas aqui no Parlamento, como hoje
muito bem anunciou o Presidente Renan – cotas que a Presidenta Dilma mandou, por um projeto, e que votaremos amanhã –, cotas dentro do Senado para os terceirizados e para os concursos da Casa, como hoje decretou o Presidente.
Ah, como eu quero ver os nossos jovens negros e negras no mercado de trabalho, atuando nos campos
social, econômico e político do nosso País, junto, é claro, com aqueles que não são negros.
Repito: tudo isso é para que o chicote de ontem não se transforme na bala de hoje. Quero ver os jovens
negros e as jovens negras também como juízes, juízas, doutores, doutoras, aplicando a legislação, como o Estatuto do Idoso, o da Igualdade Racial, o da Pessoa com Deficiência, exigindo a política de salário mínimo, que
muitos não cumprem até hoje; exigindo o cumprimento das legislações que existem no Brasil e no mundo.
Sr. Presidente, eu ainda lamento porque não regulamentamos o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo isso
ajudaria muito para que o chicote não se torne bala.
Por que não votamos, no dia de hoje, simbolicamente, a política de cotas nos concurso? É claro que entendo.
Senadora Lídice da Mata, V. Exª não estava aqui, mas fiz questão de citá-la, e vou citá-la de novo quando falarmos do Troféu Abdias Nascimento, pois V. Exª teve a iniciativa e me chamou para uma parceria. Tenho
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grande esperança de que votemos amanhã. Está na pauta. Na CCJ – V. Exª estava lá, Senador Inácio Arruda,
assim como a Senadora Lídice –, foi muito bonito, foi por unanimidade a votação da política de cotas. Brancos,
negros, independente de ser oposição ou situação, ninguém – ninguém! – se posicionou contra.
Quero ver os nossos jovens e as nossas jovens usufruindo dos quilombos do amanhã, Projeto de Lei nº
113 – casualmente 113 –, de 2008, de nossa autoria, que pretende criar um centro de convivência nos quilombos. Isso é o quilombo do amanhã, onde haverá esporte, espaço, canchas olímpicas, espaço para lazer, espaço
para estudar, espaço para ensino técnico, espaço para bailar, para dançar, para brincar, para jogar futebol, para
jogar basquete, vôlei, natação. Esse é o quilombo do amanhã com que tanto sonho, e apresentei o projeto em
2008. Ele objetiva oferecer ensino básico, fundamental e tecnológico, inclusive serviços de esporte, cultura e
lazer, saúde e inclusão digital aos moradores dos quilombos. Esse é o quilombo do amanhã, conforme o projeto que apresentei em 2008.
Tudo isso porque não quero que o chicote de ontem seja a bala de hoje.
Por que não votarmos – eu queria tanto que se votasse rapidamente – o Projeto nº 418, de 2012, de nossa
autoria, que insere o capítulo sobre o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes
das comunidades dos quilombos?
Como eu queria que a nossa juventude pudesse olhar para o futuro com a alegria de dizer: “Vamos viver,
amadurecer, envelhecer e morrer com dignidade”.
Como eu queria que a juventude, seja branco, seja negro, seja índio, possa um dia dizer: “Eu consegui
ajudar a derrubar o famigerado Fator Previdenciário”, que arrebenta com o salário dos mais pobres. Todo mundo sabe que a pobreza neste País tem cor, é preta.
Tudo isso ajudaria muito para que a bala não substituísse o chicote.
Esperamos ver todos, negros, brancos e índios, estudando, e não trabalhando, como existe hoje o trabalho infantil, quando o lugar de criança, seja negro, seja branco, é na escola.
Como eu gostaria de ver aprovado o Projeto nº 297, de 2003, que combate o trabalho infantil.
Somos todos responsáveis pelo mundo que está à nossa frente. Diante disso, devemos mudá-lo, pois do
jeito que está, não dá.
Nesses cerca de 30 anos de vida pública, eu tenho dito que temos que ter como propósito combater, por
meio da legislação, da mobilização, do Judiciário, do Executivo, das ONGs, de todos os homens e mulheres de
bem, de todas as formas, os preconceitos, as desigualdades. E buscando fazer com que todos tenham espaços
de oportunidades iguais para mostrar toda a sua capacidade nas mais variadas áreas, seja no campo social, no
trabalho, na educação, na saúde, seja na luta permanente, dando espaço para as pessoas com deficiência, sejam negros, brancos, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens. Enfim, espaço para todos.
Assim, nós avançaremos para que a bala não substitua o chicote.
Quero lembrar, ainda, que, em parceria, novamente, com a Senadora... Está escrito aqui, Senador Inácio
Arruda. Para não dizer que eu só faço parceria com a Senadora Lídice da Mata, nós somos parceiros nas 40 horas, e isso interessa muito a todo trabalhador.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Entre outras. Entre outras parcerias
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Entre outras tantas, como a do IPI da bicicleta, lembra?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Claro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª apresentou o projeto mais antigo, eu apresentei outro, e nós trabalhamos juntos no seu projeto.
Eu quero lembrar aqui que, em parceria com a Senadora Lídice da Mata, que teve a iniciativa, criamos a
Comenda Abdias Nascimento. Ela vem agraciar personalidades que tenham oferecido contribuição relevante
à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira e ao combate a todo o tipo de preconceito e na linha dos
direitos humanos.
Convido a nossa sociedade para que faça sua indicação à Comenda. Poderão ser indicadas entidades
governamentais e não governamentais, Senadores e Deputados, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, se destacaram na luta contra o preconceito.
Já falei aqui do livro do meu querido Amauri, intelectual negro. Trata-se de uma obra literária que analisa
livros e, por meio dessa análise, “lê” a sociedade brasileira, da colonial à pós-moderna que aí está.
O livro, que é resultado de sua tese de doutorado na UnB, baseia-se na obra de autores consagrados da
literatura nacional pesquisados durante 500 anos.
Nessa pesquisa fica evidente a falta de voz aos negros. O professor, fazendo referência a Dom Quixote,
numa comparação com os personagens negros retratados na literatura, argumenta: “Tendo voz, o personagem
redefine sua história”. Por isso, a importância dessa pesquisa. Agradeço, sinceramente, ao professor Amauri por
sua visita, hoje, a este Senador, e por esse importante livro de pesquisa que ele me presenteou.
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Finalizo meu pronunciamento sobre o Treze de Maio, destacando um dos maiores eventos do mundo,
ou o maior, a Copa do Mundo, que neste ano será sediada pelo Brasil.
Este evento agregará em 183 milhões o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil até 2019, previsão que está
no site www.copa.gov.br.
Está previsto também um impacto direto de 9,4 bilhões gerados por 3,7 milhões de turistas.
Nesta Copa, eu quero nossa juventude negra e branca participando como torcedores, jogadores, empresários, turistas, voluntários, como cidadãos ativos e vivos, como cidadãos sujeitos a direitos e a deveres.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Quero dedicar este Treze de Maio à vida, ao combate do ataque que está sofrendo a juventude negra.
Homenageio todas as Marias, as Joanas, as Cláudias, os Pedros, os muitos Josés, Rogérios e Silvas.
Muito já foi conquistado, como as políticas de ações afirmativas para a população negra, mas muito temos ainda que fazer.
Quero terminar meu pronunciamento, Sr. Presidente, sobre o Treze de Maio, homenageando Jair Rodrigues, como fiz no dia em que ele faleceu, com uma música que ele cantava como ninguém. Jair Rodrigues, que
faleceu semana passada, cantava a música “Alma Negra”:
Minha alma é negra
Como o toque do tambor
Batido pelas mãos negras
minh’alma responde
ao canto do chão
dos pés que marcam na terra
toda a sua vibração
alma negra
minha alma é negra
Para absorver todo o som
do grave é o agudo que
sai do meu coração
Minha alma é negra
Meu astral é colorido
Arco íris espalhando
alegria, axé e amor
Alma negra
minha alma é negra
como o toque do tambor
Alma negra, minha alma negra
é brasileira, é latina, mais
caribe que argentina diamante
transparente em água mais
cristalina
Alma negra, minha alma negra
é aberta para toda cor, da dança
do universo, a unção do axé, axé
e muito amor.
Esse foi Jair Rodrigues, homenageado por todos nós durante esta semana.
Sr. Presidente, hoje, quando abri os trabalhos – vou fazer só este pronunciamento –, eu disse que os funcionários do Itamaraty, contratados, não concursados, entraram em greve por 48 horas. No momento em que
dei aqui essa informação, eu me comprometi a ler o manifesto deles. Peço a V. Exª mais cinco minutos para que
eu leia o manifesto. Aí encerro o meu pronunciamento. Tenho mais quatro que deixarei para amanhã. Estavam
aqui acumulados.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – V. Exª já está inscrito para se
pronunciar amanhã.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª é muito criativo. Está quase dizendo: “Por favor, Paim, fale o resto amanhã”.
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Só vou ler o manifesto da Aflex. Um abraço a todos eles.
Sr. Presidente, a Aflex solicitou que eu lesse, aqui da tribuna, um manifesto da entidade, que entrou em
greve por 48 horas, a partir de hoje.
Hoje, 13 de maio, comemora-se a Abolição da Escravatura no Brasil, que, promulgada há mais de um
século, oficializou a libertação dos escravos.
Este importante dia foi escolhido pela Associação Internacional dos Funcionários Servidores Locais do
MRE no mundo para protestar e iniciar uma paralisação de 48 horas em postos-chaves, consulados e
embaixadas no Brasil e no exterior.
Em tempo de democracia e modernidade, é inconcebível qualquer forma de abuso, escravidão, discriminação ou exploração. Entretanto, milhares de trabalhadores, no Brasil e no exterior, estão sem seus direitos trabalhistas mínimos. Ao contrário dos servidores públicos dos Ministérios das Relações Exteriores, os
funcionários locais são demissíveis e, portanto, muito vulneráveis. Devido a essa fragilidade, tornam-se
presas fáceis para assédios e não raramente são vítimas da hierarquia, que justifica humilhação, desrespeito e abuso psicológico.
O abuso do poder traz também, como consequência, o descarte injusto de funcionários locais, daqueles
que são contratados aqui ou no exterior, com décadas de serviços dedicados aos Governos, e que saem,
muitas vezes, sem qualquer proteção trabalhista ou previdenciária.
Do tratamento desumano, sem proteção legal, à exposição a ambiente de trabalho degradado, os trabalhadores locais das missões diplomáticas, no Brasil e no exterior, alertaram inúmeras vezes ao ministério
correspondente, entretanto, nada foi feito para minimizar o problema.
Por essa razão, recorrem hoje publicamente a este Senador e solicitam apoio e ajuda para que o impasse
seja equacionado.
A situação é crítica, salários congelados em até oito anos e muito abaixo dos patamares de mercado,
ausência de política salarial ou de reposição por perda inflacionária, chega-se ao extremo de alguns trabalhadores terem que recorrer a auxílios sociais, como a ajuda para trabalhadores pobres na Europa, ou
ainda o equivalente ao Bolsa Família nos Estados Unidos, ambos justificados porque os salários estão
na linha de pobreza absoluta.
Nesse clima de trabalho bastante desfavorável, mais tem se exigido dos 4.000 trabalhadores que compõem a classe.
A tensa tarefa de processar documentos, para brasileiros e estrangeiros, em número duas ou três vezes
maior devido à demanda da Copa do Mundo, não resultou em qualquer tipo de recompensa ou compensação a esses profissionais.
Nesse cenário precário, a perseguição aos líderes da associação foi a gota d’água. A tentativa de forjar
a demissão, supostamente por justa causa, da presidente e da tesoureira da Aflex, ambas lotadas no
Consulado-Geral em Atlanta, além da suspensão arbitrária do vice-presidente da Aflex, lotado na Embaixada de Londres, do memorando injustificado recebido pela diretora de direitos humanos, lotada no
Consulado-Geral em Paris, os dois últimos no mesmo dia, e da pressão sofrida pela suplente da diretoria de
direitos humanos, do Consulado-Geral em Sidney, apenas comprovam a opressão a que são submetidos.
A Carta Magna brasileira, no seu Artigo 5º, nos dá o direito à liberdade de expressão e à livre associação,
como também são estes, direitos universais de toda pessoa, consagrados pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
Por isso, Sr. Presidente, fazemos um apelo público da tribuna do Senado, para que haja uma melhor interação, mais diálogo e que a gente possa chegar ao fim mediante um grande entendimento.
Precisamos da aprovação do Projeto de Lei 246, de 2013, do Senado Federal, que está na CRE, pois minimizará parte das gravíssimas distorções trabalhistas sofridas pela categoria.
Este Projeto de Lei, vale salientar, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em 2013 e, agora
em maio, obteve parecer favorável do Relator, Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A aprovação desse projeto de lei, Excelentíssimos Senhores, criará cargos ou dará...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –... regalias aos funcionários contratados localmente
pelas missões diplomáticas brasileiras? Claro que não, não são regalias, não é nada. Apenas melhora a
qualidade de vida deles. Apenas vai garantir-lhes os direitos trabalhistas mínimos previstos no Art. 7º da
Constituição Federal, como: pagamento de 13º salário, licença a gestante, gozo de férias remuneradas
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com adicional de um terço, isonomia salarial, sem distinção de sexo, idade, cor ou estado civil e reposição de perdas.
Ninguém quer cargos, ninguém quer regalias. Só os direitos trabalhistas.
Com efeito, é inacreditável que esses direitos mínimos não sejam assegurados àqueles trabalhadores que
exercem função aqui ou no exterior.
Com a paralisação de 48 horas, o atendimento consular aos milhares de brasileiros no exterior, a emissão de passaportes e de outros documentos, a assistência consular, os vistos, os contatos institucionais
entre as representações diminui.
As missões brasileiras com maiores demandas de atendimento consular estarão fechadas ou atendendo
apenas emergências: os consulados em Nova York, Los Angeles, Hartford, São Francisco, Houston, Atlanta, Toronto e Montreal na América do Norte, bem como na Europa, em importantes postos como Paris,
Londres, Bruxelas, Frankfurt e Berna.
Manifestações vão ocorrer ainda em outros postos como em Roma, Milão, Genebra e Rotterdam.
Ressaltamos e agradecemos o empenho de você, Senador Paim, que eu sei que vai ler este documento, e vai
ler porque você expressa a vontade desses movimentos que lutam para melhorar a sua qualidade de vida.
Por fim, apelamos a esta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Apelamos também à Presidenta Dilma que, com
todo o seu passado de luta, temos certeza, vai priorizar o trabalhador e suas famílias, assegurando-nos
condições mínimas e dignidade de trabalho.
Excelentíssima Presidenta Dilma, nosso apelo é para que também sejam assegurados, aos diretores e a
todos os membros da Aflex – são sindicalistas – os direitos constitucionais já conquistados e tão solidificados em nosso País, como a liberdade de expressão, a livre associação e a mobilização.
A nossa causa é nobre. A nossa causa é nobre, visa à proteção de uma classe fragilizada. As nossas reivindicações são justas, e desejamos continuar servindo ao nosso País, com patamares dignos de trabalho e contratação.
Apelamos para que um canal de diálogo e de negociação seja aberto rapidamente, o impasse seja resolvido e o impacto minimizado. Nosso sincero agradecimento em nome de todos os funcionários locais das
missões brasileiras no exterior. Diretoria da Aflex – Associação Internacional dos Funcionários Servidores
Locais do MRE no Mundo.
Brasília, 13 de maio de 2014.
Li o manifesto, Sr. Presidente, esperando que haja negociação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Vamos encaminhá-lo à Presidência da República como decisão da Mesa Diretora dos trabalhos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Sr. Presidente, eu não esperava outra
medida de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Enquanto faço uso da palavra,
peço a V. Exª que dirija os trabalhos. Na sequência, concederei a palavra à Senadora Lídice da Mata, para a conclusão dos trabalhos do dia de hoje.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Um abraço, sejam todos bem-vindos
aqui, acompanhando a grande Senadora Lídice da Mata. Sejam bem-vindos os prefeitos e vereadores da Bahia;
Bahia de todos os Santos; Bahia tão querida por nós. Eu, quando posso, vou à Bahia, adoro o litoral da Bahia, é
bom demais. Um abraço a todos.
Senador Inácio Arruda com a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Convido todos a visitarem o Ceará, o mais
rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Que também é lindo!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Senadora Lídice da Mata, as minhas primeiras palavras são para registrar esse fato histórico,
este dia do nosso País, o Treze de Maio. Ele é fruto de muita luta dos negros, dos abolicionistas, que reagiram
à escravidão, lutaram e conquistaram a liberdade, fruto de muita luta.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

163

Essa luta, evidentemente, teve sequência, porque as mazelas da escravidão, que deixaram sequelas até
hoje no nosso País, precisam ser corrigidas. Aos poucos isso vem sendo feito com alguma resistência de setores
muito conservadores, que não compreendem o papel importantíssimo das conquistas que temos alcançado
com as quotas nas universidades, que agora se estendem para o serviço público. São passos para mitigar o efeito das sequelas deixadas pelo regime brutal de escravidão, promovido pelos senhores de escravos brasileiros.
Mas é bom que se diga que os escravos eram comercializados em grandes companhias estrangeiras,
sob o domínio de ingleses, de franceses, de holandeses, gente muito fina, muito grã-fina, de lordes e senhores, que hoje pousam de defensores dos direitos humanos. Foram eles que fizeram a escravidão. E somos nós
que temos que resolver o problema das sequelas, oferecendo o espaço e a oportunidade para corrigir tantos
anos de descaso e discriminação.
Sr. Presidente, também faço o registro de que, exatamente nesta data, na minha cidade de Fortaleza,
as ruas estão praticamente ocupadas de milhares de pessoas, que estão também comemorando uma festa
católica da Nossa Senhora de Fátima, que é uma santa muito reverenciada no meu Município de Fortaleza. E
a população praticamente da cidade inteira participa dessa manifestação, que já é também uma expressão
cultural da nossa cidade.
Então, cumprimento os católicos da minha cidade, da cidade de Fortaleza por essa manifestação sempre
pacífica e, muitas vezes, uma manifestação que traduz bandeiras políticas importantes do povo brasileiro, entre elas a luta pela paz entre nós brasileiros frente a um recrudescimento da violência e da criminalidade que
assola também o meu Município, o meu Estado e muitas regiões do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpri missão oficial externa hoje, com o Senador Vital do Rêgo,
que preside uma subcomissão que trata da questão da interligação de bacias do Nordeste Setentrional com o
Rio São Francisco. Acompanhamos a Senhora Presidente, juntamente com o Deputado Wilson Santiago Filho
e o Deputado Aguinaldo Ribeiro, os dois da Paraíba, e o Deputado Arnon Bezerra, que nos recebeu na cidade
de Juazeiro do Norte. Nós fizemos uma visita a três Estados, com a Presidente da República, mais o Ministro
da Integração, Francisco Teixeira, e o Ministro da Comunicação. Nós visitamos o Túnel Cuncas II, que fica na
cidade de São José de Piranhas, no Estado da Paraíba. Ali fomos recebidos pelo prefeito da cidade e também
pelo governador do Estado, o Governador Ricardo Coutinho. Essa obra, que é o Túnel Cuncas II, está concluída.
É uma importante obra, porque ela recebe águas que vêm do Túnel Cuncas I. Esse Túnel Cuncas II tem
quatro quilômetros de extensão completamente em rocha. Ele vai receber as águas que vêm do Túnel Cuncas
I, que começa no Município de Mauriti, no Estado do Ceará, até encontrar Cuncas II, já no Município de São
José de Piranhas, no Estado da Paraíba.
Essa obra já pronta é uma parte significativa do Projeto de Integração de Bacias, são os canais que vão
integrando as bacias do Nordeste Setentrional. Esse eixo é o Eixo Norte, o eixo que vai abastecer, ou receber,
ou oferecer águas ao Estado da Paraíba. Começando pelo Ceará, entra na Paraíba por esses túneis, daí vai ao
Rio Grande do Norte. Então, é uma obra de grande fôlego, que está em andamento acelerado.
São mais de 10 mil trabalhadores entre operários, engenheiros, engenheiras, profissionais que estão trabalhando com a área de paleontologia, arqueologia, que estão tratando de todos os fósseis, tratando de todas
as áreas da fauna e da flora da região.
E também, ao longo dessa obra, você vai ter os trabalhos de mitigação do processo, com a recomposição
de mata ciliar tanto do Rio São Francisco como na área dos Eixos Leste e Norte da interligação da bacia, que
ficou conhecida no Brasil, por uma espécie de teima negativa, como transposição.
Da Paraíba, voltamos ao Ceará, para o Município de Jati, onde, acompanhado do Governador do Estado,
Cid Gomes, de secretários de Estado, de prefeitos, vereadores, nós fomos até a Barragem de Jati.
A Barragem de Jati recebe as águas que vêm cortando os sertões de Pernambuco, saindo de Cabrobó,
até chegar ali em Jati, no Estado do Ceará. E de Jati em diante, dessa Barragem de Jati, a água vai descer em
gravidade. Ao Estado do Ceará inteiro ela vai por gravidade, para a Paraíba vai por gravidade, e segue para o
Rio Grande do Norte também no mesmo processo, por gravidade. É um êxito da engenharia do nosso País,
uma grande conquista.
Ali, a Presidente da República fez pronunciamento mostrando o papel e a importância do significado da
obra. Tivemos também o depoimento emocionado da Prefeita Neta, da cidade de Jati, que não estava prevista
para falar, mas que foi surpreendida pela Presidente da República, que lhe ofereceu a palavra. Ela, muito emocionada, mostrou o significado, a importância e o papel dessa obra, que é a garantia de que você não deixará
o Ceará, a Paraíba e, muito menos, o Rio Grande do Norte, que são os trechos que nós visitamos, porque não
há água para beber para os seres humanos nem tampouco para os animais.
Então, eu quero registrar também esse depoimento emocionado, com uma fala muito simples da Prefeita Neta, do Município de Jati, do meu Estado do Ceará. Ali no vertedouro da Barragem de Jati, nós tivemos
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condições de ver a dimensão e o impacto da obra. São mais de 10 mil trabalhadores nesse instante na obra da
interligação de bacias do Rio São Francisco.
Na sequência dessa solenidade, fomos a Cabrobó, já em Pernambuco, praticamente na fronteira com o
Estado da Bahia, onde é feita a captação das águas. Ali fomos recebidos pelo Governador João Lyra, do Estado
de Pernambuco, por prefeitos, vereadores e muitos operários que nos acompanharam para fazer uma visita à
primeira estação de bombeamento, também outra obra fantástica de engenharia. As bombas, todas elas, de
toda área da interligação de bacia, são fabricadas no Brasil pela indústria brasileira; os motores, também todos
construídos no Brasil. É um prédio de, mais ou menos, onze andares de altura ou pouco mais que recebe um
conjunto de bombas que vai fazer a tomada d’água e levá-la para que possa começar a descer, por gravidade,
no Estado de Pernambuco e dar a garantia de que a população de Recife e região metropolitana não terão de
fazer racionamento de água para viverem naquela bela região do Nordeste brasileiro, muito menos em Campina Grande nem em João Pessoa. Evidentemente, o mesmo ocorrerá com a região metropolitana de Fortaleza, que hoje tem um pouco mais da metade da população do Estado do Ceará, que está próxima dos nove
milhões de habitantes.
Natal e sua região metropolitana, que também estão em processo de crescimento largo, também têm
esta garantia: não precisam deixar sua região para terem a água de beber. E, pelo contrário, aqueles que nos
deixaram por essas razões podem voltar para o Nordeste para trabalhar, para viver e para estudar, porque as
condições hoje são muito mais dignas do que as que tínhamos há dez, quinze anos em nosso País.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de fazer este registro, mostrando o papel, o significado dessa obra extraordinária de interligação de bacias. Isso mostra a importância e a necessidade
de planejar, de fazer bons projetos e de executá-los a tempo e a hora.
É evidente que essa obra está muito atrasada no tempo, na história do nosso País. Ela já foi pensada no
século XIX, mas só começou a ser construída por um operário metalúrgico, torneiro mecânico e retirante nordestino. Talvez não fosse isso, e esse sentimento novo que temos no Brasil de planejar, projetar, executar é importante para os interesses não só econômicos, mas, sobretudo, para os interesses sociais do nosso País, que
é atender à população brasileira.
Alguns repórteres indagaram os presentes ali sobre a situação crítica no Estado de São Paulo, e, hoje,
ouvi pronunciamento aqui do Senador Suplicy, mostrando a situação gravíssima do Estado de São Paulo. E ouvi
do nosso Ministro da Integração, um homem ligado à questão hídrica, já há muitos anos, no nosso Estado, no
Ceará, e em muitos empreendimentos fora do nosso Estado, que a situação é crítica no Estado de São Paulo há
mais de 15 anos. São os técnicos do Estado de São Paulo que advertiam o Governo do Estado de que a cidade
poderia entrar em colapso de abastecimento. Então, chegamos a uma situação grave como essa. É preciso, talvez, olhar para a realidade nordestina. Nós, que temos tantos períodos largos de estiagem, buscamos planejar,
especialmente no meu Estado do Ceará, para que possamos conviver adequadamente com a estiagem, porque
é um fenômeno comum na nossa região.
Então, Sr. Presidente, faço este registro porque considero muito importante essa obra que visitamos no
Estado do Ceará, no Estado da Paraíba e também no Estado de Pernambuco. Daqui a pouco, a água do Rio São
Francisco não correrá somente para o mar; ela vai banhar também os sertões do Ceará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o grande Senador Inácio Arruda, do Ceará, que vai para a reeleição ao Senado, não é, Senador?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Fora do microfone.) – Evidentemente. É a
nossa luta e a nossa causa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pelo brilhante trabalho que V. Exª faz
na Casa, tenho certeza...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Fora do microfone.) – Para que V. Exª tenha a
garantia da leitura, vou entregar o livro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vai, inclusive, me devolver o livro. (Risos.)
Muito bem! Tenho certeza de que V. Exª será reeleito.
Muito obrigado, Senador.
Senadora Lídice da Mata, grande Líder do PSB, que orgulha a Casa, a Bahia e o Brasil.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Paim, por nossa parceria, também muito rica, nesse trabalho cotidiano, do
Senado Federal, em questões em que temos grande identidade, entre elas, as vinculadas aos direitos humanos.

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

165

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu queria fazer alguns registros aqui, hoje. O primeiro é saudar os prefeitos e as prefeitas participantes da XVII Marcha a Brasília, os prefeitos que estão ocupando
a cidade de Brasília hoje, acompanhados de muitos vereadores.
Há pouco, V. Exª registrou a presença de prefeitos da Região do Sudoeste da Bahia e de vereadores, também, dessas cidades, que estão aqui participando desse calendário que já é conhecido, que é a Marcha dos
Prefeitos, colocando em pauta as lutas municipalistas.
Entre essas reivindicações, está o aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios, a compensação e reposição das perdas financeiras por desoneração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e a
redistribuição dos royalties e participações especiais do petróleo e gás, entre outros pontos.
Os prefeitos têm, nesses anos todos, feito uma marcha cotidiana a Brasília. Os nossos gabinetes de Senadores, especialmente, e de Deputados recebem quase que mensalmente um grande número de prefeitos. Isso,
Sr. Presidente, porque estamos vivendo um pacto federativo às avessas. Nós, hoje, cada vez mais, aumentamos
as atribuições dos Municípios e os projetos e programas do Governo Federal de políticas sociais, de políticas
educacionais, de políticas de saúde.
Todos levam até o Município programas, ações, benefícios, mas, atrás de cada um, uma parte do custo para
a manutenção deles. E os Municípios brasileiros não têm mais condição disso, estão com suas dívidas imensas,
dívidas com o INSS, renegociações feitas e nunca em condição de serem cumpridas. Os Municípios brasileiros
estão quebrados, e só uma mudança de postura do Governo Federal lhes garantirá uma compensação pelo
enfrentamento da crise econômica no País, pautada em políticas econômicas de renúncia fiscal, que levam
efetivamente a uma diminuição maior da participação do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
O ente mais frágil da Federação brasileira é justamente aquele onde as pessoas moram, vivem, estudam,
trabalham e onde, portanto, se dá a realização de toda política e de todo atendimento de políticas públicas
em cada um desses Municípios.
Quero dar a minha solidariedade às prefeitas e aos prefeitos brasileiros que estão hoje aqui em Brasília.
Quero também, Sr. Presidente, registrar que o Ministério da Educação autorizou a abertura de mais oito
novos cursos de Medicina nas universidades federais no interior do Brasil. Serão oferecidas 420 vagas, e a Bahia
foi contemplada com 160 vagas em três novos cursos de Medicina: um na Univasf, com 40 vagas, no Município
de Paulo Afonso; outro, na Universidade do Sul da Bahia, com 80 vagas, em Teixeira de Freitas; e um terceiro na
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), com 40 vagas, em Barreiras.
Tivemos a participação, na integração do esforço de mobilização, minha, do Senador Walter Pinheiro, que
acompanhou de perto um esforço para se levar até Paulo Afonso o curso de Medicina, já que lá há um hospital
que pode servir como hospital-escola, um hospital da Chesf, e do Senador João Durval, para que pudéssemos
dar esse reforço às universidades federais da Bahia, essas novas oportunidades à juventude baiana e a abertura
de novas vagas que possam dar conta das necessidades da nossa população.
O curso de Medicina de Barreiras, inclusive, é muito especial, porque está sendo pensado em um novo
conceito, no conceito da medicina rural, voltado para trabalhar com as doenças que acometem o homem
no campo, a população rural, e dando, portanto, uma característica muito própria para a região do oeste da
Bahia, que hoje é um grande celeiro de produção, além da soja, de hortifrutigranjeiros, da fruticultura irrigada
do nosso País e do nosso Estado.
E eu quero, portanto, saudar essa decisão do Ministério da Educação que encontra eco na mobilização
do povo baiano e da juventude baiana.
Finalmente, Sr. Presidente, quero registrar, como V. Exª já fez, como o Senador Inácio também já fez, que
hoje é a data da Abolição da Escravatura. Nesta data, eu queria que nós compreendêssemos que tem o seu limite essa abolição, que não efetivou, de fato, a sua tarefa, mas que cumpriu uma parte, que foi a liberdade de
parcela grande de população que continuava escrava.
Eu quero ler, pedir a V. Exª a licença para ler um artigo que sintetiza muito do que eu gostaria de dizer
hoje do baiano, arquiteto, produtor cultural, ativista do movimento negro, ex-Presidente da Fundação Cultural, meu amigo Zulu Araújo.
Ele começa citando o poema, o texto da música Alegria da Cidade, que diz o seguinte:
A minha pele de ébano é
A minha alma nua
Espalhando a luz do sol
Espalhando a luz da lua
Tem a plumagem da noite
E a liberdade da rua
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Minha pele é linguagem
E a leitura é toda sua
Será que você não viu
Não entendeu o meu toque
No coração da América eu sou jazz, sou rock
Eu sou parte de você, mesmo que você me negue
Na beleza do Afoxé, ou no balanço do reggae
Eu sou o sol da Jamaica
Sou a cor da Bahia
Eu sou você
Sou você e você não sabia
Liberdade Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto
Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto
Apesar de tanto não
Tanta dor que nos invade
Somos nós a alegria da cidade
Apesar de tanto não
Tanta marginalidade
Somos nós a alegria da cidade
O povo baiano conhece essa música, cantada, interpretada pela bela, pela maravilhosa voz de Lazzo Matumbi. É uma música muito conhecida, muito tocada, muito comemorada e festejada em nossa terra, porque
ela é lindíssima. E ela expressa este momento nosso, da nossa luta antirracista em nosso País. A necessidade
de afirmação da contribuição que o negro deu à cultura, à civilização brasileira.
Em 13 de maio de 1888 [diz Zulu], quando foi proclamada, oficialmente, a abolição da escravatura no
Brasil, havia ainda, sob o jugo da escravidão, aproximadamente 800 mil pessoas. Embora tenhamos
fortes questionamentos sobre o alcance e profundidade da referida medida, temos que reconhecer a
importância deste marco histórico que retirou o Brasil da vergonhosa condição de escravocrata mor do
mundo moderno, além de libertar, formalmente, milhares de pessoas. Diria mais, mesmo que fosse uma
única pessoa que tal ato tivesse libertado, ainda assim teria sido importante, pois a liberdade do ser humano não pode ser medida em números.
Neste episódio macabro da história mundial, o Brasil tem posição de destaque: foram mais de 5 milhões
de africanos escravizados, correspondendo a 46% de todo tráfico negreiro no mundo. Dentre os quatro
portos mais importantes do criminoso comércio escravista mundial o Brasil possuía três – Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
Nos quase quatrocentos anos de escravidão (384 anos, para ser rigoroso), milhões de homens e mulheres foram torturados, mutilados, humilhados, vilipendiados e expropriados do bem mais importante
que um ser humano pode ter – a liberdade. E neste tema, lamentavelmente, o Brasil entrou para a história da humanidade pela porta dos fundos, tendo sido o último país do mundo a abolir o crime de “lesa
humanidade” que foi a escravidão. Diante de um passado tão trágico, o legado não poderia ser outro,
senão a permanência entranhada em nossa sociedade do preconceito, da discriminação e do racismo.
Claro que muitos esforços, medidas e políticas públicas têm sido propostas e implementadas para a superação deste câncer que ainda se faz presente em nossa sociedade. Claro que muitas conquistas e vitórias
têm sido alcançadas, como a inclusão do negro no ensino superior e o reconhecimento dos territórios
remanescente de quilombos.
E claro, que para tanto, temos contado com inúmeros aliados das mais variadas matizes ideológicas ou
étnicas, embora, na maioria das vezes, esta luta seja travada de forma solitária e dolorosa pelos homens
negros e mulheres negras que ainda enfrentam o racismo no seu dia a dia. E mais claro ainda, que muito
há por fazer para que esta chaga seja definitivamente eliminada de nossa sociedade.
Mas, apesar de toda esta tragédia, a presença negra na formação da sociedade brasileira tem sido positiva e civilizatória. Em que pese a exclusão, o racismo e a discriminação, temos contribuído decisivamente
para que o Brasil se insira entre as nações do mundo em que a cor da pele, a origem social, a opção sexual
ou religiosa não sejam critérios para o exercício da cidadania plena. E nada melhor que a poesia como
meio e mensagem de esperança para dias melhores. Valeu Lazzo e Jorge Portugal, dois artistas baianos,
autores deste belo poema-canção, chamado “Alegria da Cidade”.
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Eu quero, portanto, saudar Zulu por esse belo artigo, publicado no portal da Carta Capital, e trazer ainda
mais para a nossa realidade, meu caro Presidente e parceiro dessa luta aqui no Senado, dizendo que uma pesquisa divulgada pela UNICEF, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
e a ONG Observatório de Favelas, mostrou que três a cada mil adolescentes brasileiros são assassinados antes
de completar 19 anos. Os dados projetam a possibilidade de que quase 37 mil brasileiros entre 12 e 18 anos
sejam assassinados até 2016. E essa pesquisa com dados de 2010 confirmou, também, que a maior parte das
vítimas de violência contra os jovens atinge os negros. Por isso, nós dois temos insistido na necessidade de fazer
uma CPI que trate dessa questão no Senado, para que nós possamos atender a agenda da juventude da sociedade brasileira, que exige uma demonstração de atenção, de preocupação, de investigação com essa situação
de verdadeiro genocídio de jovens negros pobres dos bairros das periferias das grandes cidades brasileiras.
As marcas do racismo e do preconceito ainda se espalham pelo mundo. Lamentavelmente, prova dessa
dura realidade nós vimos na semana passada, quando cerca de 200 adolescentes nigerianas – o que caracteriza crime de racismo e de tráfico humano – foram sequestradas. É lamentável que meninas e mulheres ainda
sejam, nos dias de hoje, tratadas como propriedades e estejam sujeitas a toda espécie de violação de seus direitos! E esses crimes atingem, principalmente, as pessoas negras.
No momento em que o Brasil e o mundo se mobilizam contra o crime do tráfico de pessoas – aqui, com
a Campanha da Fraternidade da CNBB –, é inadmissível que questões religiosas ou étnicas ainda se sobreponham à garantia dos direitos humanos.
Por isso, nesta data, nós – eu, V. Exª – reiteramos a necessidade de colocar essa questão em pauta no
Congresso Nacional.
Toda vez que nós falamos do racismo neste País – e aqui também – é sempre muito difícil as pessoas incorporarem e admitirem que o nosso País é racista, que o nosso País pratica o racismo institucional, que essa
marca da escravidão ainda permanece muito viva na sociedade brasileira, camuflada pelo preconceito, pela
discriminação, mas com a raiz ainda profunda da exploração e da escravidão.
Portanto, eu quero, neste momento, usar da tribuna para, juntamente com outros Senadores que fizeram
isso aqui, denunciar o racismo em nosso País.
E quero, também, parabenizar outro militante da causa negra – que se pronunciou de forma muito destacada –, o professor e blogueiro Douglas Belchior, por sua coluna de artigos publicada na revista Carta Capital. Aliás, ele foi na Carta Capital; o Zulu foi no Portal Terra. E quero reforçar sua análise de que, em função de
um “racismo inacabado”, precisamos defender que esta data, 13 de maio, seja um dia nacional de denúncia
contra o racismo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Lídice da Mata,
que faz um pronunciamento destacando o 13 de maio como um dia de reflexão e de luta contra toda e qualquer forma de preconceito e de racismo.
Antes de encerrar os trabalhos, eu quero fazer o registro, primeiro, de que estive hoje à tarde no I Encontro Nacional sobre Previdência Social: “Desafios e Perspectivas para os Trabalhadores/as do Ramo do Comércio
e Serviços”. Lá discutimos e aprofundamos o debate sobre o fim do fator previdenciário e uma política decente
para os aposentados e pensionistas.
Como os trabalhadores do comércio, também hoje, pela manhã, aqui, com a Cobap, 24 dirigentes dos
Estados, ajustamos uma campanha nacional contra o fator e pelo reajuste dos aposentados, inclusive cobrando
dos presidenciáveis que cada um deles diga o que eles querem em relação à Previdência, ou seja, se concordam em acabar com o fator e ter uma política para os aposentados.
Também registro que estive hoje com o Presidente Renan Calheiros reunido com a União Nacional de
Famílias das Forças Armadas e Auxiliares. Lá levantamos as questões de interesse dos militares, aposentados
e pensionistas, e ficou acertado que, pela realidade vivida pela família militar ao longo dos anos, não somente
a partir da edição da MP nº 2215/2001, pela dignidade da pessoa humana e pela busca da minimização das
desigualdades sociais dentro do próprio funcionalismo federal, solicitamos que se priorize, no mínimo, o restabelecimento dos quatro benefícios pontuados suprimidos pela Lei nº 2215. O Presidente Renan recebeu cerca
de 40 líderes, eu estava acompanhando, e disse que vai conversar com os Partidos políticos para dar o devido
encaminhamento.
Termino da mesma forma que comecei a minha fala no dia de hoje sobre o dia 13 de maio, cumprimentando a diretoria do Senado Federal, o Presidente Renan Calheiros pelo decreto lido aqui no plenário pelo Exmo
Sr. Presidente da Casa sobre a questão das cotas no Senado Federal para os negros e negras, para os afrodescendentes: que 20% das vagas, tanto no serviço terceirizado como em todos os concursos, serão destinadas
para aqueles que foram excluídos durante séculos e séculos neste País.
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Parabéns, Presidente Renan Calheiros! Parabéns à diretoria da Casa, Senadores e Senadoras que tomaram esta decisão e que foi anunciada aqui no plenário. Esperamos que, amanhã, a matéria encaminhada pela
Presidenta da República sobre a questão do serviço público e as cotas seja votada definitivamente.
Esses três registros ficam nos Anais da Casa, cumprimentando principalmente a iniciativa da diretoria e do
Presidente Renan em relação à política de cotas que o Senado vai cumprir, que já é uma decisão do Executivo.
Assim, encerramos a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 508, DE 2014
VOTO DE PESAR
Requeiro, nos termos do art. 218 e dos incisos I e II do art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal,
VOTO DE PESAR pelo falecimento do Reverendíssimo Dom CELSO PEREIRA DE ALMEIDA, ex-Bispo do Município
de Porto Nacional, ocorrido no dia de ontem.
Justificação
O Bispo Dominicano Dom Celso Pereira de Almeida nasceu no interior do Estado de São Paulo em 7 de
março de 1928. O religioso estudou na Escola Apostólica Dominicana entre 1940 a 1945. Fez o Curso de Teologia
na Itália, de 1950 a 1954, e se ordenou sacerdote em 1953. Dom Celso foi Bispo da Diocese de Porto nacional
de 1970 a 1995. Homem de visão progressista, socialista, Dom Celso marcou a sua atuação sempre ao lado dos
mais pobres. Ao longo dos seus 25 anos de sacerdócio como Bispo de Porto Nacional, minha cidade natal, tive
contato muito próximo com Dom Celso e posso testemunhar a amizade, admiração, respeito e gratidão por essa
figura exponencial da Igreja Católica. Em certo momento da minha vida, Dom Celso esteve presente e me fez
um grande bem, o que elevou o sentimento fraterno cultivado durante anos de convivência. Dom Celso foi o
sacerdote que celebrou a primeira missa campal no local onde seria construída a Capital do Tocantins, Palmas.
Também foi presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em Goiás, quando conheceu de perto a complexa situação do campo em nosso País. Em 2009 recebeu da Câmara Municipal de Goiânia o título honorífico de
“Cidadão Goianiense”. Atualmente, era Bispo Emérito da Cidade de Itumbiara, Goiás.
Sala das Comissões, – Senador Vicentinho Alves, (Líder – SD/TO).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
123; 125 a 130; 133 e 210, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 101, de 2009; 85, de 2010;
211, de 2009; 59, de 2012; do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2011; e dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 29 e 154, de 2010; 268, de 2009; e, Projeto de Lei do Senado nº 755, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 123/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativa, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Clodovil Hernandes, que “Institui o dia da mãe adotiva a ser comemorado, anualmente, no 3º domingo do mês de maio.”
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 125/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Arnaldo Jardim,
que “Institui o Dia Nacional da Regulação Brasileira”.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte .
Of. nº 126/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 211, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Daniel Almeida,
que “Institui o dia 9 de junho como Dia Nacional do Cipeiro”.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 127/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Lincoln Portela,
que “Institui o Dia Nacional do Conselheiro de Saúde e o Dia Nacional do Controle Social em Saúde”.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 128/2013/CE
Brasília, de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do
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Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Rodrigo Rollemberg,
que “Institui o dia 2 de outubro como “Dia Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.”
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 129/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2010, de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Vanessa Grazziotin,
que “Institui, no território brasileiro, o dia 13 de maio como o Dia da Cultura Africana e Ameríndia.”
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. 130/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da Matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado José C. Stangarlini,
que “Institui o Dia Nacional do Corretor de Seguros”.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 133/2013/CE
Brasília, 9 de julho de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Mendes Ribeiro
Filho, que “Institui o Dia Nacional de Conscientização do Estresse, a ser comemorado no terceiro domingo de
novembro, anualmente”.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 210/2013/CE
Brasília, 10 de dezembro de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do
Projeto de Lei do Senado nº 755, de 2011, de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Marinor Brito, que
“Cria o Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, a ser celebrado anualmente no dia 18 de outubro”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual no exercício da presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com referência aos Ofícios nºs 123;
125 a 130; 133 e 210, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República a Mensagem nº 102, de 2014, encaminhando Projeto de Lei ao Congresso
Nacional, autuado com o número 4 de 2014-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Justiça Eleitoral e dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, crédito especial no
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valor de R$ 50.959.686,00 (cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis
reais), para os fins que especifica.”
É o seguinte o projeto na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O calendário de tramitação do Projeto
Lei do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 13-5-2014
até 18/5

prazo para publicação e distribuição de avulsos;

até 26/5

prazo para apresentação de emendas;

até 31/5

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

até 15/6

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A matéria será publicada em avulsos
e no Diário do Senado Federal de 14 de maio do corrente, e encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 11/14-GLDEM
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wilder Morais, como titular e o Senador Jayme Campos, como
suplente, para integrarem as Comissões Mistas Incumbidas dos estudos sobre as Medidas Provisórias que forem editadas no ano de 2014.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Deputado
José Otávio Germano, como membro titular, em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte, para compor a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória no 643, de 2014, conforme o Ofício nº 291,
de 2014, da Liderança do PP, na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. LID.Bloco PP/PROS nº 291
Brasília, 7 de maio de 2014
Assunto: Indicação de Parlamentar na Comissão Mista da MPV nº 643/2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Otávio Germano (PP/RS) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 643, de 2014, em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE).
Respeitosamente, – Deputado Eduardo da Fonte, Líder do Bloco PP/PROS.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E
§ 2º DO ART. 210, DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, venho a esta tribuna parabenizar a população negra e afrodescente do
Brasil, pela passagem hoje, dos 126 anos do fim da escravidão em nosso país. Esse fato histórico, que marcou a
vida do povo brasileiro, se deu no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel,
filha de D. Pedro II.
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Essa lei, como nos ensina a história oficial do país, o último da América a abolir a escravidão, assegurou
aos negros brasileiros, de forma irrevogável, a liberdade total e definitiva, depois de anos de escravidão, sofrimento e humilhação.
Por ocasião da passagem do Dia da Abolição da Escravatura, a Mesa Diretora do Senado, da qual faço
parte, decidiu instituir a cota de 20% para afrodescendentes no preenchimento das vagas de concursos públicos e em contratos de terceirização desta Casa. Trata-se, senhores parlamentares, de uma decisão de grande
relevância para a parcela considerável de pessoas negras que compõem a população brasileira.
De acordo com o Censo 2010, do IBGE, a população brasileira é constituída, majoritariamente, por negros, pardos, pretos, amarelos e indígenas; ou seja, juntas estas pessoas formam 52,27% da nossa população.
A parcela de brancos, conforme o IBGE, é composta de 47,73%.
Outro fato merecedor de destaque hoje, é o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 29/2014, que dispõe sobre
a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para negros e negras.
A votação desse projeto, que deveria acontecer hoje, em sessão ordinária da Casa, foi adiada para amanhã, logo que a pauta seja destrancada. E, caso seja aprovado na Câmara dos Deputados, sem alterações, será
enviado à sanção presidencial. Quero destacar, nobres pares, que este projeto trouxe para este Parlamento, a
questão do mercado de trabalho, e com ela, a possibilidade de criação de novas oportunidades que garantam
a inserção da pessoa negra em espaços considerados mais valorizados.
Por oportuno, penso ser necessário destacar, que enquanto avançamos com medidas e políticas públicas que visam reparar erros históricos cometidos contra a população negra, de outro lado, temos de admitir
que ainda vivemos diante de uma quadro desolador de violência praticada contra esta mesma população, especialmente, os jovens.
Refiro-me, aos dados do Mapa da violência 2012, que revelam que, em 10 anos, ou seja, entre 2002 e
2010, morreram assassinados no país, 272.422 cidadãos negros, com uma média de 30.269 assassinatos ao
ano. Este dado, senhores fazedores de leis, representa um volume de mortes violentas, infinitamente superior
à de outras regiões do mundo, que enfrentam conflitos armados internos e externos. No contexto regional, o
Mapa da Violência 2012, mostra que a Região Norte evidenciou o maior crescimento, com 125,5% de casos.
Os números do período estudado, tanto no país, como na região Norte, são reveladores do grau de
discriminação com a população negra. No meu Estado de Roraima, esta realidade dói na alma. Destaco, com
pesar, que foram registrados, em 2002, 21 casos de homicídios de pessoas brancas, enquanto o total de negros assassinados foi 91. Em 2010, ano que fecha o período da pesquisa, foram assassinados em Roraima, oito
brancos contra 103 negros. Com base nestes números, o ordenamento das unidades da federação pelas taxas,
mostrou que foi de 8,5 em Roraima, no ano de 2010.
Neste dia em que celebramos os 126 anos da Lei Áurea, deixo aqui meu registro de que o racismo e a
discriminação são crimes que estão presentes em todas as esferas de nossa sociedade; em casa, na escola, no
trabalho e nas ruas. Mas, registro, também, que combatê-los é uma obrigação primeira de todo político, de
todo educador, de todo mestre, de todo empregador e de todo administrador público.
Portanto, de parabéns está este Parlamento, que se volta para a realidade social, econômica, cultural e
ético-racial de nossa sociedade. Tanto tomando medidas antirracismo, como apreciando um projeto de mesmo teor. São ações como estas, que nos animam a continuar na luta pelo fim das injustiças, discriminações,
preconceitos, desrespeitos e, principalmente, violência à pessoa humana.
Era o registro que gostaria de fazer hoje, dia 13 de Maio.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, lembrando a todos, Senadores e Senadoras, 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 1, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 630, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014, que
altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (proveniente da Medida Provisória nº 630, de 2013).
Parecer sob nº 11, de 2014, da Comissão Mista, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Relator
Revisor: Deputado José Guimarães (PT-CE), pela relevância
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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 23.04.2014)
(Sobrestando a pauta a partir de: 20.03.2014)
Prazo final prorrogado: 02.06.2014.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2014 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 389, de 2014)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2014-Complementar, do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros, que dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição
Federal e dá outras providências.
Parecer sob nºs:
– 311, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3, de mérito, e 4 a 10-CCJ, de redação, que apresenta; e
– 357, de 2014, de Plenário (sobre as Emendas nºs 11 a 13-Plen), em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, favorável à Emenda nº 13-Plen, e
contrário às Emendas nºs 11 e 12-Plen, apresentando, ainda, subemenda à Emenda nº 1-CCJ.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição,
e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2014 (nº 6.655/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS no âmbito do Poder Executivo federal, destinados ao Ministério da Cultura.
Parecer favorável sob o nº 317, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Humberto Costa, com voto contrário do Senador Alvaro Dias.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição,
e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2014 (nº 6.565/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, para conceder porte de arma funcional.
Parecer sob o nº 362, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Gim, pela aprovação do Projeto e contrário à Emenda nº 1-U.
(Sobrestando a pauta a partir de 17.05.2014)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição,
e parágrafo único do art. 353, do RISF)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014 (nº 6.738/2013, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República, que reserva aos negros vinte por cento das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito
da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.
Pareceres sob nºs 360 e 361, de 2014, favoráveis ao projeto e pela rejeição da Emenda nº 1-U, respectivamente, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Ana
Rita; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatores: Senadora Ana Rita e Senador Humberto Costa.
(Sobrestando a pauta a partir de 17.05.2014)
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6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 225, de 2014)
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2014 (nº 6.233/2013, na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e
de funções comissionadas destinados ao Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça e dá outras
providências.
Pendente de parecer da CCJ.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2014
(Calendário Especial – Requerimento nº 484, de 2014)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2014,
tendo como primeiro signatário o Deputado Mauro Benevides, que altera o Capítulo IV -Das Funções
Essenciais à Justiça, do Título IV -Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (Defensoria Pública).
Parecer favorável, sob nº 312, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romero Jucá.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de
2013, (nº 55/2011, na Câmara dos Deputados, do Deputado Hugo Motta e outros), que inclui o § 10
ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer favorável sob nº 230, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Vital do Rêgo.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2014
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 483, de 2014)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2014
(nº 111/2011, na Câmara dos Deputados, tendo como primeira signatária a Deputada Dalva Figueiredo)
que altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências (regularizar a situação de servidores dos ex-territórios do Amapá e Roraima na administração pública federal).
Parecer sob o nº 359, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Sarney, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Paulo
Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta.
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12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009Complementar (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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2013 (nº 4.832/2012, na Casa de
origem, do Deputado Onofre Santo Agostini), que obriga a realização do Protocolo de Avaliação do
Frênulo da Língua em Bebês.
Parecer favorável sob nº 113, de 2014, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Eduardo
Amorim.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas ao
Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27, 29
a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
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dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
rejeição dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
rejeição das Emendas nºs 2 a 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20 a 22, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 38 e 40, oferecidas ao
Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012; e das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 21 a 25, 27, 29
a 33, 39, 40, 44 e 46, oferecidas ao Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012.
16
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.
17
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).
18
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 2012complementar, 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).
19
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
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
20
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).
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21
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).
22
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).
23
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).
24
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 C
 omplementar, 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).
25
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.
26
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).
27
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
28
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2014, do Senador Walter Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 337, de 2003; e 236, de 2012, por regularem
matéria correlata (reforma do Código Penal).
29
REQUERIMENTO Nº 222, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 222, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 355, de 2004, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (reclamações de usuários de
serviços de telecomunicações).
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30
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).
31
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 236, de 2014, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 65, de 2007, e 48, de 2012, por
regularem matéria correlata (afastamento para reeleição dos chefes do Poder Executivo)
32
REQUERIMENTO Nº 239, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 239, de 2014, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2014, de sua autoria.
33
REQUERIMENTO Nº 245, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 2014, do Senador Valdir Raupp, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2011, além da Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(suspensão da construção de novas usinas termonucleares).
34
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2014, do Senador Romero Jucá, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
35
REQUERIMENTO Nº 252, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 252, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
36
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 253, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 367, de 2012, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos estratégicos ao SUS).
37
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 285, de 2014, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 559, de 2013, por regularem matéria
correlata (licitações e contratos públicos).
38
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 299, de 2014, do Senador Ciro Nogueira, solicitando
que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 96, 97 e 645, de 2007, que tramitam em conjunto, além da
Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (alterações no código de Trânsito Brasileiro).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 12 minutos.)
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