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2.4.5 – Item 1 (continuação)
Projeto de Lei de Conversão nº 1/2014 (proveniente da Medida Provisória nº 630/2013), que altera a Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC. Usam da palavra
a Senadora Gleisi Hoffmann (Relatora) e os Senadores Jarbas Vasconcelos e Randolfe Rodrigues................................
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Senador Rodrigo Rollemberg – Encaminhamento de abaixo-assinado dos servidores em defesa da TV Senado....................................................................................................................................................................................................................
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Projeto de Lei de Conversão nº 1/2014 (proveniente da Medida Provisória nº 630/2013), que altera a Lei
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC. Aprovado os
pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira, com voto contrário do Senadores Roberto Requião e Mário Couto, após leitura dos Requerimentos nºs 518 e 519/2014, tendo usado da
palavra os Senadores Alvaro Dias, Pedro Taques, Lúcia Vânia, Pedro Simon, José Agripino, Aloysio Nunes Ferreira,
José Pimentel, Lindbergh Farias, Mário Couto, Ricardo Ferraço, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Suplicy e Roberto
Requião (votação nominal).........................................................................................................................................................................
2.4.8 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Inclusão do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 270/2006 na pauta da Ordem do Dia da
sessão de 21 do corrente. Prejudicado o Requerimento nº 509/2014, tendo usado da palavra os Senadores Humberto Costa, Eduardo Amorim, Rodrigo Rollemberg, Waldemir Moka, Randolfe Rodrigues, Mário Couto, Eduardo
Braga, Pedro Simon, Eduardo Braga e Vital do Rêgo.........................................................................................................................
2.4.9 – Item 1 (continuação)
Projeto de Lei de Conversão nº 1/2014 (proveniente da Medida Provisória nº 630/2013), que altera a Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC. Apreciação sobrestada por falta de quorum regimental.......................................................................................................................................
2.4.10 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária................
2.5 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.5.1 – Discursos
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Protesto contra a perseguição religiosa em relação à comunidade Bahá'í no
Irã.........................................................................................................................................................................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Registro do convite para participar da comemoração dos 50 anos da Federação
Nacional dos Engenheiros; e outros assuntos.....................................................................................................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM – Insatisfação com a qualidade dos serviços públicos prestados à população
no Estado de Sergipe; e outro assunto...................................................................................................................................................
2.5.2 – Comunicações
Do Senador Walter Pinheiro, justificando a não participação de S. Exª no Seminário Internacional: "Internet
das Coisas: Oportunidades e Perspectivas da Nova Revolução Digital para o Brasil", a ser realizado em 14 e 15 do
corrente (Ofício nº 19/2014). ..................................................................................................................................................................
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 638/2014 (Ofício nº 545/2014). Designação do Deputado Weliton
Prado, como suplente, para compor a referida Comissão.................................................................................................................
Do Senador Wilder Morais, solicitando a retirada do nome de S. Exª da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras (Ofício nº 29/2014) ...........................................................................................................................
Da Liderança do PSB no Senado Federal, de que o referido Partido deixa de integrar o Bloco de Apoio ao
Governo (Ofícios nºs 20 e 21/2014)......................................................................................................................................................
Da Liderança do PSB no Senado Federal, de que o referido Partido deixa de integrar o Bloco de Apoio ao
Governo no Congresso Nacional (Ofício nº 22/2014).....................................................................................................................
2.5.3 – Leitura de Proposta de Emenda à Constituição
Nº 15/2014, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias disposição para vedar a alienação, pela União, do controle acionário da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras) até 31 de dezembro de 2050......................................................................................................................
2.5.4 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 425/2014, na origem, registrando recebimento do autógrafo da Resolução nº 9/2014, do Senado Federal,
e informando o número de autuação do referido expediente e a unidade daquele Órgão à qual foi despachado......
Nº 426/2014, na origem, registrando recebimento do autógrafo da Resolução nº 7/2014, do Senado Federal,
e informando o número de autuação do referido expediente e a unidade daquele Órgão à qual foi despachado......
Nº 428/2014, na origem, registrando recebimento do autógrafo da Resolução nº 6/2014, do Senado Federal,
e informando o número de autuação do referido expediente e a unidade daquele Órgão à qual foi despachado......
Nº 429/2014, na origem, registrando recebimento do autógrafo da Resolução nº 8/2014, do Senado Federal,
e informando o número de autuação do referido expediente e a unidade daquele Órgão à qual foi despachado......
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Nº 427/2014, na origem, registrando recebimento do Ofício nº 632/2014, do Senado Federal, e informando o
número de autuação do referido expediente e a unidade daquele Órgão à qual foi despachado.....................................
2.5.5 – Parecer
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 78
Acrescenta art. 54-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre
indenização devida aos seringueiros de que trata o art. 54 desse Ato.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 54-A:
“Art. 54-A. Os seringueiros de que trata o art. 54 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias receberão indenização, em parcela única, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”
Art. 2º A indenização de que trata o art. 54-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias somente se estende aos dependentes dos seringueiros que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, detenham a condição de dependentes na forma do § 2º do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, devendo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser rateado entre os pensionistas na proporção de sua cota-parte na pensão.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Brasília, em 14 de maio de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente

Senador Renan Calheiros
Presidente

Deputado Arlindo Chinaglia
1º Vice-Presidente

Senador Jorge Viana
1º Vice-Presidente

Deputado Fábio Faria
2º Vice-Presidente

Senador Romero Jucá
2º Vice-Presidente

Deputado Marcio Bittar
1º Secretário

Senador Flexa Ribeiro
1º Secretário

Deputado Simão Sessim
2º Secretário

Senadora Angela Portela
2ª Secretária

Deputado Maurício Quintella Lessa
3º Secretário

Senador Ciro Nogueira
3º Secretário

Deputado Biffi
4º Secretário

Senador João Vicente Claudino
4º Secretário
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Ata da 71ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 14 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Romero Jucá, Paulo Paim e Eduardo Suplicy.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 36 minutos e encerra-se às 22 horas e 57 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:

FOTOGRAFAR PÁGINAS SF - 199 e 200
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado n° 60, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 24 da
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer vedações a doações para campanhas eleitorais; e
– Projeto de Lei da Câmara n° 123, de 2013 (n° 2.200/2011, na Casa de origem, de iniciativa do
Ministério Público da União), que dispõe sobre a criação do quadro de pessoal, dos cargos efetivos, dos
cargos em comissão e das funções de confiança da Escola Superior do Ministério Público da União, e dá
outras providências.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara n° 43, de 2014 (n° 1.978/2011, na Casa de origem, do Deputado Félix Mendonça Júnior), que altera a Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, para tipificar o crime de
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Projeto de Lei da Câmara n° 43, de
2014, vai a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 176, DE 2014
Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da Internet no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação, revogando-se a alínea “c” do inciso VIII e o inciso IX:
“Art. 7º .....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo nas hipóteses previstas em lei;
VIII...............................................................................................................................................................................................
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c) REVOGADO
IX – REVOGADO
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º O inciso IV do § 2º e o § 3º do art. 9º da Lei da 12.965, de 23 de abril de 2014, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 9º ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
§ 2º .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
IV – oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas
anticoncorrenciais e de degradar o tráfego de serviços de outros fornecedores.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
§ 3º Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados.” (NR)
Art. 3º O § 3º do art. 11 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar ao Comitê Gestor da Internet informações que permitam a verificação do cumprimento da legislação brasileira referente
à coleta, à guarda, ao armazenamento e ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à
privacidade e ao sigilo de comunicações.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 4º O caput do art. 13 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo
o dever de enviar os registros de conexão ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), conforme
os parâmetros técnicos por ele definidos, e de manter esses registros, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano.” (NR)
Art. 5º Acrescente-se à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o seguinte art. 13-A:
“Art. 13-A. O poder público, em todas as suas esferas, para armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados utilizará, exclusivamente, estruturas localizadas em território nacional.”
Art. 6º O caput do art. 15 da Lei da 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça
essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá, conforme os
parâmetros técnicos definidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), enviar os registros
de acesso a aplicações de internet a esse Comitê e manter os respectivos registros, sob sigilo, em
ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Apesar do imenso avanço representado pela aprovação do Marco Civil da Internet, um instrumento jurídico avançado, moderno e que responde à boa parte dos desafios trazidos com a implementação da rede
mundial de computadores, julgo adequado que assim como a rede tem evoluído, este texto também incorpore
alterações que não puderam ser apreciadas no debate no Senado, mas que aperfeiçoam, clarificam e reforçam
os princípios exarados na Lei nº 12.695/14. As mudanças propostas neste projeto de lei são fruto de um grande
debate com os atores desta nova realidade tais como os usuários da rede, as empresas do setor e também as
ações de transparência e eficiência do poder público alcançadas com as novas tecnologias.
O presente Projeto de Lei apresenta em seu Artigo 1º alterações no artigo 7º que visam aprimorar os
mecanismos de proteção à intimidade e à privacidade já presentes no texto.

16

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

O usuário da internet está sujeito a contratos e termos de uso que, por falta de clareza, podem subordiná-lo a regras desfavoráveis relativas à utilização de seus dados pessoais.
Da mesma forma, a política de adesão adotada pelas empresas tem condicionado a utilização dos serviços e aplicativos fornecidos à concordância com suas regras de uso de dados pessoais. Desse modo, os usuários acabam por aceitar qualquer política de privacidade imposta sob pena de não ter acesso ao serviço ou
conteúdo de seu interesse.
Por essas razões, o fornecimento de dados pessoais a terceiros somente deve se restringir às hipóteses
previstas em lei. É uma limitação razoável e suficientemente ampla, que melhora o equilíbrio entre o direito
dos usuários e o dos provedores.
Os dispositivos suprimidos tratam dos mecanismos de informação ao usuário da internet sobre a coleta,
o uso, o armazenamento e o tratamento de seus dados pessoais, bem como sua utilização pelos provedores
de serviço.
Ainda que o texto aprovado pelo Congresso Nacional tente conferir proteção à privacidade e ao sigilo
das comunicações dos internautas especificando que o uso de seus dados somente ocorrerá “mediante consentimento livre, expresso e informado”, sabe-se que os contratos de adesão e termos de utilização celebrados
com os provedores de serviços são extensos e complexos. Com isso, é difícil para o usuário da internet ter disponibilidade para ler e, de fato, compreender em que medida permitem a utilização de seus dados pessoais
por essas empresas.
A dificuldade se acentua pelo fato de, a cada aplicação que o usuário deseja acessar, ser necessário chancelar um novo contrato de prestação de serviços e de uso de dados pessoais. Para agravar esse cenário, os
provedores modificam, periodicamente, suas políticas de privacidade, requerendo dos usuários concordância
com um novo contrato. Na prática, é inviável a qualquer pessoa, mesmo aos mais experientes usuários, dominar todas as disposições e variações desses muitos contratos.
Ademais, a maioria das empresas condiciona o uso de seus serviços e aplicativos à concordância com
suas políticas de uso de dados pessoais. Trata-se, portanto, de contratos de adesão, sobre os quais os usuários
não têm poder de gerência ou possibilidade de negociação. De tal modo, efetivamente, são obrigados a aceitar qualquer política de privacidade apresentada pelos provedores, sob pena de não ter acesso ao serviço ou
conteúdo desejados.
Por essas razões é necessário estabelecer claramente que o uso, o armazenamento e o tratamento dos
dados pessoais dos usuários da Internet somente poderão ocorrer para finalidades que (a) justifiquem sua
coleta e (b) não sejam vedadas pela legislação, conforme já previsto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso VIII do art. 7º.
São limitações razoáveis e suficientemente amplas, que melhoram o equilíbrio entre o direito dos usuários e
o dos provedores.
Outra preocupação que buscamos clarificar com o presente Projeto é a Neutralidade de Rede. Os dispositivos do projeto do Marco Civil da Internet que garantem a efetiva neutralidade de rede são indispensáveis
para manter suas características de inovação, de livre concorrência e de liberdade de expressão, tais como definidas no Capítulo I da proposição. Nesse sentido, a precisa delimitação das formas e condições em que serão
possíveis práticas de discriminação e de degradação do tráfego é essencial para evitar abusos ou interpretações equivocadas.
O atual texto do inciso IV do § 2º do art. 9º estabelece a proibição de condutas anticoncorrenciais na discriminação do tráfego. Contudo, essa é uma determinação genérica, passível de interpretações nem sempre
adequadas ao interesse público.
Por essa razão, mostra-se necessário alterar o texto do dispositivo em tela pela adição de trecho que explicite a vedação da degradação do tráfego de serviços de outros fornecedores. Com esse ajuste, não será possível utilizar subterfúgios para prejudicar a livre concorrência na internet, o que beneficiará todos os usuários.
A redação atual do § 3º do art. 9º da Lei 12.695/14 determina que é vedado bloquear, monitorar, filtrar
ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, “respeitado o disposto neste artigo”. Note-se que a expressão
em destaque pode provocar a interpretação equivocada de que há situações em que o conteúdo dos pacotes
de dados pode ser monitorado ou analisado.
Monitorar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados que trafegam na rede equivale a acessar o efetivo conteúdo das informações postadas, em quaisquer formatos, sejam de texto, sejam de áudio, sejam de
imagem ou de vídeo. Dessa maneira, a atual redação do dispositivo abre margem para que os provedores de
conexão e os demais responsáveis pelo tráfego na rede procedam a quebra do sigilo das comunicações dos
usuários da internet à revelia do Poder Judiciário.
No Brasil, o acesso ao conteúdo das comunicações de qualquer pessoa depende de específica ordem
judicial. Mesmo nesse caso, não caberia ao provedor de conexão, de transmissão ou de roteamento o monito-
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ramento ou a análise do conteúdo dos dados. Essas empresas devem restringir-se a disponibilizar o conteúdo
ao conjunto de entes estatais responsável pela investigação. Somente os agentes públicos diretamente envolvidos com a investigação é que devem ter acesso ao conteúdo dos dados monitorados.
As técnicas de monitoramento do conteúdo dos pacotes, geralmente denominadas de deep packet inspection (DPI), são sabidamente utilizadas por governos autoritários para coletar dados individuais e para censurar
o tráfego de determinados conteúdos pela internet. São usos que não se compatibilizam com os fundamentos
e princípios elencados no Capítulo I do Marco Civil da Internet, nem com os direitos estabelecidos no art. 7º.
Portanto, para que não haja brechas legais para violações do sigilo das comunicações dos usuários da
internet, torna-se imperativo o acatamento da alteração proposta.
O Brasil dispõe de um sistema de governança da Internet lastreado na participação de cidadãos, empresas e governo referenciado e admirado em todo o mundo. Baseada nesta constatação, objetivamos com este
Projeto, também reforçar o papel deste modelo avançado e participativo.
Os artigos 3º, 4º e 6º aperfeiçoam o texto neste sentido. No artigo 3º propomos a modificação do § 3º
do art. 11 do projeto de Marco Civil da Internet, para substituir a expressão “na forma da regulamentação” pela
expressão “ao Comitê Gestor da Internet”.
São dois os objetivos da alteração proposta. Inicialmente, a emenda busca conferir eficácia imediata ao
dispositivo, evitando que a demora na elaboração da regulamentação originalmente prevista retarde a aplicação do texto legal.
No artigo 4º buscamos fortalecer o papel do CGI.br em prol da melhoria da qualidade e da segurança da
internet para todos os usuários brasileiros.
No artigo 6º objetivamos alterar o art. 15 da Lei nº 12.695/14 para determinar que, além de manter os
registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo pelo período de 6 meses, os provedores de aplicações
também deverão enviar esses registros ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
Adicionalmente, deve-se ressaltar que, como definido no Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003,
o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é a instituição responsável pela elaboração de procedimentos,
normas e padrões técnicos e operacionais para a segurança das redes e serviços da internet.
Dessa forma, para aperfeiçoar sua atuação, entendemos que o CGI.br deva receber as informações pertinentes que permitam a verificação do cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao
armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.
Por fim, apresentamos no artigo 5º, uma preocupação premente com a segurança de dados estratégicos do nosso país. Recentemente, foi noticiada a existência programas de monitoramento da internet realizados por governos estrangeiros. Entre os alvos desses programas, estavam autoridades e empresas brasileiras.
Trata-se de evidente violação do sigilo das comunicações, com implicações para a intimidade e a privacidade
das pessoas, as relações comerciais de empresas brasileiras, e mesmo as ações governamentais. Também há
nítida violação da soberania nacional.
Para mitigar o monitoramento das comunicações estratégicas brasileiras, produzidas e trafegadas pelos órgãos do poder público, propõe-se que o armazenamento, gerenciamento e disseminação de seus dados
deva ser realizada, exclusivamente, em território nacional.
Portanto, a fim de evitar a violação de dados de cidadãos e de empresas brasileiras constantes dos bancos
de dados governamentais, e como forma de submeter qualquer eventual infração à Justiça do Brasil, é necessário que esses dados se localizem no território nacional. Dessa maneira, não poderão ser interceptados por
empresas ou governos estrangeiros sem que os responsáveis sejam submetidos à lei brasileira.
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.965, DE 23 ABRIL DE 2014
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação;
II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
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III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
IV – não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;
V – manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
VI – informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet,
bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a
aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas
em lei;
VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus
dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de
internet;
IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que
deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;
X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a
seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de
registros previstas nesta Lei;
XI – publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet;
XII – acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e
mentais do usuário, nos termos da lei; e
XIII – aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na
internet
Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.
§ 1o A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, para a fiel execução
desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá
decorrer de:
I – requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e
II – priorização de serviços de emergência.
§ 2º Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1o, o responsável mencionado no caput deve:
I – abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil;
II – agir com proporcionalidade, transparência e isonomia;
III – informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre
as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da rede; e
IV – oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas
anticoncorrenciais.
§ 3º Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o
disposto neste artigo.
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados
pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um
desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e
os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.
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§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo
econômico possua estabelecimento no Brasil.
§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e
ao sigilo de comunicações.
§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6
(seis) meses, nos termos do regulamento.
§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não
estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se
trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado.
§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a
qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13.
§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá
ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.
§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação como Líder da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª será inscrito como Líder da oposição, Senador Mário Couto.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem revisão da oradora.) – Para uma comunicação inadiável, a primeira comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Angela Portela, comunicação inadiável.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente, para comunicação como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como Líder, Senador Valadares.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, comunicação inadiável ou como Líder?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Já está na
mesa minha indicação para falar como Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como Líder, muito bem!
Há oradores inscritos. A primeira oradora inscrita é a Senadora Vanessa Grazziotin.
Passo a palavra, pelo tempo regimental, à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros...
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – A Senadora Vanessa Grazziotin
está inscrita como oradora. Eu gostaria de saber se há inscrição minha, ou me inscreveria para falar como uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está garantida a palavra a V. Exª como
uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Para esclarecer, e a Senadora Vanessa Grazziotin é parte do processo, queria apenas deixar muito claro, caro
Senador Paulo Paim, porque sou uma pessoa muito transparente aqui.
Aconteceu, ao final da cerimônia de promulgação da PEC que trata do soldado da borracha, um trabalho
exemplar feito na Câmara e no Senado, iniciado pela Senadora Vanessa. Fiz apenas e tão somente – e tão somente! –, em homenagem a uma pessoa de 96 anos, a sugestão para que a Mesa ouvisse o Sr. Belizário Costa.
Foi isso que fiz! Não passou na minha cabeça nenhum tipo de outra intenção, a não ser a de dar oportunidade
a um homem, verdadeiramente um soldado da borracha, que, com 96 anos, descreveu precisamente o que
ele passou.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Muito bem, Excelência! (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Não entro em juízo de valor – não entro em juízo de valor!
E, se soubesse a forma como ele abordou essa questão, talvez não tivesse feito isso, porque penso que
houve um esforço da Câmara, houve um esforço do Senado Federal, mas imputar a mim uma tentativa de uso
político de uma coisa muito séria que foi a questão da PEC do Soldado da Borracha não aceito de forma alguma!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Muito bem! (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Respeito a Senadora Vanessa Grazziotin, a Deputada autora
da proposta, Perpétua Almeida, e todos os que trabalharam em relação a essa matéria. E, em respeito a essas
duas mulheres e a todos os que aqui participaram, digo que a democracia é boa por isto: posso não concordar
com uma palavra do que disse o Sr. Belizário, mas não posso negar, de nenhuma forma, o direito dele de falar.
Muito obrigada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É a democracia! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Feito o esclarecimento pela Senadora
Ana Amélia, com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, agentes comunitários de saúde, que aqui estão aguardando (Palmas.) para que, no início
da Ordem do Dia, possamos, enfim, votar o projeto de lei da Câmara dos Deputados e garantir piso, garantir
aquilo que é de justiça e que todos merecem.
Antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, quero também tecer rápidos e breves comentários a
respeito do encerramento da nossa sessão. Infelizmente, a fala expressada pelo Sr. Belizário não condiz com
todo o clima, inclusive essa fala última da Senadora Ana Amélia. Todos nós estávamos – e estamos efetivamente – comemorando...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora, vou pedir ao áudio que dê
som. Eu não estou ouvindo aqui, calculo as galerias.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Todos nós estamos comemorando
esse passo importante que demos no sentido de resgatar, de pelo menos em parte indenizar a história daqueles que tão importante foram para nosso País, para o mundo inteiro, mas que, infelizmente, sequer na história
estão registrados, Senador Paim.
Todos que participaram da luta, do seu princípio ao fim, sabem o quanto essa conquista, essa vitória é
significativa. Nunca é demais lembrar e relembrar que os soldados da borracha, por um decreto do presidente
Getúlio Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, foram à Amazônia convocados por um
decreto presidencial, foram à Amazônia alistados, como os combatentes de guerra foram para Europa. Como
vários disseram e registraram, eles tinham, de fato, o status de soldados, de combatentes.
Mas, ao fim da guerra, com a vitória dos aliados, eles lá foram esquecidos e só voltaram a ser resgatados,
primeiro, na Constituição de 1946, quando a partir dela foi aberta uma CPI que detectou, que registrou o abandono que todos eles sofreram por parte do Estado brasileiro. Mas nem isso, nem a força de uma CPI foi capaz
de garantir qualquer direito a esses homens brasileiros, na sua maior parte nordestinos e cearenses.
Foi em 1988 somente, com a Constituição cidadã do Brasil, que eles voltaram a ser reconhecidos e passaram a receber uma pensão vitalícia de dois salários mínimos. E após aquilo, nós estamos hoje aqui. Nós aca-
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bamos de promulgar uma PEC muito importante, que garante R$25 mil de indenização ao soldado ou a dependente do soldado.
Dizer que isso não significa nenhum avanço ou tentar taxar uma pessoa que foi muito importante nessa luta, como tantas outras o foram, como alguém que não contribuiu, que não está do lado dos soldados da
borracha ou mexer até com o sentimento, mexer com o emocional dessa pessoa, eu não considero nem um
pouco justo. Mas todos nós compreendemos, todos nós compreendemos!
Senadora Ana Amélia, como V. Exª, eu aqui comemoro. Todos votamos à unanimidade. Registramos que
queríamos muito mais, mas foi parte de um processo, foi fruto de uma luta, e muito nós devemos à Deputada
Perpétua, eu não tenho dúvida disso.
Então, eu lamento, como V. Exª também, lamento muito o ocorrido, mas nada, absolutamente nada será
capaz de tirar o brilho daquilo que aconteceu no dia de hoje, fruto de mais de 12 anos de uma luta.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero fazer um registro neste momento, de algo
muito importante que está acontecendo hoje, não só no Estado do Amazonas, mas em todos os Estados Brasileiros. Os farmacêuticos, os profissionais farmacêuticos encontram-se num dia de luta. Há pouco, pela manhã,
na hora do almoço, ao meio-dia, os servidores, os trabalhadores, os farmacêuticos do Brasil protagonizaram
aqui em frente ao Congresso Nacional um movimento pacífico, um movimento ordeiro, mas um movimento
que buscava chamar a atenção do povo brasileiro, a atenção do País, e, sobretudo, dos Parlamentares Brasileiros, para a luta pela valorização da profissão de farmacêutico e, principalmente, pela aprovação de um projeto
de lei que tramita na Câmara dos Deputados, projeto de lei que é a emenda aglutinativa ao Projeto nº 4.385,
de 1994, que trata da regulamentação da profissão de farmacêutico no Brasil.
E quero dizer às senhoras e aos senhores que não falo só como Senadora neste momento; falo também
como profissional da área, como farmacêutica que sou, alguém que entende, na prática, o quanto essa profissão é importante, não só para o sistema público de saúde do País, para o sistema de saúde do Brasil, mas é
importante para o próprio desenvolvimento nacional.
Lembro que esse Projeto de Lei, essa emenda aglutinativa, nº 4.385, de 1994, foi fruto de uma propositura da então Senadora Marluce Pinto, Senadora pelo Estado de Roraima, que apresentou inicialmente uma
proposta para liberar da obrigatoriedade as farmácias e drogarias deste País de terem um profissional de nível
superior, um farmacêutico como responsável técnico, o que seria um verdadeiro caos, caso fosse aprovado. Nós
não podemos tratar um estabelecimento que comercializa medicamento como um estabelecimento qualquer,
porque não o é. Um medicamento, para se transformar num veneno, tem um limite muito tênue. Portanto, é
necessário, sim, que toda vez que a população recorra à farmácia possa ter acesso a um profissional capacitado
para orientá-lo da melhor forma e do melhor uso do medicamento.
Esse projeto, portanto, era muito ruim, mas o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, sobretudo,
teve a capacidade de fazer do limão uma limonada. Foi o Deputado Ivan Valente que apresentou um substitutivo ao projeto da então Senadora Marluce Pinto, não apenas mantendo a obrigatoriedade da responsabilidade técnica na comercialização de medicamentos no Brasil, mas também garantindo uma regulamentação da
profissão, o que é necessário nos dias de hoje.
O Substitutivo Ivan Valente evoluiu para a emenda aglutinativa (4.385, de 1994). Eu espero, assim como
todos os profissionais farmacêuticos do Brasil, assim como todas as entidades e profissionais de saúde do Brasil,
que a Câmara dos Deputados tenha sensibilidade de votar a matéria, como teve, por exemplo, a sensibilidade
de votar o projeto que trata dos agentes comunitários de saúde. Nós aqui estamos falando em saúde. Precisamos avançar muito ainda nesse setor. Garantir também os direitos e uma política de assistência farmacêutica
é essencial para avanço da saúde no Brasil.
Eu aqui, Sr. Presidente, quero também fazer o registro de que, no meu Estado do Amazonas, hoje a luta
foi além da mobilização. No Estado do Amazonas, através da direção do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Amazonas (Sinfar-AM), a categoria hoje está de braços cruzados.
Inclusive, o Sindicato alertou o sistema de saúde, as agências de vigilância sanitária de que nenhum
medicamento de uso controlado poderia ser comercializado durante o decorrer do dia de hoje, porque não
haveria a devida responsabilidade técnica.
Os trabalhadores, os profissionais farmacêuticos do meu Estado decidiram pela paralisação dos seus trabalhos, porque não suportam mais a forma como vêm sendo tratados pelas farmácias, pelos estabelecimentos
no meu Estado.
A eles são negados todos os tipos de direitos trabalhistas – férias, 13º salário, aposentadoria, plano de
saúde –, simplesmente por uma única razão: porque a maior parte dos estabelecimentos mantém como vínculo não a carteira de trabalho assinada, mas tão somente um contrato civil, o que prejudica enormemente o
desempenho e a atuação desses profissionais.
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Portanto, quero aqui não só me solidarizar com os profissionais, com os farmacêuticos do Brasil e, sobretudo, do Estado do Amazonas, mas fazer um apelo – um apelo à entidade que representa os estabelecimentos
de comercialização –, no sentido de que sentem com o Sindicato dos Farmacêuticos e que promovam efetivamente uma negociação.
Isso, sem dúvida nenhuma, fará com que melhorem não apenas as condições de trabalho desses profissionais, mas, inclusive, a relação com a própria população, com os usuários, com todos aqueles ou aquelas que
buscam a farmácia e o insumo para restabelecer condições adequadas de saúde, Sr. Presidente.
Então, fica aqui o meu abraço. Infelizmente, não pude ir à manifestação dos farmacêuticos em frente
ao Congresso Nacional, em decorrência do funcionamento, no mesmo momento, de inúmeras comissões, inclusive da Comissão Parlamentar de Inquérito que trata das questões relativas às denúncias que envolvem a
Petrobras, mas ficam não só a nossa solidariedade e apoio, mas a nossa participação irrestrita, também, nesse
movimento como um todo.
E, por fim, Sr. Presidente, nesses últimos minutos que me restam, quero aqui fazer um registro, mas um
registro muito importante. E sempre faço esse registro, lembrando que, no ano de 2011, nosso primeiro ano
aqui no Senado Federal, quando foi discutida e votada a Medida Provisória nº 534, que desonerava de PIS e
Cofins e que reduzia a zero o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para a produção de tablets em todo
o País, estabeleceu-se uma verdadeira guerra, uma guerra principalmente no Estado do Amazonas, com pessoas dizendo que essa medida era extremamente negativa para a Zona Franca de Manaus e que a Bancada do
Amazonas, por compor a Bancada de Apoio ao Governo, estava sendo irresponsável ao aprovar essa medida
provisória.
Na época, nós dizíamos o contrário. Nós negociamos com o Governo Federal a introdução de dispositivos
que garantiam a competitividade do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, de tal forma que
nós também – não com exclusividade, mas assim como vários outros Estados do Brasil – pudéssemos continuar
competitivos na produção dos tablets – aquele computador com o teclado embutido – em todo o País. Então,
as duas medidas que incluímos foram: um limite para a tela do tablet, para que não tivéssemos qualquer problema de confundir o tablet com um aparelho de televisão, e elevarmos de 4,6% para 5,6% o crédito de PIS e
Cofins para quem comprar tablet produzido na Zona Franca de Manaus.
Hoje, Sr. Presidente, mais uma vez, eu venho à tribuna para comemorar os dados relativos ao desenvolvimento e à produção na Zona Franca de Manaus.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Há dois dias, foi anunciado um
crescimento do faturamento das indústrias no Polo Industrial de Manaus da ordem de 20%. Veja bem, eu não
estou errando o número: da ordem de 20%, que é um percentual bem superior ao percentual do Brasil no que
diz respeito à produção industrial. E, mais uma vez, o destaque para esse crescimento foi a produção de tablets
no Polo Industrial de Manaus. Somente no primeiro trimestre deste ano, ou seja, entre os meses de janeiro
e março, o produto alcançou a marca de 993 mil unidades, ou seja, chegamos a quase 1 milhão de unidades
produzidas com aumento registrado, Senador Paim...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... superior à casa dos 183% – eu
concluo já – o que, repito, mostra que nós tínhamos razão, que era necessária sim a Medida Provisória no 534, de
2011, para ampliar o benefício para a produção dos tablets em todo o País. E, em relação à Zona Franca de Manaus, os dispositivos incluídos aqui no Senado Federal foram essenciais para que continuássemos competitivos
e pudéssemos continuar produzindo tablets também no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus.
Eis o resultado, Sr. Presidente: um crescimento fantástico, fenomenal, não experimentado por nenhum
setor, em nenhuma outra região do País.
Então, quero cumprimentar, mais uma vez, o Governo Federal por todo apoio que vem dando ao desenvolvimento, ao crescimento da Zona Franca de Manaus.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin.
Para uma comunicação parlamentar, a Senadora Angela Portela. Em seguida, como orador inscrito, Senador Luiz Henrique.
V. Exª, que vai à tribuna, Senadora Angela Portela, tenho certeza de que vai tratar da PEC nº 10, aqui na
ordem... Que é a PEC nº 11...
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Onze.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... que trata da questão da regularização
da situação de servidores dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O dia de hoje, com certeza, promete,
porque deveremos votar, porque também está no calendário especial, a PEC nº 4, da Defensoria Pública.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos torcer para que se aprove, também, a urgência para o projeto dos agentes de saúde, que estão aqui, em massa, neste momento.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com certeza, Senador Mozarildo, vamos
votar a regulamentação dos Municípios, já que faltam só as emendas.
Senadora Angela Portela, por favor.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, nosso querido Senador Paulo Paim.
Eu queria cumprimentar todos os agentes comunitários de saúde, que estão aqui para acompanhar a
votação da urgência do projeto, que é tão importante para todos vocês.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Eu queria cumprimentar, também, todos os
defensores públicos, que vieram do Brasil inteiro, inclusive, a Profª Lenir Veras, que é lá do meu Estado de Roraima, que estão acompanhando, também, a PEC da Defensoria Pública.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Eu queria cumprimentar, de forma muito
especial, os nossos sindicalistas, que estão ali, acompanhando também, no dia de hoje, a votação da PEC 11.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – A PEC 11, na Câmara dos Deputados, chamava-se PEC 111 e foi uma luta muito intensa dos sindicalistas, dos servidores, dos dois ex-Territórios de Roraima
e Amapá, para que a gente chegasse a este momento, no Senado Federal, para aprovação dessa PEC em primeiro e segundo turnos. Após a promulgação, nós poderemos, efetivamente, beneficiar esses quase nove mil
servidores de Roraima e Amapá, que prestaram serviços relevantes aos nossos ex-Territórios. Em um Estado
distante e longínquo, Senador Paim, prestaram serviços num período de outubro de 1988 a outubro de 1993.
Queria também falar da autoria dessa PEC da Deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. Queria chamar a atenção para o pioneirismo e para coragem da Deputada Dalva de arregimentar, numa única noite, lá na
Câmara dos Deputados, as assinaturas necessárias para fazer a apresentação da PEC 111.
A PEC 111, na verdade, foi inovadora porque conseguiu incluir todos aqueles servidores que tinham pendências junto ao Governo Federal, pendências administrativas que viviam rolando há anos e anos e não eram
resolvidas. A PEC 111 não trata do resumo de uma série de outras proposições que foram apresentadas, não é
isso, ela é muito mais do que isso, é uma proposta que visa trazer esses servidores, resgatar esses servidores que
prestaram serviços à União nos dois ex-Territórios para que se possa, efetivamente, assegurar o direito e cumprir
o reconhecimento da União, do Governo Federal e do Congresso Nacional pelo trabalho que vocês prestaram.
Queria aqui deixar muito claro o nosso envolvimento, a nossa vontade de, aqui no Senado Federal, aprovar hoje, Senador Mozarildo, em primeiro e segundo turno, a PEC 111.
Queríamos também falar da importância de todo esse processo de inclusão desses servidores, porque
também sou servidora pública, também sou professora e conheço de perto a situação enfrentada pelos servidores públicos dos ex-Territórios que, desde o início das reformas administrativas introduzidas na década de
90, lutaram para ver suas situações definitivamente solucionadas.
Esses servidores, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, sofrem as mais diversas formas de discriminação e foram até perseguidos tanto pelos órgãos de controle como pelo próprio Governo, que conduziu a reforma administrativa, na década de 90, que passou a tratar de forma diferenciada os direitos remuneratórios de várias
categorias dos ex-territórios.
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Basta mencionar o exemplo dos professores, policiais civis, policiais e bombeiros militares, fiscais de tributos, técnicos administrativos que enfrentaram demorados processos administrativos e judiciais. Aliás, muitos destes processos que visam garantir direitos remuneratórios em igualdade com as categorias correlatas da
União se arrastam até hoje nos tribunais.
Mas foi no governo do ex-Presidente Lula que teve início o resgate dos direitos dos nossos servidores,
seja pela recuperação do poder aquisitivo, com reestruturação dos planos de cargos e carreira, mediante negociações na mesa nacional do Ministério do Planejamento, seja pela proposição de PECs de iniciativa de Parlamentares do Partido dos Trabalhadores.
Quero aqui destacar a PEC 483, da nossa querida ex-Senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, que deu
origem à Emenda Constitucional n° 60 e à PEC n° 111, da nossa ilustre Deputada Dalva Figueiredo, do Amapá.
É graças à ação destas Parlamentares do PT que esta Casa Legislativa pode ter hoje em sua pauta a apreciação
da PEC 11. Nós não podemos deixar de destacar o relevante trabalho que a ex-Senadora Fátima Cleide fez aqui
para a inclusão dos servidores de Rondônia.
De fato, outras propostas de emenda à Constituição sobre servidores dos ex-Territórios, de autoria de
diversos outros Parlamentares, já tramitavam nas duas Casas do Congresso Nacional.
Porém, em que pese a boa intenção dos seus autores, o conteúdo destas proposituras compreendia,
apenas, os anos de 1988 e 1990, porque tinha como data-limite janeiro de 1991, que compreende a posse do
primeiro governador eleito.
Neste caso, grande parte dos servidores que vão compor o quadro federal entrou entre meados de 1991
e outubro de 1993, com o acréscimo dos remanescentes de anos anteriores, ou seja, 1988, 1989 e 1990.
Compreensível, pois, entender que estas proposições eram muito limitadas; logo, não serviriam para incluir nenhum servidor no quadro federal. Além do mais, deixavam muitas pendências, tanto de servidores de
Roraima, quanto do Amapá.
Por isso, meus amigos, foi elaborada a PEC 111, com o propósito de beneficiar os servidores contratados
no período de cinco anos completos, como foi o caso de Rondônia.
A PEC 111 estabelece, portanto, diferença frente às outras propostas, em que o período era de pouco
mais de dois anos, tempo em que a grande maioria dos servidores já pertence ao quadro da União. Portanto,
não iria beneficiar nenhum servidor.
Em encontros realizados nos dois Estados, Roraima e Amapá, em 2011, foram muitos os depoimentos de
servidores no sentido de que as PECs apresentadas com o limite de admissão até janeiro de 1991 não trariam
solução para a situação funcional de todos os servidores.
Os órgãos de controle, a CGU e o Tribunal de Contas, continuariam questionando suas admissões no
quadro dos extintos Territórios Federais de Roraima e do Amapá.
Por que defendemos a PEC 111, de 2011? Porque seu conteúdo é considerado inovador, frente ao das
demais. A PEC 111 manteve todo o texto do art. 31, da Emenda Constitucional n° 19, de 1998, e ampliou o prazo limite para a inclusão no quadro federal, até outubro de 1993, a exemplo do Estado de Rondônia, que vai
enquadrar servidores admitidos no período de cinco anos.
Esse avanço foi compreendido por todas as categorias funcionais de Roraima e Amapá, em amplos debates realizados com os nossos sindicalistas, sempre defendendo os interesses dos servidores. Ao longo desse
tempo de discussão, houve um consenso em relação à necessidade da aprovação da PEC 111, que era a que
melhor atendia aos anseios dos nossos servidores.
Durante todo esse tempo, eles defenderam, os sindicalistas, com afinco a integralidade da PEC 111, porque sabiam que esses cinco anos resolveriam definitivamente a situação dos servidores que trabalharam na
transformação e efetiva instalação dos Estados de Roraima e do Amapá.
A PEC 111 também inovou ao incluir pendências funcionais que há anos carecia de solução, como a situação dos policiais civis e dos fiscais de tributos. Anos! Mas foram prejudicados entre os servidores, foram os
mais prejudicados, a categoria mais prejudicada foi de policiais civis e de fiscais de tributos.
É fato que a aprovação desta PEC vai beneficiar todos eles.
Antes da apresentação da PEC 111, os servidores da Secretaria de Segurança Pública de Roraima, como o
Josias que está ali presente, e os fiscais de tributos já se mostravam cansados de acompanhar processos que há
anos tramitavam, pra lá e pra cá, sem nenhuma decisão favorável para que esses servidores fossem incluídos.
Portanto, justiça seja feita, os grandes protagonistas desse novo momento vivido pelos servidores do
Amapá e de Roraima são a Deputada Dalva Figueiredo, autora da PEC 111, os servidores envolvidos e os dirigentes sindicais, que contribuíram muito para que se chegasse a este momento.
Então, meus amigos e amigas, os nossos sindicalistas, que representaram com competência e dedicação
suas categorias, também têm seu protagonismo nesse processo. Desde o começo desta luta, eles estão sem-
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pre presentes nos corredores das duas Casas Legislativas, particularmente nos momentos decisivos e de negociações. Sempre lá, lutando para que se resolvessem da melhor possível os avanços na tramitação desta PEC.
Nunca é demais lembrar que a PEC 483, repito, de autoria da ex-Senadora Fátima Cleide, do Partido dos
Trabalhadores, foi iniciada no Governo do ex-Presidente Lula, que originou a Emenda Constitucional n° 60, de
2009, para o Estado de Rondônia, para beneficiar os servidores do Estado de Rondônia.
Não podemos esquecer, também, que foi no Governo ex-Presidente Lula que a PEC 483 foi aprovada
e promulgada. Somente em um governo que respeita e valoriza os servidores seria permitida apresentação,
aprovação e promulgação de uma matéria desse porte, que beneficia os servidores daqueles Estados longínquos do nosso País.
Hoje, temos um governo que não apenas respeita as necessidades existentes na categoria dos servidores
públicos do País, mas, sobretudo, que adotou a posição política de promover o desenvolvimento em todas as
regiões do País, distribuindo renda, aumentando as oportunidades de emprego, valorizando o salário mínimo
e fazendo concursos públicos.
Foi este governo que teve a coragem de contribuir para a aprovação da PEC 111 neste ...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Parlamento, mesmo tendo o cuidado de não
deixar que um impacto orçamentário gerado por uma despesa permanente para a União viesse onerar os cofres públicos.
Exatamente por este zelo com a coisa pública, o PT foi acusado de atuar contra a PEC 111. Lá no meu
Estado de Roraima, por exemplo, foi muito divulgado, assim como correu no Estado do Amapá, que governo
e PT eram contra a PEC 111.
Das duas uma: ou os criadores desse tipo de boatos queriam, na verdade, que a PEC 111 não fosse aprovada, principalmente na Câmara, ou jogavam com a possibilidade de construir uma brecha para cobrar do
Poder Executivo Federal a responsabilidade financeira do Estado brasileiro, diante da aprovação desta PEC.
Fato é que, de forma coerente e coesa, a Bancada do PT contribuiu com 70 votos na votação...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vou lhe conceder mais dois minutos,
Senadora. Eu lhe dei treze minutos, e eram cinco.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Muito obrigada.
Vou concluir, Sr. Presidente.
O fato é que todos os votos do Partido dos Trabalhadores no primeiro turno e no segundo turno foram
favoráveis à PEC 111.
Eu não posso deixar aqui de agradecer também ao Ministério do Planejamento, que abriu a mesa de negociação, à Ministra Miriam Belchior, com os sindicalistas, com os Parlamentares das duas bancadas, para que
encontrássemos uma forma de resolver essa situação e colocar a PEC para ser aprovada no Congresso Nacional.
Da minha parte, Sr. Presidente, tenho orgulho de acompanhar passo a passo esse processo de luta dos
servidores dos extintos Territórios de Roraima e do Amapá.
Participei diretamente das inúmeras reuniões que ocorreram no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Relações Institucionais. Estive presente às audiências com a Presidência da Câmara e com os Líderes
na Câmara para que pudéssemos, efetivamente, incluir na pauta e votar.
Não foram poucas as vezes em que recebemos, em nosso gabinete, todos os sindicalistas que estavam
ansiosos por uma notícia favorável em relação a essa PEC.
Aqui, no Senado, quero dizer, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que a aprovação dessa PEC tem grande
relevância para quase nove mil servidores civis e policiais militares de Roraima e do Amapá, que há anos lutam
para conquistar esse direito que é deles.
A propósito, alguns poderão até perguntar: “Por que a PEC 111 não tem um prazo ainda maior, mais
abrangente?” Quem sabe 1995 ou 1996? Eu explico, dizendo que a justificativa dela, da PEC 111, está na própria Constituição Federal, no artigo que transforma os Territórios Federais de Roraima e do Amapá em Estados.
Está lá na Constituição.
Nele se estabeleceu que fossem aplicadas as normas e critérios seguidos na criação e instalação do Estado de Rondônia. Esta unidade da Federação conseguiu aprovar a Emenda Constitucional nº 60, que inclui
servidores que trabalharam na instalação do Estado entre dezembro de 1981 e março de 1987.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Então, senhores, a PEC aqui no Senado traz
em seu texto também a possibilidade técnica e jurídica de ser feita, já na regulamentação, a solução de mais
uma pendência com uma parcela dos servidores do extinto Banco de Roraima (Banner), que era uma entidade
da administração indireta do ex-Território.
Essa importante categoria de servidores trabalhou na liquidação do Banner, no período estabelecido
pela PEC 111, que é de outubro de 1988 a outubro de 1999.
Por oportuno, quero aqui defender a Proposta de Emenda à Constituição deste Senado, assegurando
aos integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá, incorporados ao quadro
em extinção da União, os mesmos soldos, adicionais, vantagens e direitos remuneratórios, já concedidos aos
policiais militares do Distrito Federal.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Hoje, tivemos na CCJ a possibilidade de inclusão na pauta dessa PEC, mas não foi ainda possível. Na próxima semana, devemos ter uma nova articulação
para inclusão da PEC na pauta da CCJ para que possamos também ver a situação dos nossos policiais e bombeiros militares dos três ex-Territórios.
Sr. Presidente, enfim, queria compartilhar com todos vocês a alegria da PEC 11, de 2014, aqui do Senado,
que tem como Relator o Senador José Sarney, homem político que conhece o Brasil, Parlamentar com grande
afinidade com as questões dos servidores públicos dos ex-Territórios.
Então, hoje, já deverá estar na pauta aqui do Senado Federal a PEC 11, aqui no Senado (PEC 111 na Câmara), na relatoria do Senador José Sarney.
Vamos fazer votos, pedir as Senadoras e aos Senadores que se sensibilizem com essa nossa luta, para
que possamos aprovar, em primeiro e segundo turnos, e depois promulgar a PEC 11 aqui no Senado Federal.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Senadora Angela Portela usou um
tempo a mais porque a PEC 11 merece um carinho especial.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, ex-Governador e Relator de um projeto fundamental que é a renegociação da dívida dos Estados.
Senador, só me permita:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
MEMORANDO Nº 11, DE 2014
Comunico ao Plenário que na presente data ocorreu a instalação da CPI criada pelo Requerimento nº
302, de 2014, quando foram eleitos Presidente o Senador Vital do Rêgo e Vice-Presidente o Senador Antonio
Carlos Rodrigues.
Informamos, ainda, que essa é a CPI da Petrobras, para a qual foi designado Relator o Senador José Pimentel.
É o requerimento e é a informação.
É o seguinte o Memorando na íntegra:
Memorando nº 11/2014 – COCETI
Brasília, 14 de maio de 2014
Assunto: Instalação da CPI da PETROBRAS
Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que na presente data ocorreu a instalação da CPI criada pelo Requerimento
nº 302, de 2014, quando foram eleitos Presidente o Senador Vital do Rêgo e Vice-Presidente o Senador Antonio Carlos Rodrigues.
Informo ainda que foi designado relator o Senador José Pimentel.
Respeitosamente, – Dirceu Vieira Machado Filho, Coordenador da COCETI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O memorando que acaba de ser lido
vai à publicação.
Por favor, Senador Luiz Henrique.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Paim, Srªs e Srs. Senadores, a revista Piauí, a revista mensal que propicia
um dos mais densos debates sobre a realidade nacional e internacional, traz uma ampla matéria a respeito de
um livro e de um autor.
O livro chama-se O Capital no Século XXI, que tem edição francesa e inglesa e provavelmente logo terá
edição na Língua Portuguesa. Esse livro demandou 20 anos de pesquisa, Sr. Presidente, e foi escrito com base
no trabalho de mais de 20 pesquisadores, inclusive alguns prêmios Nobel em economia.
Esse livro, editado nos Estados Unidos pela Editora da Universidade de Harvard, teve o maior volume de
vendas de todas as publicações daquela Universidade durante 101 anos.
O livro, segundo a revista The Economist, revoluciona o modo como as pessoas enxergam a história econômica dos últimos dois séculos. E é um livro muito importante para trazer a esta tribuna, porque inova em
vários aspectos.
Primeiro, ao invés de ser uma obra de um pesquisador solitário, é uma obra, como eu já falei, de uma
grande equipe, e uma obra que tem uma ferramenta extraordinária, que é a internet, adentrando os laboratórios de pesquisa e as bibliotecas mais conceituadas do mundo.
O segundo aspecto desse livro é que ele muda totalmente a lógica econômica vigente na atualidade.
O mundo vem se movendo há muitos anos pela lógica matemática. Todas as teses econômicas se baseavam
fundamentalmente em especulações matemáticas, em apreciações matemáticas.
Esse livro, não. Esse livro é baseado em meticulosa, demorada pesquisa do comportamento da economia
mundial durante os últimos cem anos e estabelece como grande advertência que a desigualdade na sociedade
humana vem crescendo de 6% a 7% ao ano e que o grande desafio da humanidade é combater a desigualdade, o grande desafio dos governos é combater a desigualdade, o grande desafio dos Congressos é combater a
desigualdade. Em recente pronunciamento, o Presidente Barack Obama disse que a desigualdade é o desafio
extremo da nossa época. Vejamos o que ocorre nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a pátria cantada em prosa e verso aqui no Brasil como a nação da sociedade com
qualidade de vida, o welfare state, 1% das pessoas mais ricas controla 40% da riqueza do país. Em outro livro,
que é indispensável nós lermos para que possamos projetar o futuro desta Pátria, o livro do ex-Vice-Presidente
americano Al Gore, O Futuro, ele diz que 400 famílias norte-americanas açambarcam uma riqueza que corresponde a todo capital de 130 milhões de norte-americanos.
Pois bem, Sr. Presidente. Havia uma tese que foi longamente exposta durante o regime autoritário que
combatemos, a de que, primeiro, era preciso fazer crescer o bolo para depois distribuir. Essa teoria era baseada na célebre Curva de Kuznets, o Prêmio Nobel de Economia, que recebeu esse galardão com a tese de que
o capitalismo gera dois setores produtivos, um tradicional e outro moderno.
Enquanto a coexistência do tradicional e do moderno for mais ou menos equivalente, haverá uma redução da igualdade, haverá um aumento da desigualdade, mas que, a partir de um certo tempo, a indústria
tradicional, migrando para a indústria mais avançada, gerará uma retomada da distribuição da riqueza. É a famosa curva de Kuznets, que corresponde a um “U” de cabeça para baixo.
O economista Thomas Piketty, é um francês que é autor da nova tese que vem revolucionando o mundo, ao ponto de produtores de documentários de televisão estarem querendo comprar, em verdadeiro leilão,
os direitos autorais para transformá-los em programas de televisão; ao ponto de um grande produtor cultural querer comprar direitos autorais do livro para transformá-lo numa ópera; e ao ponto de um Prêmio Nobel
apresentá-lo como uma espécie de popstar mundial.
O livro do francês Thomas Piketty inverte aquela curva de Kuznets: ao invés de “U” de cabeça para baixo,
“U” de cabeça para cima, estabelecendo como base do desenvolvimento a retomada da igualdade.
E o grande economista francês, o jovem economista francês, já aos 22 anos, publicava teses laureadas. A
tese dele é uma fórmula matemática simples, como aquela célebre fórmula matemática com que Albert Einstein criou a Teoria da Relatividade. A fórmula do economista Kuznets é de que R tem que ser maior do que G,
ou seja, a economia tem que crescer mais do que a acumulação da riqueza.
Eu trago à tribuna essa matéria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que ela sirva de meditação. Na
Comissão Senado do Futuro, o Senador Cristovam Buarque e eu estamos pesquisando algo que possamos fazer hoje para sermos produtivos nas próximas décadas e para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais
equilibrada, sem os cenários dramáticos e deprimentes de hoje, os cenários da corrupção, da criminalidade,
da baixa eficiência dos serviços públicos, dos serviços de educação e saúde, e com o baixo crescimento dos
investimentos em infraestrutura e em inovação.
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Nós estamos prospectando o que devemos fazer hoje para construir um Brasil sustentavelmente desenvolvido. E, por isso, é importante que reflitamos sobre esse livro, sobre essa nova lição que revoluciona a economia, que estabelece como principal preocupação no mundo a redução das desigualdades.
O economista francês Thomas Piketty propõe um imposto mundial sobre as fortunas, sobre a riqueza.
Evidentemente, isso é uma utopia, mas de utopia em utopia vai se atingindo uma nova realidade.
Trago à tribuna essa reflexão para que possamos, efetivamente, tratar de debater aqui a profundidade
da crise nacional, as razões da crise nacional, as razões da desigualdade, que foi reduzida, principalmente durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que ainda é muito grande, que ainda é imensa: as
razões que fazem um trabalhador ter que enfrentar três ou quatro horas do transporte público para chegar ao
trabalho e para retornar a sua casa.
É preciso que reflitamos sobre isso, e o fator principal, a causa principal dos problemas nacionais, dos
problemas sociais, dos problemas econômicos, dos problemas vivenciais, dos problemas das cidades inchadas,
das cidades superpovoadas, das cidades favelizadas, das cidades sub-habitadas, o problema fundamental é
esse da acumulação da riqueza.
Reflitamos, pois, sobre a tese do Prof. Piketty. Ele traz uma nova luz para políticas de governo a serem estabelecidas prioritariamente para tributar a riqueza, tributar as fortunas e estabelecer progressivamente uma
sociedade mais igual.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador Luiz Henrique?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Com muito prazer, nobre Senador Eduardo Suplicy.
Esse aparte vem da sua Renda Mínima para a sua competência máxima.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Luiz Henrique, V. Exª traz aqui
uma reflexão muito significativa sobre o autor Thomas Piketty, que, nesses últimos meses, a partir do lançamento de seu livro sobre o capital, passou a ter uma enorme influência no pensamento econômico mundial. V.
Exª menciona a reportagem da revista Piauí, justamente também há hoje, uma entrevista com Thomas Piketty na Folha de S.Paulo, para a Eleonora de Lucena, no caderno Mercado, com o título “Desigualdade é ameaça
verdadeira à democracia”. É interessante que, ao mesmo tempo em que Thomas Piketty, no seu livro, analisa as
crescentes desigualdades no mundo, muito especialmente nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos
e diversos países da União Europeia, por outro lado, ele até menciona, nas suas palavras, que:
Não tivemos condições de apurar dados precisos sobre o Brasil. Tentamos muitas vezes, mas não conseguimos dados apropriados para a nossa pesquisa. O problema é a falta de transparência em dados
referentes a Imposto de Renda, por exemplo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ou seja, ele não chegou a analisar no seu livro,
em profundidade, como estamos no Brasil. Mas é fato que, diferentemente de muitos outros países, desde 1996,
quando estávamos com o Coeficiente de Gini, de desigualdade, da ordem de 0,61, que nos colocava entre os
três países mais desiguais do mundo, de 2001 e 2002, quando estávamos com 0,59, viemos diminuindo progressivamente. O último dado sobre o Coeficiente de Gini, de desigualdade, é de 2012, ainda não foi divulgado o de 2013, mas com algo em torno de 0,51 a 0,52. Portanto, com as diversas políticas econômicas e sociais
implementadas pelos governos, já antes pelo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que iniciou
alguns programas sociais, mas que foram mais bem desenvolvidos a partir de 2003, houve, progressiva e gradualmente, uma diminuição da desigualdade, felizmente, no País, que é acompanhada da evolução do nosso
processo democrático. E Thomas Piketty coloca, se me permite ler um trecho aqui:
Folha: O senhor escreve que a desigualdade é uma ameaça à democracia. (...)
Thomas Piketty: É uma ameaça verdadeira. O capitalismo do século 21 traz extrema desigualdade. A certo ponto, isso pode trazer riscos para as instituições democráticas. Outra ameaça é a resposta nacionalista: quando não conseguimos resolver os problemas sociais é tentador achar culpados: trabalhadores
estrangeiros, outros países, Alemanha, China. É preciso discutir uma taxação adequada para assegurar
benefícios gerais, senão correremos sérios riscos. A batalha política é muito complicada. As pessoas precisam entender as opções e é importante discuti-las.
V. Exª chama atenção de como a democracia é tão importante para que o nosso sistema econômico,
com participação do Estado, de forma muito significativa, como poderemos compatibilizar o sistema de mer-
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cado, a forma de propriedade privada, o capitalismo, com instituições que, sobretudo através da democracia,
venham a fazer...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) -... de nossa Nação uma sociedade civilizada, caracterizada por justiça. Daí a relevância de bem pensarmos em qual sistema tributário adequado, inclusive de
como prover a cada com o suficiente para assegurar sua sobrevivência. Eis por que será importante logo chegarmos às formas de financiamento de uma renda básica incondicional para todo e qualquer brasileiro e até
para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. Quero cumprimentá-lo por trazer aqui essa reflexão
importante sobre a contribuição deste economista Thomas Piketty. Parabéns.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço o aparte de V. Exª. Queria destacar alguns
aspectos do livro do Professor Thomas Piketty, O Capital no Século 21. O primeiro aspecto é que, assim como há
concentração de renda dentro dos países, há uma concentração de renda nos países mais avançados, esvaindo as economias dos países periféricos através de ganhos de capital, de transferência de juros, de lucros etc.
O segundo aspecto que gostaria de estabelecer no aparte de V. Exª é que Thomas Piketty diz claramente
que é uma ilusão pretender que o mercado resolva os problemas da desigualdade.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Os problemas da desigualdade têm que ser resolvidos pela intervenção governamental, pela regulação governamental, pela ação dos congressos, como o nosso,
dentro até da teoria da Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de que, nas relações entre o cidadão e o
mercado, se se estabelecia o peso maior do mercado em uma balança, era preciso colocar o peso do governo
na outra para estabelecer o equilíbrio social.
E a terceira questão que ele menciona aqui: só há uma fórmula para reduzir a desigualdade; só há uma
fórmula para produzir o acesso das categorias menos assalariadas em direção...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... a uma qualidade de vida melhor: é através do tributo progressivo, e, nesse ponto, ele elogia – V. Exª pode ver que, no livro dele, ele elogia – o Imposto de Renda
brasileiro, que é progressivo, embora ele entenda que a taxa maior do nosso imposto é muito mais baixa do
que a praticada nos Estados Unidos, que chegava a 90% e foi reduzida para 40% nos últimos anos.
Então, é efetivamente uma obra revolucionária, como foi a de Adam Smith, como foi a de Malthus, como
foi a David Ricardo, no passado, a obra de Thomas Piketty é realmente uma obra revolucionária sobre a qual
devemos nos debruçar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os cumprimentos, Senador Luiz Henrique, pelo seu pronunciamento, brilhante e que marca a história do Senado, que vai na linha do combate às
desigualdades.
E eu aproveito o momento para anunciar que a Casa deve votar, também no dia de hoje, o projeto de lei
das cotas no serviço público, que vai nessa linha de combater a desigualdade.
Senador Mário Couto, já o convido à tribuna, e, ao mesmo tempo, cumprimento o Senador Renan Calheiros, que, aqui no Senado, a partir de ontem, já implantou a política de cotas em todo concurso público e
também no serviço terceirizado, tudo no combate às desigualdades.
Senador Mário Couto com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o que eu vi, ainda há pouco, na sessão que era para homenagear os soldados da borracha, foi um fato vergonhoso e humilhante. Foi vergonhoso para o Senado Federal, que, em resumo, é uma casa
do povo. Os Senadores que assentam nesta Casa vieram para cá porque tiveram o voto de confiança do povo
brasileiro. Senão, nenhum estaria aqui. Toda casa legislativa é considerada a casa do povo.
Como é, Senador Flexa Ribeiro, que um homem de 96 anos de idade, convidado para prestar um depoimento no Senado Federal, sem agredir absolutamente ninguém com palavras, falando a verdade, pôde ser
chamado a atenção pela Senadora que presidia a Mesa? Avô, bisavô, pai, com a voz trêmula do sofrimento que
passou durante a sua vida para criar com dignidade os filhos.
Não é com corrupção, como o PT faz neste País, tirando dinheiro do brasileiro, aquilo que é o direito do
cidadão, da cidadã. Só na Petrobras sacaram R$10 bilhões, sem nenhuma nota, sem nenhum documento. Que
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moral tem um representante desse partido para chamar a atenção de um senhor de 96 anos de idade, que
lutou pela vida inteira para criar filhos e netos? Isso é uma humilhação que jamais pode ser repetida neste Senado Federal! Não se pode fazer isso com um cidadão!
Senadores, ao que eu assisti há pouco me cortou o coração. Tenho 27 anos consecutivos de mandato.
Nunca fui derrotado nas urnas. Não tenho nome sujo em tribunais. Não respondo a um processo em juízo. Mas
o que vi hoje é humilhante, Sr. Presidente. Oxalá, tomara que jamais, na vida pública, eu possa assistir à cena
a que assisti, há poucos minutos.
No Brasil, Srs. Senadores, hoje é isto que se vê: galerias lotadas de agentes comunitários de saúde, aqueles que realmente trabalham com dignidade, aqueles que vão a pé, de casa em casa, aqueles que mal têm uma
bicicleta para andar, passando pelos ramais cheios de lama. Para criar com dignidade seus filhos, não precisavam estar aqui, neste momento; deveria o Governo olhar para eles, mas não olha.
Enquanto isso, a Dona Dilma gasta um bilhão, Presidente, e mais seiscentos milhões, para construir um
estádio de futebol aqui, em Brasília, que nem time tem. Três times de futebol, que disputam a terceira, a quarta, a quinta e a sexta divisão no Campeonato Brasileiro. Para que isso, Dilma?
Enquanto isso, estão aí os verdadeiros brasileiros, tratando da saúde dos brasileiros, com muita dificuldade,
mas com honradez. Com muita honradez, recebem seu mísero salário, que a Dilma dá, pensando que é favor que
está fazendo para vocês. É obrigação. É mais do que uma obrigação, porque vocês podem bater no peito e dizer: tenho a honra de ser um agente comunitário de saúde e de tratar do meu conterrâneo brasileiro que sofre na sua casa.
Vocês são os verdadeiros brasileiros, que gostam de trabalhar, que trabalham pela saúde dos seus irmãos brasileiros. Enquanto isso, a Petrobras faz R$90 bilhões, companheiros, R$90 bilhões! Pensem, pensem
um pouquinho no que são R$90 bilhões, sem licitação.
Sabem de quem é a Petrobras? Não é da Dilma, não. A Petrobras é do povo brasileiro. Sabem de quem
são esses R$90 bilhões que foram roubados?
Pertencem a vocês, que pagaram no sabonete, na pasta que usam, no feijão, no arroz. Existe uma notinha branquinha, e está lá o imposto que vocês pagam. Todas as horas que vocês vão comprar, está lá. Se vocês
tirassem aquela notinha dali, o preço do feijão, do arroz, do sabonete, da pasta se reduziria pela metade, porque o Brasil é o País que mais cobra imposto dos seus filhos. E a Dilma ainda quer cobrar mais.
Fora, Dilma! Fora! O País não te quer mais, Dilma!
Noventa bilhões, e ela ainda vem dizer, com a maior cara de pau, Senador Flexa Ribeiro: “Eu não li o documento que eu assinei, faltavam dados.” Ela assinou a compra da refinaria do Texas. Cometeu crime. E nada
acontece nesta Pátria.
E os agentes comunitários de saúde que estão aqui pedindo os seus direitos de terem um piso salarial,
pedindo os seus direitos de terem um plano de carreira? Eu quero saber qual é o Senador que vai votar contra
vocês. Eu quero olhar para a cara do Senador...
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... que vai votar contra vocês.
Eu ainda, na minha profissão de Senador, não tinha vindo à tribuna falar para uma galeria – não estou
aqui atrás de aplausos –, nunca tinha vindo. É a primeira que venho falar para uma galeria lotada porque eu sou
interiorano, nasci e me criei no interior. Estou, todo final de semana, no interior do Pará e sei o quanto custa o
trabalho de vocês. Vocês deviam receber o salário de Senador da República, não o salário que recebem hoje.
Por isso, eu vou descer desta tribuna deixando o recado para a Dilma e para os brasileiros. Quando eu
falei aqui, Presidente, “Fora, Dilma! O povo não te quer mais”, é porque eu tenho a prova na minha mão desta
realidade.
Não fiquem com receio de coisa nenhuma, não. Vocês estão aqui cobrando o direito de vocês. Não fiquem,
não! Duvido que haja um Senador que tenha a coragem de votar contra uma profissão tão honrada como a
de vocês. Se a Dilma vetar lá, se ela vetar o que foi aprovado aqui, votem três vezes contra ela!. Arranquem a
Dilma do poder! Mas não se intimidem.
Em toda a história do Brasil – em toda! –, não houve nenhum governo, nenhum, em toda a história desta
Nação, desde a República, não se viu tanta corrupção como se vê neste Governo do PT. Eu conheço a fundo a
história deste País. Li toda a história do Brasil várias vezes, porque amo, adoro esta Pátria, morro por ela, amo
meu Estado. Em toda a história desta Nação, nunca se viu tanta mentira, tanta mentira feita por um partido só.
Nunca se viu, brasileiros e brasileiras!
Pesquisa CNI-Ibope, março de 2014: 54% dos brasileiros acham que Dilma é regular, ruim ou péssima;
52% dos cidadãos não confiam na maneira de Dilma governar; 62% dos jovens brasileiros não acreditam mais
em Dilma; 65% do povo não aprova a educação do Governo petista.
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Roubam tudo. Desaparece tudo. Não sobra nada para a educação, para a saúde, para a segurança. Está
tudo quebrado. As grávidas ficam nos corredores dos hospitais para ter filhos neste País. Enquanto isso, a Dilma gasta bilhões na Copa do Mundo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Devia gastar na saúde, devia gastar na educação. Enquanto isso, a Dilma acaba com a Petrobras, com corrupção na Petrobras.
Setenta e sete por cento dos brasileiros desaprovam a saúde – 77% dos brasileiros! Atenção, Pará! Atenção, Brasil!
Eu vou descer, Presidente.
Setenta e sete por centos dos brasileiros dizem assim para a Dilma: “Ei, Dilma. Vai embora, Dilma. Nós
não temos saúde.”
Setenta e seis por cento dos eleitores não confiam na segurança. Morre, todo dia, gente nesta Pátria.
Ninguém tem mais segurança, os bandidos tomaram conta do Brasil.
Toda noite, os telejornais mostram: quatrocentos e tantos ônibus depredados; queimaram sete ônibus;
bandido matou mulher; bandido matou um garoto de quatro anos; bandido arrastou uma senhora e matou;
traficantes tomam favela não sei de quê; Exército entra na rua para manter a ordem no morro não sei qual. Não
se tem mais ordem. É só o nome naquela Bandeira, que pede ordem e progresso, mas não se tem nem ordem,
nem progresso! Acabou! Acabou, Dilma!
Cinquenta e sete por cento dos brasileiros desaprovam o combate ao desemprego; 77% dos cidadãos
criticam a carga tributária imposta por Dilma. Ninguém aguenta mais pagar imposto nesta Pátria.
Você sabe, minha filha, quanto você vai pagar neste ano? Sabe quanto o povo brasileiro vai pagar de
imposto neste ano?
Pensa, vê se tu consegues imaginar o que são R$2 trilhões. Trilhões! E olha os agentes de saúde, uma das
profissões que mais trabalham neste País.
Setenta e um por cento dos eleitores são contra a forma como Dilma combate a inflação.
O País lutou tantos anos. Por anos e anos e anos, martelamos, choramos. Mudou presidente, saiu presidente, e não se continha a inflação.
Veio um, chamado Fernando Henrique Cardoso, e conseguiu a fórmula. Agora, a Dilma rasgou a fórmula
e a inflação voltou.
Sr. Presidente, primeiro, muito obrigado pelo tempo que me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A mesma tolerância que tive com outros tive com V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Obrigado pela sempre postura de V. Exª, como Presidente, de saber escutar, mesmo sendo de Partido contrário ao meu. Sempre foi assim o Paulo Paim.
Terceiro, Presidente, desço desta tribuna, pela primeira vez, como Parlamentar, dizendo que eu vou votar
e vou dizer os nomes dos Senadores que votarem contra os interesses dos agentes comunitários de saúde. Vou
abrir o meu voto: meu voto é a favor. Além do voto, vou brigar com veemência a favor de todos os agentes de
saúde que brindam este País com seus trabalhos e suas posturas.
Parabéns a todos vocês.
Muito obrigado, Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Mário Couto, que
abriu seu voto para os agentes de saúde. Tenho uma esperança muito grande de que a votação seja por unanimidade, pela causa de vocês. (Palmas.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Randolfe Rodrigues.
Anuncio que o próximo orador – já o convido para vir à tribuna – é o Senador Flexa Ribeiro.
V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Pela ordem, Presidente.
Lógico, já anunciando também meu voto favorável obviamente aos agentes de saúde.
(Manifestação da galeria.)
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Presidente, rapidamente, para encaminhar à Mesa três requerimentos, antes do Senador Flexa Ribeiro.
Inicialmente, o Requerimento, nos termos do art. 311, I, do Regimento Interno.
Antes de iniciar a Ordem do Dia, queria solicitar a preferência para que fosse votada, na Ordem do Dia
de hoje, a Proposta de Emenda Constitucional nº 11 – Senador Mozarildo tem conhecimento –, que beneficia os servidores públicos federais dos Estados de Amapá e Roraima; a Proposta de Emenda Constitucional nº
111, que veio da Câmara dos Deputados e que aqui, no Senado, recebeu o número de Proposta de Emenda
Constitucional nº 11.
(Manifestação da galeria.)
Solicito, nesse primeiro requerimento, a inversão da Ordem do Dia, para que tenha preferência a votação
dessa Proposta de Emenda Constitucional. É o primeiro Requerimento, que encaminho a esta Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Permita-me responder a V. Exª, com a
assessoria do autor da regulamentação dos Municípios.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem.) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O processo de votação do projeto de
lei complementar do Senador Mozarildo já se iniciou. Então votaremos as emendas e depois...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Obviamente que a preferência é
nesse sentido. Como nós temos uma votação em curso, que é do projeto de lei complementar, nós concluímos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está entendido.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Não podemos interromper uma votação que já está em curso. Então, logo após a conclusão da votação, este requerimento é para...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Que seja votado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ... a preferência de votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E, em seguida, a PEC nº 4.
(Manifestação da galeria.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Obviamente, Presidente.
Em seguida, Presidente, o segundo requerimento é um requerimento de voto de aplauso, que estou encaminhando à Mesa, para o Ministério Público do meu Estado. E, rapidamente, para justificar este requerimento.
Nesse último domingo, o programa Fantástico, da Rede Globo, revelou a existência de um enorme esquema de corrupção no meu Estado. É lamentável a existência disso no meu Estado. Eu quero aqui dizer que
o povo do meu Estado não merece e, com certeza, o povo do meu Estado está indignado com o esquema de
corrupção revelado, no último domingo, pela reportagem da Rede Globo, pela revista televisiva Fantástico.
Por outro lado, o povo amapaense ficou orgulhoso pela atuação heroica de uma corajosa Procuradora de
Justiça, a Drª Ivana Cei, e de corajosos promotores de justiça que honram o Ministério Público do meu Estado
e o Ministério Público brasileiro.
A corrupção não pode subsistir, seja no Amapá, seja onde for. Não pode subsistir esquema de emissão
de notas fiscais falsas, principalmente quando esse esquema é eivado por aqueles que se dizem representantes do povo.
Sr. Presidente, há de ser condenado qualquer esquema de corrupção, principalmente quando emanado
daqueles que deveriam ter sido escolhidos para representar a soberania do voto popular.
Então, eu queria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, condenar todo e qualquer esquema de corrupção
existente em meu Estado. É abjeto! É condenável! É repugnante!
Por outro lado, através deste voto de aplauso, eu queria saudar a atuação heroica e louvável da Procuradora-Geral de Justiça do meu Estado e dos heroicos promotores de Justiça, que lavam a honra e a dignidade
do povo amapaense fazendo a investigação que estão fazendo.
Eu espero que o Judiciário amapaense esteja também à altura da atuação do honrado Ministério Público
e acate os pedidos cautelares de prisão apresentados pelo Ministério Público.
Não há, não pode haver tolerância à corrupção. Se é possível que o ladrão de galinha seja levado à prisão,
não é aceitável que o ladrão de dinheiro público tenha a tolerância por parte do Poder Judiciário.
Então, espero e acredito que o Poder Judiciário do meu Estado saberá lavar a dignidade do povo amapaense e estará à altura do que está também o Ministério Público do Estado do Amapá, que honrou todos nós
nas entrevistas concedidas pelos promotores de Justiça no último domingo.
Por fim, Sr. Presidente, eu peço a V. Exª que, no espaço devido, inscreva-me pela Liderança do Partido
Socialismo e Liberdade.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu comunico ao Plenário que, neste
momento, o Senador Eduardo Amorim me entrega o requerimento de urgência para projeto, que passo a ler:
Requerimento do Senador Eduardo Amorim e outros.
Sr. Presidente, nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 338, II, requeremos regime de urgência para
apreciação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2006, que
altera a Lei nº 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 Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está lido o requerimento para o projeto,
que será votado na Ordem do Dia. (Palmas.)
Será votado o requerimento. Vamos torcer para que o Presidente que estiver em exercício coloque em
votação e para que a matéria seja aprovada e não só votada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, antes de iniciar meu pronunciamento, eu quero também festejar os agentes comunitários de saúde e dizer a eles que todos, como V. Exª colocou, votarão a favor do piso
salarial e do plano de carreira.
O Senador Eduardo Amorim acaba de entregar à Mesa um pedido para que tenha preferência a votação do projeto que dá a todos vocês o direito de ter o piso salarial justo e terem também um plano de
carreira, que é isso que almejam, e não tenho dúvida de que o Senado Federal votará não só aprovando o
requerimento, mas também aprovando o projeto que dá a vocês tanto o piso nacional quanto o plano de
carreira. (Palmas.)
Vamos ter hoje, se Deus quiser, no Senado, votações extensas, mas, sem sombra de dúvida, estaremos
votando também os interesses dos agentes comunitários de saúde.
Mas venho à tribuna, hoje, Presidente, Senador Paulo Paim, mais uma vez, denunciar o aumento da carga tributária que saltou de R$350 bilhões, em 2000, representando 30% do PIB, para R$1,7 trilhão, em 2013,
ou 36,3% do PIB. Portanto, uma elevação de 21%. Realmente, não há limites para a voracidade do Governo.
Há duas semanas, li com absoluto espanto que a Secretaria da Receita Federal declarou ter feito um estudo elencando uma série de tributos que podem ser elevados para compensar os gastos com o setor elétrico
e assegurar o cumprimento da meta de superávit primário, estimada em 1,9% do PIB.
O setor energético foi altamente prejudicado pela intervenção desastrosa da Presidente Dilma Rousseff.
A lambança da redução de tarifas com fins eleitorais foi um completo fracasso, e quem vai pagar a conta é o
já penalizado contribuinte.
O socorro às concessionárias em dificuldade pode gerar, em 2015, um aumento de tarifas de dois dígitos – é o que se depreende das informações dadas pela Aneel à imprensa. Além do auxílio do Tesouro Nacional
de bilhões de reais para que venham suprir o caixa das geradoras de energia e das distribuidoras de energia.
Esse é o resultado do choque elétrico dado pela incompetência da Presidenta Dilma Rousseff, a supergerente do setor energético, extraída da cartola do Presidente Lula. Um completo fiasco.
Registre-se que o Governo aumentou recentemente os impostos (IPI, PIS e Cofins) do setor de bebidas
frias (cervejas, isotônicos, energéticos e refrescos), que fazem parte da vida de muita gente, com previsão de
arrecadação, com este aumento, de mais de R$200 milhões. Percebendo a insuficiência da medida, o Governo
anunciou logo em seguida, apenas um mês depois, um segundo aumento no mesmo setor, na expectativa de
arrecadar R$2 bilhões a mais.
Ontem, numa clara demonstração de que realmente não sabe o que fazer, o Ministro da Fazenda, mais
uma vez, recuou, anunciando que o aumento programado para entrar em vigor em junho será postergado
para setembro e de forma escalonada. Esse efeito do Ministro da Fazenda é, sem sombra de dúvida, para evitar
o efeito eleitoral que o aumento do tributo pode causar à Presidente. Como eu disse, não sabe o que fazer o
Ministro da Fazenda: se aumentar os tributos, a inflação acelera ainda mais; se não aumentar, corre o risco de
descumprir a meta do superávit.
Infelizmente, o Governo não trata com zelo o dinheiro que arrecada dos contribuintes. Uma falta de
competência que fez com que, apesar do esforço fiscal prometido pela equipe econômica, o superávit primário fechasse o primeiro trimestre do ano em R$13,048 bilhões, o equivalente a 1,08% do Produto Interno Bruto
(PIB), o pior resultado desde 2010.
Não é de se admirar, portanto, que o Luiz Fernando Teixeira Nunes, Secretário-Adjunto da Receita Federal, declarou que haverá elevações de impostos em 2014 e que as medidas propostas estão sob exame do
Ministro Guido Mantega.
Afirma o Ministro da Fazenda, na palavra de Claudemir Rodrigues, Coordenador de Estudos Tributários
e Aduaneiros do Ministério da Fazenda, que não se trata de um saco de maldades, mas, sim, ajustes no sistema tributário. O Ministério está identificando o que chama de – aspas – “distorções e assimetrias causadas por
mudanças no cenário econômico mundial”.
A Fazenda não sabe indicar quais são as distorções e assimetrias, mas o contribuinte sabe exatamente
quais são as distorções do sistema tributário: a gastança governamental, que, no ano passado, teve uma alta
nominal de 13% em comparação com 2012.
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O mais incrível é que a arrecadação, nesse primeiro trimestre de 2014, somou R$293,4 bilhões, batendo
mais uma vez o recorde histórico para esse período. Contribuiu para o recorde, dentre outros, o aumento real
de 8,88% no acumulado da arrecadação do Imposto de Renda das pessoas físicas.
Não podemos evitar a conclusão de que o problema do Governo não está na sua capacidade de arrecadar, está na sua incapacidade de controlar seus gastos.
As previsões de economistas e tributaristas indicando que a carga tributária subiria com mais força ainda este ano está se concretizando. A gana de arrecadação do Governo Dilma é ainda maior do que a de seu
antecessor, que, ao longo de oito anos, elevou a carga tributária em relação ao PIB em 1,58 ponto percentual.
Segundo estudo recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
Brasil tem a segunda maior carga da América Latina, aparecendo atrás somente da Argentina, mas a diferença
é de apenas um ponto percentual. Trabalhando com dados referentes ao ano de 2012, a OCDE aponta que os
tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas instaladas no País correspondem a 36,3% do PIB, enquanto
na Argentina essa proporção é de 37,3%. Nos países latino-americanos com tributação menos onerosa, a carga varia entre 12% e 14% do PIB.
O Brasil inteiro sabe que é necessário retomar o crescimento da nossa economia, com a recuperação da
credibilidade da política macroeconômica; um superávit primário para valer, maior do que o projetado pelo
Ministro Mantega, de 1,9% do PIB, e um crescimento razoável.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o economista Eduardo Giannetti proferiu as seguintes
palavras no programa Painel, da GloboNews – aspas –:
“Mais quatro anos do Governo desastre como este da Dilma, com o menor crescimento da história republicana desde Floriano Peixoto, é um perigo. Um Governo que veio com a promessa de reduzir o juro
e vai ser o primeiro governo pós-1999 que entrega um juro maior que recebeu. Tem um perfil estatizante
e arrebentou as duas principais estatais do Brasil.” – fecho aspas.
Tem razão o economista Eduardo Giannetti. É lamentável que o crescimento no período do Governo
Dilma seja o menor crescimento da história republicana desde Floriano Peixoto, como diz Giannetti, e que ela
entregará...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... ao seu sucessor, ao Presidente Aécio Neves, uma
taxa de juros no Brasil superior à que ela recebeu do ex-presidente Lula. Desde 1999, não acontece um fato
como esse, de um presidente entregar ao presidente seguinte uma taxa de juros superior à que ele recebeu
ao assumir o mandato.
O Governo petista não parece convencido de que seu desempenho no manejo do dinheiro pago pelos
contribuintes seja desastroso. Entretanto, as pesquisas que registram a queda da aceitação do Governo Dilma indicam claramente a intranquilidade e preocupação do povo brasileiro com o modo petista de governar.
Estamos, Senador Mozarildo, a menos de um mês da abertura da Copa que o nosso País vai sediar. Ainda ontem, a Folha de S.Paulo trazia como manchete de primeira página: Apenas 41% das obras para o atendimento das necessidades da Copa estão concluídas. Espero que não tenhamos problemas com os milhares
de turistas que virão ao Brasil para assistir aos jogos. Lamentamos a gastança feita de forma inconsequente
e, eu diria, irresponsável em todas as obras, inclusive nas arenas, gastando-se bilhões de reais, quando há
necessidade de gastar dinheiro para atender aos brasileiros nas áreas da saúde, da educação, da segurança
e da infraestrutura.
Vamos, com certeza absoluta, ter de trabalhar muito no próximo governo para recolocar o nosso País no
caminho do desenvolvimento econômico e social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Flexa Ribeiro, que
permutou, para falar nesse momento, com o Senador Casildo Maldaner.
Neste momento, passamos a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador autor da proposta de
lei complementar que vai regulamentar a situação dos Municípios. E tenho certeza de que as emendas serão
votadas hoje.
V. Exª está com a palavra.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senador Cidinho Santos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Nós estamos aqui, fora
do plenário do Senado, com aproximadamente 1,5 mil Prefeitos. E às 17 horas, o Presidente do Senado, Renan
Calheiros, juntamente com o Presidente da Câmara, Eduardo Alves, irão receber, por parte da representação
dos Prefeitos, uma pauta de reivindicações.
Eu gostaria de solicitar a V. Exª se seria possível que se suspendesse a sessão por alguns minutos para
que pudéssemos ir lá prestigiar os nossos Prefeitos de todo o Brasil que se encontram na rampa do Senado
Federal. Isso será em torno de dez para as cinco da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Infelizmente, Senador Cidinho, por uma
questão regimental, não tem como eu suspender a sessão, porque hoje nós temos Ordem do Dia.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Os oradores vão continuar falando sem
nenhum prejuízo para aquele Senador que quiser acompanhar a delegação dos Prefeitos e quiser se fazer presente. É claro que, na Ordem do Dia, é importante que todos estejam aqui.
Mas fica a sua lembrança como um dado positivo, querendo que os Senadores estejam em contato com
os Prefeitos.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, é uma felicidade falar sob a presidência de V. Exª, que
é um homem de lutas, um homem que cuida muito das desigualdades sociais, das desigualdades sob todos
os aspectos.
E quero dizer que estou muito feliz por estar hoje aqui, na tribuna, no dia em que se vai votar a PEC nº
111 da Câmara e nº 11 daqui, que, repito, vai corrigir uma injustiça de décadas.
Eu fui Constituinte e, portanto, na Constituinte, apresentei a emenda, com o apoio dos demais Deputados
Federais daquela época, para a transformação do Território de Roraima em Estado, assim como foi anexado o
pedido do Amapá e de Tocantins. Tocantins foi implantado antes, porque houve o desmembramento de um
Estado, enquanto Roraima e Amapá, por se tratar de transformação de Território Federal em Estado, só foram
implantados em 1990, com a eleição do primeiro governador. Então é muito tempo.
Ainda Deputado, porque a Constituição foi promulgada em 1988, e eu continuei como Deputado em
1989 e 1990, apresentei emenda constitucional nesse sentido, mas, infelizmente, essa emenda constitucional
nunca andou, como aconteceu com vários outros Parlamentares dos Territórios que apresentaram emendas
que não caminharam. Por trás, evidentemente, sempre estavam o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento alegando que não havia recursos para corrigir essas injustiças.
Um vez, numa audiência, disse para o Ministro do Planejamento que quando o Constituinte escreveu
que esses funcionários passariam a pertencer a um quadro em extinção ele não queria dizer que eram os funcionários que tinham que ser extintos, não, porque quem estava em extinção era o quadro e não os funcionários. Queria dizer o seguinte: ninguém mais poderia entrar para aquele quadro e ninguém poderia mais sair,
salvo por morte ou aposentadoria, ou ser admitido sob nenhuma hipótese. Mas eles sempre interpretaram,
Senador Paim, como se os funcionários estivessem em extinção. E, infelizmente, muita gente já se extinguiu
nesse período.
Então, eu fico muito feliz por estar aqui, tendo apresentado mais de uma emenda – apresentei como
Deputado Federal e como Senador. E vários outros Parlamentares dos Territórios apresentaram também.
É uma felicidade chegarmos aqui com um entendimento amplo para votar essa PEC que tem tudo para
corrigir, se não in totum, pelo menos na maior parte.
A PEC dos Policiais Militares também está muito bem elaborada. É preciso dizer que se não foi votada
ainda é porque ela não quer prejudicar a PEC nº 11, uma vez que, se ela fosse anexada, teria que voltar para a
Câmara. Então, nós vamos aprovar a PEC nº 11 e, depois, a PEC dos Policiais e Bombeiros Militares.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) –Agora, quero também dizer, como
médico, que fico muito feliz por ver hoje a iminência de se corrigir uma injustiça muito grande contra aqueles
que são o primeiro batente da saúde: os agentes de saúde deste País.
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Já foi apresentado um requerimento de urgência. Se aprovado, vamos ver se há quórum ainda nesta
sessão, se há número para aprovar a matéria ainda hoje.
(Manifestação da galeria.)
Embora eu seja médico, fiquei positivamente contaminado pela área jurídica – falo isso no sentido amplo
-, tanto com a Defensoria quanto com a Magistratura e a Promotoria, porque sem eles não há justiça, principalmente os defensores, que cuidam de quem? Do homem e da mulher pobre, que não pode pagar advogado.
(Palmas) Neste País se diz que quem tem banco, isto é, dinheiro, e quem tem banca, isto é, advogados bem
pagos e caros, não tem problema com a Justiça. Então é o pobre que termina sofrendo mais. E quem advoga
para os pobres? Os defensores públicos. Então eles merecem, sim, que encontremos rapidamente a solução
para votar essa PEC.
Apesar de estar alegre com tantos aspectos, eu tenho o dever de registrar, porque sempre digo o seguinte: a principal missão de um Parlamentar, seja Deputado ou Senador, é fiscalizar a aplicação do dinheiro
do povo, que chamamos de dinheiro público. Na verdade é o dinheiro dos nossos impostos, que pagamos até
quando compramos um quilo de arroz ou um quilo de feijão.
Muito bem. Logo que assumi no Senado, fizemos uma CPI para estudar justamente a questão da saúde
indígena. E o que li, na edição de anteontem, no jornal Folha de S. Paulo? A improbidade que mata os Ianomâmis.
Na verdade fala-se aqui da situação dos Ianomâmis, que são os índios mais famosos deste País, vamos
dizer assim, situados no meu Estado, no Estado do Amazonas e no lado da Venezuela.
O que acontece na verdade? Cria-se muita aura, fazem-se muitos discursos, mas na prática os índios não
têm assistência. E não só os Ianomâmis, não. No meu Estado existem várias etnias, como os Macuxis, os Waimiri-Atroaris, os Wapixanas, os Taurepang, que não têm assistência nenhuma.
E o que considerei alarmante é que, ao invés de diminuir, a incidência da malária subiu de 41,8 mil habitantes para 70,6. Então o que está acontecendo? E está dito aqui neste artigo, Senador Paim, do qual peço a
transcrição na íntegra, que, embora tenha aumentado muito o orçamento da Funasa, os índices de saúde dos
índios têm piorado cada vez mais. Por quê?
Aqui há uma coisa que chama muito a atenção. A questão é que o orçamento do Ministério da Saúde
passou para 42 milhões. Esses R$42 milhões só para os índios ianomâmis. Desses R$42 milhões, R$21 milhões
foram à conta de empresas de aviação. Por quê? Qualquer pessoa que adoece na área Ianomâmi tem que se
deslocar para a capital, Boa Vista, de avião. E o pior é que nessa história de avião tem muito voo falso. Só duas
empresas de lá levavam praticamente todo o orçamento da Funasa. Então, é preciso, sim.
Aqui está dizendo que o Ministério Público já faz investigação para apurar o que degrada a situação:
problema de gestão, problema de corrupção e, portanto, má aplicação do dinheiro do povo.
Eu quero também fazer essa denúncia, repito, pedindo que V. Exª autorize a transcrição da matéria da
Folha de S.Paulo, mas dizer que fico indignado ao ver que até na atenção à saúde dos indígenas há roubalheira, há corrupção.
É inadmissível. Este País, realmente, tem que tomar um rumo de combate prioritário à corrupção, porque a corrupção é a mãe de todos os males deste País. Se não fosse a corrupção, nós teríamos, sob todos os
aspectos, um País melhor.
Eu tenho, sistematicamente, denunciado qualquer conduta de corrupção no meu Estado ou no País,
mas principalmente no meu Estado, seja praticada por Governador, por Parlamentar ou por órgão público estadual ou federal.
Quero, portanto, deixar registrada hoje essa denúncia que a Folha de S.Paulo fez, ratificando o que tenho
falado há muitos anos, desde quando assumi o meu primeiro mandato como Senador.
Quero finalizar cumprimentando os agentes de saúde, os defensores públicos e os servidores dos Estados de Roraima e Amapá, que são ex-Territórios, pela iminência da aprovação da PEC nº 11 ou 111 da Câmara
dos Deputados. (Palmas.)
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 2º do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– A Improbidade que mata os Ianomâmis; Folha de S.Paulo.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti...
Vou lhe dar a palavra pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos, em seguida. Só vou anunciar que agora
é o Senador Paulo Bauer e, em seguida, a Senadora Ana Amélia.
Senador Jarbas, por favor.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para comunicar à Casa que a cultura popular de Pernambuco, mas não somente de Pernambuco, de todo o Brasil, ficou mais pobre hoje com a morte do pesquisador pernambucano Liêdo Maranhão,
que faleceu cedinho, após sofrer uma parada cardíaca.
Conheci Liêdo de perto e sempre tive por ele grande respeito, carinho e admiração por seu jeito extrovertido de ser, por ser um defensor do povo, especialmente do povo simples do Recife.
É por essa razão, Sr. Presidente, que quero pedir um voto de pesar do Senado Federal para essa figura extraordinária, de um bom humor contagiante, que contava casos populares como poucos que conheci na minha vida.
Aos 88 anos, Liêdo era dentista de formação, mas se imortalizou por seu amplo, inovador e original trabalho de pesquisa sobre a cultura popular pernambucana. Ele mantinha nos fundos da sua casa, em Olinda, a
Casa da Memória Popular, onde mantinha o seu acervo, um verdadeiro patrimônio nacional.
Deve-se a Liêdo não digo o fim, mas a redução do preconceito dos acadêmicos e da elite quanto à linguagem e ao modo de vida das pessoas humildes do Recife, de Olinda e de outras cidades do nosso Estado,
inclusive dos aspectos relativos à sexualidade e ao obsceno.
Assim, Sr. Presidente, encaminho a V. Exª, à Mesa, um requerimento pedindo a inserção na Ata de um
voto de pesar e a apresentação de condolências à família. Liêdo deixou esposa, a Srª Bernarda Ruiz, e dois filhos, Roman e Ruth.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, qu é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador
Paulo Bauer.
Depois, vou dar a palavra, para uma comunicação inadiável, à Senadora Ana Amélia, bem rápido, como
ela tem solicitado, para que iniciemos a Ordem do Dia. Então, peço aos líderes que estejam na Casa, porque,
por um entendimento com o Presidente Renan, vamos fazer a Ordem do Dia daqui a pouquinho, após o Senador Paulo Bauer e a Senadora Ana Amélia usarem da palavra.
Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Eu queria, inicialmente, solicitar a atenção de V. Exª e dos Srs. Senadores para uma saudação que faço ao
Deputado Federal Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, que comparece a este plenário, bem como registrar a presença da Prefeita Leide Mara Bender, do Município catarinense de Itá, e também do Prefeito Emerson
Zanella, do Município de Macieira, dois importantes Municípios catarinenses. Também se encontram aqui no plenário, acompanhando os trabalhos do Senado, os Vereadores de São Ludgero Jairo Luiz Borges, Amilton Becker
e Laudir da Silva, bem como o Vice-Prefeito do Município de Lontras, Sr. Ademir Barboza, o Secretário do PSDB
Jefferson Flores e, além dele, os Vereadores de Macieira Milton Bassani e Airton Valvassori, bem como o Vereador
do Município de São Ludgero Edemilson Daufenbach e o Vereador Renato Vortmann, do Município de Arabutã.
Eu quero, Sr. Presidente, trazer ao conhecimento da Casa uma informação a respeito de um projeto de
lei que, na data de ontem, mereceu aprovação, por unanimidade, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2014. Esse projeto eu tive a honra de relatar naquela Comissão. Ele trata de um assunto de grande importância para Santa Catarina, para o ensino superior do meu
Estado e também para o Estado do Rio Grande do Sul.
Requeiro, Sr. Presidente, a V. Exª, ao Presidente desta Casa e também aos Líderes, que priorizem a inclusão desse projeto de lei na pauta de votação, tão logo as matérias que têm prioridade constitucional, ou seja,
as medidas provisórias, sejam apreciadas.
O projeto, como já disse, é muito importante para Santa Catarina, para os estudantes do ensino superior,
porque garante a continuidade de um sistema educacional criado e constituído em Santa Catarina que se reúne
hoje em torno de uma instituição denominada Acafe (Associação Catarinense das Fundações Educacionais).
Esse sistema, Sr. Presidente, permite que milhares de alunos frequentem os bancos escolares e se formem em nível superior.
O projeto de lei, que ontem foi aprovado na Comissão de Educação, é de autoria do próprio Poder Executivo.
Foi fruto de um grande entendimento entre os dirigentes das instituições de ensino superior comunitárias, as autoridades do setor educacional, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, as autoridades do setor fazendário
federal e a própria Bancada de Deputados e de Senadores de Santa Catarina com assento no Congresso Nacional.
Para conhecimento de V. Exªs, é importante mencionar que o Sistema Acafe, em Santa Catarina, reúne
16 instituições de ensino superior, sendo que 13 delas são comunitárias. Todas essas instituições reúnem cerca
de 200 mil alunos na graduação. Isso em Santa Catarina, quase 200 mil alunos pagam representa 70% do total
de estudantes universitários de Santa Catarina.
Obviamente, estudantes de entidades comunitárias pagam mensalidades escolares, e, se, para estudar
no ensino superior, essa carga, essa conta não fica nos ombros do Governo Federal, nos ombros da União. Portanto, outras universidades, tanto em Santa Catarina, quanto em outros Estados do Brasil, que sejam públicas
podem ter mais recursos à sua disposição para continuar cumprindo sua missão de formar uma geração, de
formar várias gerações de jovens brasileiros para o mercado de trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, as instituições catarinenses e também as gaúchas beneficiadas, que sempre estiveram inseridas no contexto do que expressa o art. 242 da Constituição Federal, teriam o direito à utilização
dos recursos que são arrecadados mensalmente, a título de Imposto de Renda retido na fonte, sobre sua folha
de pagamentos, para fazerem investimentos na instituição ou no Município, conforme autorização legislativa
municipal. É o que preconiza a Constituição Federal.
Entretanto, a Receita Federal brasileira, a autoridade tributária brasileira não entendeu e não compreendeu
essa disposição constitucional como ela efetivamente deveria ser compreendida e, em determinado momento,
emitiu notificações contra essas instituições, exigindo o recolhimento dos valores investidos no Município e investidos nas instituições. Como a Receita Federal emitiu as notificações, e as instituições não se acharam na obrigação de prover o pagamento dos valores, as instituições ingressaram na Justiça para contestar aquela decisão do
fisco federal. A questão tramita no Judiciário há muito tempo e, até hoje, não teve julgamento e decisão definitiva.
Ao mesmo tempo que o assunto tramita no Judiciário, houve esses entendimentos entre o Poder Executivo, as instituições comunitárias e a bancada catarinense, e disso resultou, exatamente, a proposição deste
Projeto de Lei de nº 32, ao qual eu já me referi. E ele foi um projeto que tramitou e foi aprovado na Câmara dos
Deputados, agora foi aprovado aqui no Senado Federal, na Comissão de Educação, certamente merecerá aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos, onde o Senador Luiz Henrique da Silveira é o Relator da matéria,
assim como eu fui na Comissão de Educação.
Esse projeto de lei vai permitir que as instituições consigam, outra vez, ter um prazo para se habilitar ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. Isso permitirá que as
instituições transformem 90% do débito que possuem com a Receita Federal em bolsas de estudo para seus alunos.
Portanto, esse Proies nº 2, que assim denomino, vai, sem dúvida alguma, beneficiar, acima de tudo, os
estudantes das instituições comunitárias do meu Estado. As instituições como a Unisul, a Univali, a Unesc, a
UnoChapecó, a Unoesc, a Uniplac, a Unibave se beneficiarão da reabertura dos prazos para a renegociação dos
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débitos. E tanto elas quanto a Univille ainda vão se beneficiar da redução do débito total que está consignado
nas notificações e nos cálculos da Receita, graças à remissão dos valores devidos à União a título de Imposto
de Renda retido na fonte, bem como a anistia das multas, dos juros e encargos legais.
Venho, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, aqui solicitar que a Mesa e as Lideranças
priorizem a análise dessa matéria no plenário porque, sem dúvida, ela vai beneficiar os alunos, vai beneficiar as
instituições comunitárias, vai fazer com que o art. 242 da Constituição seja efetivamente aplicado e, mais do que
isso, vai beneficiar o futuro do Brasil, que precisa formar jovens, tanto no ensino universitário como na condição de
futuros profissionais nas várias áreas em que o Brasil precisa atuar, com competência, com qualidade e com talento.
Acredito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a matéria, sem dúvida nenhuma...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – ... deverá merecer a aprovação por todos os Senadores
neste plenário para depois ir à sanção da Senhora Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Paulo Bauer.
Eu queria pedir aos colegas Senadores e Senadoras que estão na Casa que, tão logo a Senadora Ana
Amélia faça uso da palavra, venham ao plenário, pois teremos votação nominal. Vamos iniciar a Ordem do
Dia, vamos ter votação nominal. A pauta é extensa. Eu solicito que os colegas Senadores e Senadoras possam
chegar ao plenário.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, para uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana; caros colegas Senadores, nossos telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu não gostaria de subir à tribuna pelo motivo que estou fazendo agora.
Nós, aqui no Senado, trabalhamos intensamente junto com a Consultoria Legislativa – e a Câmara da
mesma forma – num projeto de autoria do Deputado Alceu Moreira, o Projeto nº 57, de 2013, que retirava a
obrigatoriedade de emplacamento e licenciamento de tratores e máquinas agrícolas que foi imposta pelo
Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Ora, trazer de novo um gasto mais uma perda de tempo e um custo adicional ao agricultor brasileiro,
não importa o tamanho, mas especialmente para os médios e pequenos, isso vai reafirmar aquilo que o autor
da proposta, Deputado Alceu Moreira, disse: que era uma sanha arrecadatória.
E, de algum modo, esse emplacamento de máquinas agrícolas e tratores, Senador Aloysio, vai representar
uma arrecadação de R$57 milhões, R$57 bilhões, melhor dizendo, e é um dinheiro que vai sair do bolso do agricultor do País – lá do Nordeste, Senador Jarbas; lá do Sul, lá do Centro-Oeste, lá do Norte, de todas as regiões –, já
que o projeto foi rejeitado integralmente, o projeto do Deputado Alceu Moreira que impedia o emplacamento.
E o Senador Pedro Simon fez uma defesa candente dessa matéria. O Senador Pedro Taques está fazendo
sinal positivo, porque é do Mato Grosso e sabe o que significa isso. O Senador Cidinho Santos sabe também o
que significa emplacamento de trator e máquina agrícola.
O que diz aqui na justificativa do veto total? “O conceito trazido pelo projeto, que trata de ‘veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas’, é muito amplo, o que impossibilita que se determine, com
clareza, quais os veículos que seriam objeto da dispensa proposta.”
Se perguntarmos para uma criança de dez anos no Mato Grosso, Senador Pedro Taques, o que é um veículo para executar trabalhos agrícolas, certamente, Senador Pedro Simon, ele saberá, essa criança saberá que
não é uma ambulância, não é uma Kombi, não é um jipe, não é um ônibus, não é nenhum outro veículo que
não seja um trator, uma colheitadeira, uma plantadeira, uma ceifadeira, uma máquina agrícola.
É exatamente por conta desse veto total que eu lamento muito, mas os agricultores brasileiros serão
muito prejudicados. É uma exigência que não se justifica.
Primeiro, do ponto de vista da segurança, não há o que justificar. São muito raros os casos de acidentes
envolvendo máquinas e implementos agrícolas, porque eles transitam dentro do circuito da propriedade rural,
da granja, da propriedade rural. Então, não andam transitando pelas rodovias.
O que vai acontecer agora para se fazer um licenciamento em relação a uma máquina agrícola? O agricultor tem que levá-la lá da sua propriedade, carregando aquela máquina até o centro da sede do Detran, para
fazer o emplacamento e a vistoria.
Além desse trabalho, dessa perda de tempo, porque ele tem que sair da propriedade e perder esse tempo todo, Senador Simon – o projeto das máquinas agrícolas foi inteiramente vetado –, ele vai ter que pagar
ainda esse emplacamento. Ou seja, é tempo, é burocracia e é, ainda, uma perda de receita em relação ao que
estabelece essa sanha arrecadatória que vai recolher R$57 bilhões.
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(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É dinheiro retirado do bolso dos agricultores brasileiros.
Eu lamento profundamente esse veto integral aposto ao projeto do Deputado Alceu Moreira, do PMDB
do meu Estado.
Agora, com o veto, serão mantidos o emplacamento e a vistoria de máquinas e implementos agrícolas.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ordem do Dia...
A pauta é bem extensa.
Cumprimento o Senador Presidente Sarney. V. Exª tem que estar aqui, e eu aí.
Eu queria, antes, só lamentar aqui um episódio que ocorreu no finalzinho da sessão de promulgação da
PEC dos Soldados da Borracha. Penso que ficou explícito que algumas pessoas tentaram fazer um uso mais
atendendo a interesses imediatos e eleitorais, tentando expor a Deputada Perpétua.
Eu lamento não ter estado aqui, porque eu não permitiria que ocorresse. Hoje é um dia de festa para os
soldados da borracha. Quem quiser acertar as contas acerte em outro lugar, e não aqui, fazendo uso de uma
sessão solene em homenagem à promulgação de uma emenda à Constituição que, sem dúvida alguma, traz
grande benefício para os soldados da borracha.
São inegáveis o empenho, a dedicação, o envolvimento e, depois, o sucesso da Deputada Perpétua Almeida na busca de melhorar as condições desses heróis da Pátria.
Lamento profundamente que Parlamentares possam ter sido... Não estou me referindo a alguém do Senado, ao contrário, mas, certamente, políticos agiram tentando usar um senhor de idade. Isso foi lamentável
no final da sessão. Eu já não estava presente, mas me informei.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de anunciar aqui a visita da ex-Vereadora por São Paulo Lídia Correa da Silva, da Federação
das Mulheres Paulistas, do Sr. Luiz Alberto de Araújo Costa, Presidente da Associação de Pequenas e Médias
Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, e de Luciano Caparroz Pereira dos Santos, Presidente do
Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, ao plenário.
Eles são membros do Conselho Gestor do Município de São Paulo e vieram aqui entregar ao Presidente,
Senador Renan Calheiros, bem como ao Senador Luiz Henrique e a mim próprio, ao Senador Aloysio Nunes e
ao Senador Antônio Carlos Rodrigues manifestação no sentido de que venhamos a dar máxima celeridade na
conclusão dos trâmites à transformação do Projeto de Lei nº 99, de 2013, que trata da renegociação da dívida
dos Estados e Municípios brasileiros.
Em São Paulo hoje residem mais de 12 milhões de pessoas e os empréstimos e financiamentos da cidade de São Paulo, em 2000, chegavam a mais de R$10,5 bilhões e significavam 95% do total dos compromissos
contratados, mas foi, então, colocada uma forma tal que elevou extraordinariamente a dívida de São Paulo,
tanto do Município quanto do Estado.
Enquanto a Selic variou 507% no período, a correção do contrato pactuado, o IGP-DI + 9% acumulou
862%. Como resultado, em 2013, São Paulo foi obrigado a transferir à União, somente por conta dessa dívida,
quase R$3 bilhões, 90% das transferências constitucionais federais a que teve direito no ano passado, e a dívida aumentou cerca de R$5 bilhões somados ao saldo devedor. Em pouco mais de 13 anos, foram pagos, pela
cidade à União, R$22 bilhões e o estoque dessa parcela da dívida ascendeu acima dos R$58 bilhões.
Essa nos parece ser uma situação insustentável. É, portanto, imprescindível a revisão imediata das condições de indexação da dívida. O PL nº 99/2013 viabilizará minimamente essa justa revisão, que também beneficiará o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul e muitos outros Estados.
São de justiça e de urgência a aprovação do PL nº 99/2013 e a sua pronta conversão em lei.
Aqui, peço a transcrição de todos os membros deste Conselho Municipal, Sr. Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Proposta da carta pela renegociação da dívida do Município de São Paulo elaborada pelo Comitê
pela Renegociação da Dívida.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Agradeço, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício n° 75,
de 2014, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado n° 158, de 2004.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 75/2014 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de maio de 2014
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2004, que “Acrescenta dispositivos
ao art. 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Veda a subcontratação para execução de obras
e serviços de engenharia custeados pela União, nas regiões onde operem Batalhões de Engenharia
e Construção e batalhões Ferroviários do Ministério do Exército capacitados a executá-los)”, de autoria do Senador Pedro Simon.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício n° 75, de
2014, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n° 158, de 2004, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
Há sobre a mesa requerimento de retirada do Requerimento n° 339, de 2014, de audiência da Comissão de Serviços de Infraestrutura para o Projeto de Lei do Senado n° 158, de 2004.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência defere o requerimento,
nos termos do art. 215, II, c, do Regimento Interno.
O Requerimento n° 339, de 2014, vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2014
Nos termos do § 2º do art. 50, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro das Comunicações informações sobre rede
de acesso à internet na região Norte do País:
1. Qual o planejamento desse Ministério para a expansão da rede de acesso à internet, especificamente para os municípios do estado do Amazonas, a fim de se ter cobertura total de sinal para acesso
à internet em todos os municípios do estado?
2. O Plano Nacional de Banda Larga – PNBL está sendo cumprido dentro do prazo e atingindo todas
as metas previstas em sua integralidade no norte do país?
3. Se negativo, qual o andamento atual do PNBL no estado do Amazonas? Quais prazos e metas
estão atrasados? Quais os motivos para tal? E quais os novos prazos para adequação do planejamento?
Justificação
A expansão da rede de avesso à informação é crucial, principalmente, para os municípios interioranos
que não contam com uma estrutura eficaz de acesso à internet e acabam por onerar os cofres públicos contatando empresas privadas que possam disponibilizar o sinal por meio de satélites.
Sala das Sessões, de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 512, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Escola Roxana Bonessi, que completou dez anos de funcionamento no
dia 16 de abril de 2014, bem como seja encaminhado o referido voto à sua Diretora, Professora Francisca Cunha
Lima, no seguinte endereço: Escola Roxana Bonessi, Rua Marechal Deodoro, Bairro: Colônia Oliveira Machado.
CEP: 69070-840. Manaus/AM.
Justificação
A escola estadual de tempo integral Roxana Bonessi está em festa pela comemoração dos dez anos de
funcionamento. A escola conta com mais de 430 alunos e fica localizada no Bairro Colônia Oliveira Machado e
atende alunos do ensino fundamental.
395 foi o número de escolas das redes estadual e município que participaram no Amazonas da seleção
do Prêmio Gestão Escolar de 2012. A unidade foi vencedora do “Prêmio de Gestão Escolar 2012” e foi destaque
no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), com a média 6,3 em 2011. A escola foi ainda uma
das primeiras instituições públicas de educação básica no Brasil a receber a certificação ISSO 9001.
O Prêmio de Gestão Escolar é coordenado em cada Estado pelas Secretarias Estaduais de Educação, sendo uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC) e contando com a parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
Parabéns à Diretora Francisca Cunha Lima que administra a escola desde 1994 e tem feito um excelente trabalho em equipe e que dá aos seus alunos um atendimento diferenciado. Parabéns também a todos
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os alunos e funcionários da Escola Estadual Roxana Bonessi que contribuem pela excelência em qualidade
de ensino.
Sala das Sessões, em de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da jovem Keyllene Nogueira de Almeida, bem como seja encaminhado o
referido voto ao seu pai, Senhor Francisco Sidney de Almeida Araújo, no seguinte endereço: Avenida Luis de
Camões, antiga Rua São José, s/n° Bairro de Santo Antônio, CEP: 69029-090. Manaus/AM.
Justificação
Na madrugada do dia 12 de Maio de 2014 ocorreu um grave acidente na Avenida Coronel Teixeira, com
um carro S10 e uma e uma picape na estrada da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.
O acidente aconteceu quando cinco pessoas empurravam a picape Strada que estava em pane mecânica
no sentido centro-bairro, próximo ao Shopping Ponta Negra.
A S10 em alta velocidade atingiu o carro e as pessoas que o empurravam. Faleceram no acidente os jovens Henrique Galvão de 18 anos e Keyllene Nogueira de Almeida de 27, bem como outras três pessoas ficaram
feridas e foram encaminhadas aos prontos-socorros Dr. João Lúcio e 28 de Agosto.
Entre as vítimas fatais estava a jovem Keyllene de Almeida que deixa uma filha de 1 ano e 9 meses, Keyllene namorava desde outubro com Jhonny Lemos que também foi uma das vítimas, que deu entrada no hospital
e teve alta na segunda feira. Keyllene estudo no colégio Denizar Rivail, CEFET e Anhanguera, e era manicure,
era uma mulher alegre que acreditava em Deus, era apaixonada pela vida e buscava sempre o amor, como
relatam seus amigos e parentes.
À família quero dizer que lamento profundamente o brutal acidente ocorrido, sei que nada que for dito
vai amenizar a dor, da qual sou solidária. Expresso meus sentimentos aos familiares, amigos e aos colegas da
Keyllene. As minhas sentidas condolências à família neste momento de perda, dor e saudade.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2014
Requeiro, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimento ocorrido no dia de hoje, do pesquisador pernambucano LIÊDO MARANHÃO, que dignificou o Estado de Pernambuco e todo o Brasil, com sua vida e dedicação à cultura popular.
a) Inserção em ata de Voto de Pesar;
b) Apresentação de condolências à família. E, que seja encaminhado, o presente voto a viúva, Senhora Bernarda Ruiz.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014. – Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
A Mesa queria aqui a atenção dos Líderes. Nós vamos apreciar agora a indicação de uma autoridade,
depois vamos entrar no debate do Item 1 da pauta, conhecido como RDC e, em seguida, teremos a apreciação
das quotas. O outro item é o Projeto de Lei do Senado nº 104, que trata dos Municípios. Esse é o propósito de
iniciarmos esta Ordem do Dia.
Item extrapauta:
PARECER 393, DE 2014
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 393, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator o Senador Valdir Raupp, sobre a Mensagem nº 37, de 2014 (nº 91/2014, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do General-de-Exército Odilson Sampaio Benzi para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na
vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho.
Discussão do parecer.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – V. Exª me permite? Era para uma pequena indagação.
(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – V. Exª leu (Fora do microfone.) a relação das matérias
que serão votadas hoje. Eu pergunto se está incluída nessa prioridade a PEC nº 11, que foi 111 na Câmara dos
Deputados, uma vez que nós estamos esperando aqui que o Senado possa cumprir o seu dever com a maior
rapidez votando essa PEC, que atinge tantas famílias e é tão necessária ao povo do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador José Sarney, sabe muito
mais que eu e todos nós que essa matéria está na pauta e precisa de 49 votos “sim”.
Então, o propósito da Mesa é seguir no processo de votação e chegar até essa matéria que V. Exª solicita
que possa ser apreciada ainda hoje. Obviamente, vamos depender de quórum e do entendimento dos Líderes,
mas a intenção na Mesa é apreciar essa matéria ainda hoje. Ela está na pauta.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Se tivermos quórum, eu queria requerer a V. Exª a inversão da pauta para que nós pudéssemos ter celeridade para votar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu só manteria o Item nº 1 da pauta...
Eu vou manter o Item nº 1 da pauta, mas, tão logo ele seja apreciado, o que já foi um posicionamento nosso anterior à solicitação de V. Exª, a inversão com outros itens é inteiramente possível a partir de solicitação de V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Sr. Presidente, depois dos outros itens que V. Exª vai
colocar em votação, e, naturalmente, para testar o quórum, V. Exª está submetendo a votação de...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria só concluir a apreciação dessa
indicação. Vou abrir o painel e, em seguida, dar a palavra para todos que estão pedindo pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Romero Jucá e Senador Randolfe.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Secundando a posição do Presidente Sarney, na mesma direção...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vou abrir o painel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vou abrir o painel.
Mais uma vez, aviso aos Srs. Senadores que estamos em votação nominal da indicação do General-de-Exército Odilson Sampaio Benzi para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
(Procede-se à votação.)
Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Eu quero convidar todos os Senadores e Senadoras que estão nos seus gabinetes a virem ao plenário.
Nós teremos várias votações nominais hoje, não só esta, e teremos mais a votação de duas emendas constitucionais. Era na direção do que disse o Presidente Sarney o que eu gostaria de solicitar a V. Exª também: que nós
pudéssemos votar, logo após a Medida Provisória, a PEC nº 11, que trata da questão dos Estados e Municípios
de Roraima e do Amapá, e também...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) –... a PEC da Defensoria Pública, que já tem calendário
especial, que já está, efetivamente, discutida, Sr. Presidente, e amadurecida para votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Nós temos matérias polêmicas. Eu
acolho e agradeço, a Mesa agradece a presença de todos aqui, nas galerias, no plenário.
Sejam bem-vindos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mas para uma boa condução dos
trabalhos, não é permitida a manifestação das galerias. É só um apelo que eu faço, um pedido, por gentileza.
São muito bem-vindos, mas nós precisamos manter as condições de trabalho, e a manifestação não ajuda.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Então, eu agradeço a V. Exª e peço que sejam priorizadas...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) –..., logo após a Medida Provisória, as duas emendas
constitucionais, a PEC nº 11 e, posteriormente, a PEC nº 4, da Defensoria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Será considerada a solicitação.
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Senador Randolfe e, depois, Senador Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente,
no mesmo sentido, já encaminhei à Mesa, e creio que já está aí, nos termos do art. 311, inciso I, requerimento
de preferência para, antes dos demais itens da Ordem do Dia, apreciação da PEC nº 11, o que já foi solicitado
anteriormente pelos Senadores José Sarney e Romero Jucá.
Então, logo após a apreciação da autoridade e logo após a complementação da votação do projeto sobre
os Municípios, encaminho para a Mesa o requerimento de preferência para votação da PEC nº 11.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa levará em conta a solicitação
de V. Exª, que coincide com a solicitação do Presidente José Sarney.
Pela ordem, Senador Humberto e, em seguida, Senador Mário Couto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para encaminhar, em nome do Partido dos Trabalhadores, o voto “sim” à indicação do Sr.
Odilson Sampaio para o Superior Tribunal Militar. Voto “sim” do PT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer uma
fala em favor dos agentes comunitários de saúde que estão aqui.
Nós queremos que V. Exª estude a possibilidade de votar hoje as reivindicações dos agentes de saúde, porque é uma classe, Presidente, que merece o nosso respeito, uma classe trabalhadora, uma classe sofredora, uma
classe que está nas colônias, nas comunidades, uma classe que previne as doenças e que o Brasil todo respeita.
Quero ouvir de V. Exª quais são as expectativas, além da PEC nº 11, que vamos votar com muita honra, mas
quero perguntar a V. Exª se há algum entrave para a votação da matéria dos agentes comunitários de saúde ou
se o acordo de lideranças pode prevalecer para que possamos votar os interesses dos agentes de saúde, uma
forma de esta Casa agradecer a eles pelo que fazem pela Pátria. Fale-me alguma coisa sobre isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa responde, com satisfação, à
solicitação de V. Exª.
Estamos discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 270, que altera a Lei nº 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, que nos dão a honra de sua presença aqui.
Sejam, mais uma vez, bem-vindos.
O requerimento de urgência foi lido antes da Ordem do Dia. E, regimentalmente, respondendo diretamente a V. Exª, após a Ordem do Dia pode ser votado o requerimento para que a matéria possa entrar na pauta
para ser apreciada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Pergunto a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio ao Governo/PT – AC) – A exceção – estou dando outro
detalhe – é que, se houver o entendimento do conjunto de Líderes da Casa, esses interstícios podem ser alterados. Mas aí é com requerimento e a formalização de todos os Líderes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pois é, Presidente. Isso aqui já aconteceu nesta Casa.
Agora, olhe para as galerias e veja a quantidade de agentes comunitários. Tenho certeza de que são pessoas
que não têm condições de voltar aqui porque não são... Eles não recebem salário de Senador da República e
não podem, com certeza, voltar aqui.
Eu apelo, então, ao Líder do meu Partido, Senador Aloysio – viu, Senador? –, apelo ao Senador Eduardo,
que não está aqui, apelo ao Senador José Agripino para que se possa, em consenso, votar o piso salarial dos
agentes comunitários. Vamos fazer isso, Senadores! Vamos entrar num acordo! Vamos votar hoje!
Olha como eles estão aí, sofridos. Vieram para cá. Eles querem apenas regularizar a situação deles, tão
honrada, tão honradas as carreiras que fazem... Quanta dignidade nesse trabalho, Senadores! Nós não podemos
dizer a eles: “Voltem para suas casas hoje e voltem na próxima semana”. Quantas vezes nós já fizemos acordo
parecido com esse e possibilitamos a votação!
Então, vamos fazer isso, em nome da Minoria, em nome da oposição brasileira. Já há uma concordância.
Senador Romero Jucá, mostre o seu sentimento neste momento. V. Exª não é Líder, mas manda no Governo Dilma. Mostre o seu sentimento agora! Mostre que V. Exª tem... Vamos fazer um acordo para que se vote
hoje. Aí vai ser aplaudido pela dignidade.
Senador Alfredo Nascimento, mostre...
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM) – Sr. Presidente, pela ordem. O PR quer
encaminhar favoravelmente à votação, seguindo o Líder da Maioria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Muito obrigado. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já começaram os acordos. Já começou a ser liderado
pelo grande Líder do PR, a quem eu agradeço neste momento.
Quero escutar o Senador que vai falar agora.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a palavra também para fazer um apelo, como o Senador Mário Couto, como o Senador Alfredo Nascimento...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Eduardo Amorim.
Em seguida, V. Exª, Senador Valadares.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso apelo é no sentido de que a gente possa não só votar o requerimento, assinado por quase todos os Líderes
desta Casa, do piso salarial dos agentes de saúde, dos agentes de endemias. Justiça está sendo feita a estas
categorias, que são as únicas categorias, Sr. Presidente, para as quais é verdadeiramente obrigatório conhecer
todas as famílias brasileiras.
No dia em que este País reconhecer e valorizar os agentes de saúde e os agentes de endemias, com certeza, a saúde pública será completamente diferente e muito, muito melhor.
Sr. Presidente, faço aqui este apelo. Eu acho que há um consenso entre todos os Líderes não só para que
votemos o requerimento de urgência hoje, mas para que, em seguida, possamos encerrar de vez a apreciação,
e, assim, a Presidente Dilma possa sancionar esse tão importante projeto.
Apelo ainda para que possamos votar a PEC nº 4, dos Defensores Públicos, porque estaremos fazendo
justiça a esta categoria, permitindo acesso à Justiça a todo cidadão e a todas as famílias, sobretudo aos mais
necessitados que não podem pagar um advogado, Sr. Presidente.
Ser Defensor Público neste País é ser um médico somente do SUS, porque ele não pode sequer advogar
de forma particular. Então, é medida de justiça a que estaríamos adotando, Sr. Presidente.
Fazemos, pois, esses apelos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, só para encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu preciso dar sequência...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Só para encerrar o meu pronunciamento, porque eu
fui aparteado e não consegui concluir. É só para encerrar.
Quero dizer a V. Exª que faço aqui o meu dever de Senador da República. O meu dever é pedir que os
Senadores possam fazer esse acordo. Pode ser que eu seja derrotado em minha pretensão. Isso não interessa,
não importa! Contudo, estou aqui, na tarde de hoje, fazendo a minha obrigação e o meu dever. E espero que
V. Exª possa me ajudar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu só informo a V. Exª que a Mesa fez a
leitura do requerimento. Regimentalmente, o requerimento será apreciado tão logo se encerre a Ordem do Dia.
Agora, o requerimento tem a assinatura, inclusive, do Líder do meu partido, o Partido dos Trabalhadores;
porém, ele não tem a assinatura de todos os Líderes. A Mesa, obrigatoriamente, vai consultar todos os Líderes
no momento certo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Isso. Peça, então, aos Líderes que se pronunciem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me somar aos Senadores que me antecederam sobre a PEC nº 4 e a PEC nº 270.
Nós já tivemos a ocasião de relatar uma matéria da mais alta importância – aqui no Senado votada e
aprovada e, em parte, vetada pela Presidência da República – que tratava justamente da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Eu fui o Relator aqui no Senado Federal.
Lamentavelmente, o artigo que tratava da autonomia financeira e orçamentária dessa instituição, que
engrandece o País pelos serviços prestados junto à comunidade, para fortalecer as demandas da cidadania,
foi vetado.
Agora, esta, a oportunidade e a vez de, com a aprovação da PEC nº 04, sendo aprovada de forma integral, restabelecermos a autonomia daquilo que já acontece, por exemplo, com o Ministério Público e que está
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no mesmo patamar de carreira de Estado, a serviço do povo brasileiro na defesa dos seus interesses, na defesa
dos interesses legítimos garantidos pela Constituição.
Assim também, gostaria de enaltecer todos os Senadores que assim se manifestaram e me somar a eles,
já que o PSB também assinou o requerimento de urgência, por meio do nosso Líder Rodrigo Rollemberg, para
a tramitação, em regime especial, da PEC nº 270, que trata, justamente, dos agentes comunitários do Brasil, que
aqui estão representados, por intermédio de suas associações, de suas direções nacionais.
V. Exª, como todos os Senadores, sabe da importância que têm essas duas instituições para o engrandecimento do Brasil, para o equilíbrio social de que se revestem todas as comunidades brasileiras.
Portanto, Sr. Presidente, meu apoio integral a essa pretensão das Lideranças em dar urgência à PEC nº
270 e, também, à apreciação, de forma integral, da PEC nº 04, em defesa da Defensoria Pública.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Jarbas e, em
seguida, o Senador Pimentel.
Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.
Exª há de concordar que o quorum da sessão diminui com o avançar das horas e não aumenta. Ele nunca aumentou desde que eu aqui cheguei. Quanto mais se demora para votar, maior a possibilidade de que as outras
matérias que estão na Ordem do Dia deixem de ser votadas.
Se há interesse real – friso: real –, do Plenário em votar com os Defensores Públicos e com os agentes de
saúde, que se vote; que se abra o painel e se comece a votar as outras matérias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa vai acolher a sugestão de V. Exª.
Senador Pedro Taques.
Meu Líder, eu peço perdão; mas estava inscrito o Senador Pedro Taques.
Em seguida, fará uso da palavra o Senador José Pimentel.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente,
Senador Jorge Viana, apenas para fazer coro com os Senadores que me antecederam sobre a necessidade de
nós votarmos o projeto de lei no que tange aos agentes comunitários de saúde.
Com isso, Sr. Presidente, eu quero homenagear a Dinorá, agente comunitária de saúde do Estado de
Mato Grosso, que faz um trabalho excepcional na saúde preventiva, na atenção básica, na atenção primária.
Cuidar preventivamente da saúde é muito melhor do que cuidar da saúde curativamente, o que é muito caro.
Os agentes comunitários de saúde são brasileiros simples que prestam serviço de relevância.
E também, relativamente aos Defensores Públicos, Sr. Presidente, apelo para que essa proposta de emenda à Constituição seja votada. A Defensoria Pública precisa equiparar-se ao Ministério Público e à Magistratura
em suas garantias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador e Líder José
Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero registrar que foi instalada, na parte da manhã, a Comissão Parlamentar de
Inquérito da Petrobras, sob a Presidência inicial do Senador João Alberto e, em seguida, com a eleição, por
unanimidade, do Senador Vital do Rego, para Presidente, e do Senador Antonio Carlos Rodrigues, para Vice-Presidente. E foi designada para hoje, às 15h30min, a apresentação do plano de trabalho por parte do Relator,
José Pimentel.
Apresentamos um plano de trabalho técnico de 21 laudas. Aqui, Sr. Presidente, nós estamos instruindo
os quatro eixos de investigação do Requerimento nº 302, que inicialmente havia sido indeferido no Senado
Federal, sendo aprovado um mais amplo, o de nº 303 – da Petrobras com o metrô de São Paulo. Em seguida, os
autores do Requerimento nº 302 – do requerimento mais limitado, só da Petrobras – foram ao Supremo Tribunal Federal, tiveram êxito, e, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, foi instalada, sob a orientação
do Senador João Alberto, a Comissão Parlamentar de Inquérito.
O nosso plano de trabalho também foi aprovado à unanimidade. Ele é um plano de trabalho técnico e
objetivo, que indica a cada depoente convocado ou convidado a responder, na sua exposição, esses quesitos,
para que a CPI seja produtiva.
Estamos requisitando todos os documentos de que se tem conhecimento sob a jurisdição da Polícia
Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal de Contas da União e da nossa CGU – Controladoria-Geral da União. Ao mesmo tempo, estamos convidando o Ministro do TCU, Relator da matéria da Petrobras, e
o Ministro da CGU, que investiga essa matéria. Todos os demais são convocados.
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Aprovamos 74 requerimentos entre requisição de documentos e de convocação de pessoas, e o Presidente da CPI, Senador Vital do Rêgo, já designou para a terça-feira próxima, às 10h15min, portanto, na parte da
manhã, que se inicie a tomada dos depoimentos com a Srª Graça Foster, Presidente da Petrobras; e, na quinta-feira, no segundo dia posterior, à mesma hora, 10h15min, novo depoimento, dessa vez do ex-presidente da
Petrobras, o Sr. Sérgio Gabrielli.
Portanto, estamos implantando um procedimento novo de condução dos trabalhos de CPI, para que
esta seja uma CPI técnica.
Ainda, Sr. Presidente, solicito que V. Exª dê como lido todo o plano de trabalho aprovado, a fim de que
conste dos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Plano de trabalho CPI da PETROBRAS.

100

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

101

102

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

103

104

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

105

106

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

107

108

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

109

110

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

111

112

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

113

114

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

115

116

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

117

118

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

119

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Nós vamos fazer a apuração.
Eu peço que conste da ata do Senado a solicitação do Senador José Pimentel, Relator da CPI, que apresentou seu plano de trabalho, apontando os passos seguintes que aquela Comissão Parlamentar de Inquérito
deve seguir.
Constará nos Anais da Casa a solicitação de V. Exª
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Votos SIM, 46; NÃO, 5.
Abstenção: 1.
Total: 52 votos
Aprovada a indicação do Sr. Odilson Sampaio Benzi para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 1 da pauta:
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 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, juridicidade
e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da Medida Provisória, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão que apresenta.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Foram apresentadas à medida provisória 30 emendas;
– O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de abril, na forma do
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014, apresentado pela Comissão Mista;
– O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período, pelo Ato da Presidência da Mesa do
Congresso Nacional nº 6, de 2014, e se esgota no dia 2 de junho;
– O Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014, foi lido no Senado Federal no dia 23 de abril.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para uma questão ordem. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, a minha questão de ordem tem como fundamento o art. 303 do Regimento Interno da
Casa, cujo teor é o seguinte: “A votação não se interrompe senão por falta de quórum e, observado o disposto
nos arts. 178 e 179, pelo término da sessão”.
Sr. Presidente, nós já iniciamos a votação do projeto de lei complementar de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que fixa regras para a criação de Municípios. Já votamos; a votação já se iniciou.
Eu não gosto das coisas interrompidas, Sr. Presidente. Vamos concluí-la. Não tenho nada contra votar a
medida provisória, mas creio que seria regimental e conveniente nós concluirmos a votação daquilo que já se
iniciou.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT-AC) – V. Exª tem razão.
Por acordo, interrompemos a apreciação de um projeto da maior importância, que tem no Senador Mozarildo a referência na Casa, é o item 2 da pauta. A Mesa pretende pôr imediatamente esse projeto e concluir a
sua apreciação, porque penso que há entendimento do Plenário – e queremos fazer isso hoje. Agora, esse item
1 nos foi solicitado, e já votamos outras autoridades mesmo com essa votação suspensa, vou chamar assim.
Então, terminada a apreciação dessa matéria, nós faremos a apreciação do item 2, conforme está na pauta, porque temos o entendimento de que é uma matéria que já tem o acolhimento de todo o Plenário.
Concedo a palavra à Relatora da matéria, Senadora Gleisi Hoffmann.
Apreciado o item 1 da pauta, nós, imediatamente, vamos apreciar o Projeto de Lei nº 104, conforme
anunciei na abertura da Ordem do Dia.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, pela ordem, rapidamente, eu queria só justificar o meu voto “sim” nessas últimas votações nominais. Eu estava no Ministério e, por isso, não pude comparecer aqui. Quero registrar isso aqui. E que se registre
em ata também o meu posicionamento. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Será registrada em ata a posição de V. Exª.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Mozarildo.
Em seguida, passarei a palavra para o Senador Jarbas, para o Senador Pedro e para o Senador Cidinho.
Com a palavra, o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero me somar ao que falou o Senador Aloysio, porque realmente não dá para entender. A
votação do projeto dos Municípios foi adiada de ontem para hoje. E aí se bota outra matéria no meio. O Líder
do Governo, Senador Eduardo Braga, não me disse que havia acordo sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa a V. Exª que,
na semana passada, não ontem, nós interrompemos a apreciação desse importante projeto de lei. A Mesa já
anunciou que o colocaria em apreciação nesta sessão. O Item 1 estava trancando a pauta. Essa matéria já está
em discussão neste momento, com a Relatora inscrita.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu peço que fale, pela ordem, o Senador Jarbas, porque há Senadores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador, Senador Jorge Viana, o problema é o som.
A gente não ouve o que V. Exª fala. Acho que tem de aumentar o som. Aqui não se ouve nada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço também silêncio. Aqui, no plenário,
há um número elevado de pessoas. Eu pediria silêncio, porque há um número grande de pessoas no plenário...
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Ao fundo do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...que estão conversando e atrapalhando a condução dos trabalhos.
Eu peço às pessoas que queiram conversar, por favor, que saiam do plenário. Aqueles que têm interesse
em acompanhar a sessão que o façam, colaborando com a boa condução desta sessão. É o apelo que a Mesa
faz às pessoas que não são Parlamentares e que estão no plenário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço para registrar meu voto na votação do painel.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Ata registrará a sua manifestação.
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª tem a palavra pela ordem.
Há uma oradora na tribuna.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Sem revisão do orador.) – Pedi a palavra antes
para me inscrever para discutir essa matéria. Isso será a maior imoralidade que já terá passado aqui, no Senado,
caso ela seja aprovada. Eu peço a V. Exª para me inscrever.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, peço que me inscreva logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Jarbas, está inscrito
para discutir a matéria.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Eu também gostaria de me inscrever, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Randolfe Rodrigues está
inscrito, bem como o Senador Pedro Taques.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Só quero registrar meu voto na votação anterior, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Acir, a ata registrará a manifestação de V. Exª.
Com a palavra, o Senador Cidinho Santos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, eu pedi a palavra a V. Exª. É uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço a compreensão de V. Exª.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria
registrar meu voto “sim” na votação das autoridades. Eu estava acompanhando a recepção dos Prefeitos. Mais
de dois mil Prefeitos estão no Congresso Nacional. Por isso, é feito esse barulho, causado pela manifestação
justa dos nossos Prefeitos de todo o Brasil, que se encontram aqui, no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem!
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino e, em seguida, ao Senador Pedro Simon.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quando nós encerramos a votação do corpo da matéria, que trata da criação, fusão e incorporação de
Municípios, quando nós suspendemos a votação, ficou acertado que, na Ordem do Dia da sessão subsequente, o item
1 seria a votação das emendas com parecer favorável e contrário. Nós já votamos uma autoridade. Até aí tudo bem.
O que eu quero é recorrer apenas à letra do Regimento. Eu não estou entendendo, pois é uma matéria
em que há consenso, que ensejará votação de duas votações nominais, que ensejará a elaboração de duas consignações de voto pacíficas por votação nominal, o que demandará pouco tempo. Para cumprir o Regimento,
nós teríamos de seguir o que diz o art. 163:
Art. 163. As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, a juízo do Presidente, segundo sua antiguidade
e importância, observada a seguinte sequência:
I – medida provisória, a partir do 46º (quadragésimo sexto) dia de sua vigência [...];
[...]
O § 1º é claríssimo e diz:
§ 1º Nos grupos constantes dos incisos I [a que me referi] a VII do caput, terão precedência:
I – as matérias de votação em curso sobre as de votação não iniciada;
[...]
A matéria está com votação em curso. Eu faria um apelo a V. Exª, em nome do Regimento, para que consignássemos o voto nas duas votações das emendas com parecer favorável e contrário e para que, aí sim, passássemos à apreciação da medida provisória que trata do RDC, até para sermos fiéis ao compromisso assumido
na última sessão e ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu agradeço a intervenção de V. Exª, Senador José Agripino. Eu estava presidindo exatamente a sessão na semana passada. Ontem, não houve quórum,
Senador. Senador, não houve quórum ontem. Nenhuma matéria foi votada. Quanto a essa matéria, eu estava
presidindo a sessão na semana passada. Ontem, não votamos, porque não houve quórum. Estou tentando fazer
uma boa condução. Hoje, nós estamos discutindo a matéria. Nós não podemos fazer algo que não aconteceu.
Eu estava presidindo a sessão quando da apreciação dessa matéria. Por acordo, suspendemos a votação
– faltavam mais três votações –, para ela ser feita na próxima sessão. Estamos iniciando com o item 1. Estou
ouvindo vários Líderes, que se estão manifestando em concordância com aquilo que eu quero, que é apreciar
essa matéria e concluir a sua votação.
Quero poder propor algo para o Plenário, por acordo. Só faço este esclarecimento: nós suspendemos na
semana passada. Eu vou propor aos Líderes da Casa que, tão logo a Relatora, que já está na tribuna, faça uso
da palavra, eu suspenda, por acordo, a discussão dessa matéria constante do item 1. Fazemos a conclusão da
votação do item 2 e voltamos para fazer a discussão desse item, para haver o entendimento do Plenário.
Eu só queria ouvir a Relatora, para fazer a condução, conforme solicitação de V. Exªs.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Estou de acordo, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, é boa a solução. A solução
é salomônica, tem a sabedoria de Salomão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu lhes agradeço.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Perfeito, Sr. Presidente!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, pela ordem, antes de iniciar a minha fala, quero dizer que, na realidade, quanto à matéria que vou
discutir agora, já se iniciou o processo. Não há lógica que nós a suspendamos para votar outra matéria iniciada.
Vamos votar essa e terminar. E votamos, na sequência, a matéria dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu espero ter a compreensão da Senadora Gleisi.
Eu estava ouvindo os Líderes da Casa. Não vai haver nenhum prejuízo. São quatro votações. Não há discussão, não há debate. Isso é feito em painel. Concluímos as votações e vamos retomar, daqui a pouco, as inscrições, que, certamente, consumirão um bom debate hoje à tarde. É uma compreensão que eu peço. Isso não
vai interromper essa votação. Apenas estamos atendendo ao pedido dos Líderes, para que possamos concluir,
usando o painel, a votação de uma matéria que é da maior importância para o País, sem prejuízo de seguirmos
apreciando a matéria que já está em apreciação.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não haverá discussão sobre as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não. Se V. Exª quiser, inclusive, iniciar
sua fala para não haver prejuízo, o interstício, poderemos fazer esse entendimento. Eu faço as votações. V. Exª
é a primeira oradora inscrita. Os outros oradores inscritos seguirão.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não haveria interrupção?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não haverá interrupção dessa apreciação.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Entendi. Se houver isso, tudo bem!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Se V. Exª preferir falar após as votações, para que fique...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – A minha preocupação é só em não interromper a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não há interrupção. Esta Mesa garante
a V. Exª que a matéria será apreciada agora.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Enquanto isso, o painel fica aberto para votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O painel fica aberto.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não vão ser discutidas as emendas que serão votadas. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não, porque isso já está vencido.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Tudo bem! Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu pediria a V. Exª, inclusive, que fizéssemos já essa votação.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Está o.k.!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pode ser?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pode ser.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E V.Exª fará o seu discurso, abrindo as
discussões sobre o RDC.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pode ser.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, temos um entendimento. Vamos fazer a apreciação e concluir a votação do item 2. Em seguida, darei a palavra à Senadora Gleisi, para ela
iniciar o debate e a discussão sobre o RDC.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Vai haver discussão depois?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Vai haver discussão sobre a matéria?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Vai haver discussão sobre a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente, após essa votação.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Pela ordem, Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento para que pudéssemos votar as duas emendas que têm parecer favorável em conjunto. É apenas uma votação, já que as outras duas emendas estão prejudicadas. Então,
na apreciação dessa matéria, haveria só uma votação nominal, em globo, exatamente sobre as emendas que
têm parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Consulto os Líderes sobre se há acordo. Nós vamos encurtar, inclusive, a votação, conforme...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Há acordo, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Nós vamos, então...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...acatando esse requerimento do Senador Romero Jucá...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – O PSB concorda, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Peço palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – O PSB concorda.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
quero registrar que, na votação anterior da autoridade, eu não estava presente e quero que isso conste em ata.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Informo aos colegas Senadores que haverá votação nominal. Essa votação nominal, certamente, vai fazer
a devida correção das ausências na votação passada.
Então, voltamos ao Item 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...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço a V. Exª....
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Simplesmente, Sr. Presidente, quero dizer à Mesa que eu estava numa reunião do Partido, na companhia do Senador Casildo Maldaner, e que, por isso, não estive presente na votação. O meu voto seria favorável ao Ministro do Tribunal Militar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A ata registrará a manifestação de V. Exª.
...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, pela
prejudicialidade das Emendas nºs 11 e 12-Plen, apresentando ainda subemenda à Emenda nº 1-CCJ.
A Presidência esclarece que, em sessão anterior, foi aprovado o projeto, sem prejuízo das emendas e da
subemenda.
Em votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “a”, do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição
da Casa, levando a votação a ser feita pelo processo eletrônico.
A Presidência propõe ao Plenário que, não havendo objeção, façamos apenas uma votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Acordado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ouçam bem: uma votação nominal.
Votemos, em globo, a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com subemenda e Emendas
nºs 2 a 10, da Comissão de Constituição e Justiça...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – E a Emenda nº 13.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...e a Emenda nº 13, de Plenário, todas
de parecer favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Correto, Sr. Presidente. As Lideranças concordam.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Eu só gostaria, Sr. Presidente, que
ficasse bem claro que quem concorda vota “sim”. É só uma votação: “Sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A V. Exª, inclusive, Senador Mozarildo,
vou pedir que seja o Parlamentar que encaminha a votação, tão logo eu posso anunciá-la.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Votação, em globo, da Emenda nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com subemenda, e das Emendas nº 2 a 10, da Comissão de Constituição
e Justiça, e 13, de Plenário, todas com parecer favorável.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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Eu peço ao Senador Mozarildo, que é o autor dessa importante matéria e que ajudou no entendimento
com a compreensão e a colaboração de muitos Líderes, que encaminhe a votação.
Em seguida, passo a palavra ao Senador Romero Jucá.
Com a palavra, o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Eu quero ressaltar aqui...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O Partido Progressista encaminha a votação “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT encaminha a votação “sim”, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – O PSB encaminha a votação “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”, registrando o acordo que foi feito com o Governo, exatamente para que essa matéria pudesse ser aprovada e
sancionada na forma do entendimento. Portanto, o voto é “sim”, a favor dos Municípios brasileiros.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente, eu queria só dizer...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente, quero somente agradecer o trabalho das Lideranças, inclusive a articulação com a Câmara dos Deputados, e o brilhante relatório
do Senador Valdir Raupp. Acho que votando “sim” estaremos atendendo aos anseios de todos os municipalistas deste País. Acho que vai ser a oportunidade de o Brasil agir de forma séria, porque estabelece rigores para
a criação de novos Municípios, fusão, incorporação e desmembramento.
Portanto, apelo a todos os colegas que votem “sim”.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Wilder Morais.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – Sr. Presidente, a Minoria encaminha o nosso voto
“sim” também a esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Para encaminhar, Senador Alfredo
Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM) – Sr. Presidente, o PR vota com o Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, gostaria de convidar todas as Senadoras e os Senadores que estão nos seus gabinetes, porque essa matéria exige quórum qualificado, Lei Complementar, que precisa de 41 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente por esse motivo que suspendemos a votação, a continuidade da votação na última sessão, que apreciava essa matéria, para não pôr
em risco uma importante matéria como esta.
Mais uma vez, a Presidência convida as Srªs e os Srs. Senadores que estiverem nas dependências da Casa
para que venham a plenário, pois estamos em processo de votação nominal, apreciando a matéria que modifica
a lei e possibilita a criação de novos Municípios, a incorporação e a fusão. Trata-se do Projeto de Lei do Senado
nº 104, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Sr. Presidente, eu gostaria de, neste momento,
solicitar à Bancada numerosa do PSB que pudesse comparecer à votação, para que pudéssemos dar a nossa
contribuição à aprovação desse projeto importante que impõe rigores no surgimento de novos Municípios,
mas que, ao mesmo tempo, permite a libertação da situação que hoje é muito difícil, que é a criação de novos
Municípios.
Portanto, quero apelar novamente à Bancada do PSB.
Há alguns companheiros que estão em reunião. Peço que terminem a reunião e venham à votação.
Acaba de registrar o voto o Senador Capiberibe. Apelo aos outros companheiros para que aqui compareçam.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Lídice convida, como ela
mesma fala, todos os membros da grande Bancada do PSB para votar.
Senador Ivo Cassol.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também queria
fazer um pedido especial para os nossos colegas Senadores. Estamos com o quórum baixo e precisamos da
aprovação dessa emenda, que desmembra e cria novos Municípios, com novas regras.
Ao mesmo tempo, quero dizer que nós temos o Município de Extrema, conhecido como Califórnia, conhecido por Vista Alegre, Extrema, que é divisa com o Acre e está há mais de 360km distante da nossa capital,
Porto Velho.
Muitas vezes, as pessoas perguntam o seguinte: “Para que criar novos Municípios?”
Eu quero deixar bem claro aqui que é melhor um Município pobre do que um distrito miserável, que
não consegue ter apoio e suporte do Município mãe. É isso o que tem acontecido. Portanto, não é diferente
no Pará, no Estado do nosso Senador Flexa Ribeiro, também no do Mário Couto, quando há mais de 1.200km
de distância da sede do Município para o distrito hoje.
Não é diferente também, Sr. Presidente, no Município de Jaru. Nós temos o Município de Tarilândia, que
tem mais de 10 mil habitantes. Pessoas estão lá, há anos, esperando ter o direito de emancipação política e
também o atendimento à demanda na área da saúde, da educação e das estradas vicinais.
Portanto, eu, Ivo Cassol, Senador, voto favorável e peço o mesmo aos nossos colegas Senadores.
Especialmente esse projeto de criação de novos Municípios não cria mais despesas. As despesas que
estão dizendo que serão criadas para novos Municípios são inaceitáveis, porque as regras são claras. Os Municípios que são criados têm que ter um mínimo de eleitores, de habitantes e de infraestrutura, como tantos
outros que podem ser criados no futuro, a exemplo de Quinto Bec, de São Domingos, de Estrela de Rondônia
e de tantos outros lugares.
Portanto, Sr. Presidente, a matéria é importante. Só temos 52 Senadores presentes, que já votaram nessa
PEC. Precisamos da participação de mais, para podermos ter sucesso.
Quero aqui agradecer esta oportunidade e pedir aos colegas que votem “sim”, para que possamos dar
mais condições de os Estados da Região Norte e dos demais Municípios do Brasil poderem crescer.
Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Humberto
Costa, que havia solicitado pela ordem. Em seguida, ouço o Senador Valadares.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, apenas para reafirmar nossa
orientação de voto. É o voto “sim”.
Esse projeto é extremamente importante, especialmente para Regiões como a Norte e a Nordeste.
O projeto foi altamente criterioso ao debater o tema da criação de novos Municípios, criando regras bastante rígidas para que isso pudesse acontecer. Ao mesmo tempo, não é um projeto que trata tão somente da
criação de Municípios, mas de fusão, de incorporação. Enfim, como tal, merece o nosso apoio, o nosso voto.
Pernambuco será um dos Estados em que alguns distritos serão beneficiados com a aprovação dessa
legislação, e nós vamos permitir que regiões importantes do Brasil e do nosso Estado possam se desenvolver
de uma forma mais ampla.
Não há criação de despesa. Enfim, o nosso apoio integral. Por isso, eu peço o voto dos Senadores do PT,
voto “sim”.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Presidente.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) – Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Valadares. Em seguida, Senador João Alberto e Senador Jayme.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar favorável a essa proposta de autoria do Senador Mozarildo,
que desde algum tempo vem lutando para que o Congresso Nacional reconheça a necessidade imperiosa de
uma redivisão territorial nos Estados brasileiros, envolvendo a criação de novos Municípios, obedecendo a regras bastante duras, enérgicas, drásticas, mas que, de certo modo, em algumas regiões, vai tornar possível a
criação de Municípios sem a correspondente criação de despesas, já que a descentralização vai gerar o desenvolvimento econômico e uma redistribuição de renda.
Por outro lado, Sr. Presidente, a fixação de uma área mínima para a criação de Municípios também vai
gerar certa dificuldade, o que é normal. Por exemplo, no Nordeste, no Sudeste e no Sul, haverá exigência de
uma área mínima de 100km2. Já no Centro-Oeste e no Norte, que são áreas visivelmente menos povoadas do
que as que eu citei, haverá a exigência mínima de 200km2.
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Então, por aí se vê que não é fácil criar um Município, mas o Brasil é um País imenso, gigantesco, com
8,5 milhões de km2, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, com uma singularidade muito diferente de países da América Latina, onde o Brasil desponta como o grande gigante da América do Sul.
Sendo assim, devido às suas condições econômicas, sociais e territoriais, o Brasil tem que se portar de
forma diferenciada, proporcionando às comunidades a possibilidade de uma governança, uma autonomia
política e financeira, para a descentralização dos destinos do nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer, favoravelmente.
Os nossos parabéns ao nosso Senador Mozarildo Cavalcanti, grande lutador em favor da redivisão territorial do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimentando o Senador Valadares, concedo a palavra ao Senador João Alberto. Em seguida, o Senador Jayme.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de marcar uma posição em função da aprovação desse projeto.
Há mais de 10 anos, estamos lutando para que se devolva às assembleias legislativas o poder de criação
de novos Municípios, que hoje está com a Câmara Federal.
Esse projeto não é o melhor. O Mozarildo Cavalcanti realmente tem sido esteio nesse projeto. Ele tem
feito uma luta muito grande para que nós tivéssemos um projeto bom. Ele não é o ideal.
Quando digo que marco uma posição aqui, Sr. Presidente, é porque, depois de aprovado hoje, vamos ter
outras batalhas para modificar o texto desse projeto. Ele é muito restritivo. Ele não veio atender aos anseios de
todos os munícipes que queriam a criação de seus Municípios. No Brasil todo, vamos criar poucos Municípios,
inclusive no Norte e no Nordeste; o número de habitantes, a extensão territorial, inclusive a criação de outros
fatores econômicos que venham a impedir a criação dos Municípios.
Assim sendo, estou votando hoje nesse projeto, votando porque, em relação a essa luta do Mozarildo
com seus colegas, não tivemos consenso para melhorá-lo, mas, lá na frente, será reservado a nós fazermos
emendas para que se possa melhorá-lo.
Quero convidar todos os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes para que venham ao plenário. Temos quórum qualificado.
Mesmo não sendo o projeto ideal, é o melhor projeto para o momento.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ouço o Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Sem revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente.
Quero apenas, uma vez mais, manifestar-me favorável ao projeto de lei do ilustre Senador, meu amigo,
meu irmão, Mozarildo Cavalcanti.
Não canso e tenho dito reiteradas vezes a ele que o projeto está dentro da nossa previsão. É um projeto
responsável. Desta feita, remete às assembleias legislativas dos Estados brasileiros para que possamos criar
novos Municípios.
Eu, particularmente, sou municipalista. Tive a primazia de ser Prefeito por três mandatos. Quando Governador, tive a primazia de criar simplesmente 21 Municípios no meu Estado. Todos eles com muito sucesso,
com muita prosperidade. Entre eles, o Município do Senador Cidinho Santos, que foi Prefeito de Marilândia por
três mandatos, que hoje, indiscutivelmente, é um modelo de cidade.
Por outro lado, Sr. Presidente, com a devida vênia e a devida permissão, eu queria registrar o meu voto
da votação anterior. Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos à abertura do painel. Estamos
apreciando a votação em globo dos requerimentos. Vamos abrir o painel.
Vamos ter outra votação, Sr. Presidente. A Mesa lhe pede desculpas.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – São 55 votos SIM; NÃO, 1.
Nenhuma abstenção.
Total: 56 votos.
Aprovada a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça; como Subemenda, a Emenda nº 2 a nº
10, da Comissão de Constituição e Justiça; e 13 de Plenário.
Ficam prejudicadas as Emendas nºs 11 e 12 de Plenário.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Senador Mozarildo, parabéns!
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Eu quero só
agradecer, Presidente, aos Líderes, inclusive ao nosso Líder do Governo, e a todos os Líderes partidários, à Senadora Gleisi, que nos ajudou nessa costura.
Quero aqui render homenagem ao Deputado José Augusto, por Pernambuco, que é o coordenador dessa
questão na Câmara. Esperamos que lá na Câmara seja até mais rápido do que aqui no Senado.
Agradeço a todos e quero dar os parabéns aos municipalistas de todo este País.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente José Sarney.
A SRª LÚCIA VÃNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Sr. Presidente, infelizmente, eu me retardei e não votei nessa votação anterior. Eu pediria que constasse da Ata o meu desejo de votar “sim”. Eu estava presente no
plenário na hora da votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de cumprimentar
o Senador Mozarildo e todos os Senadores que ajudaram na articulação para viabilizar esse projeto, que é de
extrema importância.
Quero, em nome dos Municípios do Estado de Goiás que estão aptos a se emancipar, cumprimentar e
agradecer esse esforço, essa dedicação, essa determinação do Senador Mozarildo, que buscou o entendimento, buscou o possível dentro daquilo que foi proposto.
Portanto, receba, Senador, os nossos cumprimentos. Receba, em nome do Estado de Goiás, a nossa alegria
de ver concretizado um velho sonho que o Estado de Goiás tem com seus Municípios aptos a se emanciparem.
Muito obrigada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço licença, porque o Senador Flexa
pediu pela ordem.
Senador...
Eu convido a Senadora Gleisi. Nós temos que retomar o item 1 da pauta.
Pela ordem, Senador Flexa, para a discussão da matéria.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Jorge
Viana, apenas para festejar este momento tão importante em que o Senado Federal aprova o projeto que dará
as diretrizes para a emancipação de distritos e também a fusão de Municípios.
Quero parabenizar o Senador Mozarildo, que vem lutando há 12 anos. Projeto que nós aprovamos aqui
e aprovamos na Câmara Federal. Ele foi vetado pela Presidenta Dilma. O que estamos fazendo agora aqui é
um esforço de consenso de um texto em que o Governo, o Executivo acatará o texto que o Congresso aprovar
dentro da negociação com o Governo Federal. Não era, como já foi dito aqui, aquilo que esperávamos, mas é
uma peça importante que vai permitir que, como já disse, distritos possam se emancipar.
Para o meu Estado, o Pará, é um momento de muita expectativa, diria, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Nós temos no Estado do Pará, seguramente, 40 distritos. Espero que todos eles se encaixem nas novas regras
que serão aprovadas, ainda, pela Câmara e sancionadas pela Presidenta Dilma. Aí teremos que encaminhar os
processos à Assembleia Legislativa de cada Estado, no caso, do Estado do Pará, para que possa estudar um por
um os distritos que querem se tornar Municípios, com a sua emancipação administrativa, financeira e política.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Apenas para justificar que, na votação anterior, eu não estava aqui. Estava em outro recinto da Casa, recebendo algumas pessoas, mas justificar o meu voto.
Voto com a orientação de meu Partido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada. E cumprimentar...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, o Senador Pedro Taques.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... porque estamos votando uma
matéria muito importante neste momento.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem, também.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, o Senador Pedro Taques, que
havia solicitado antes a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente, apenas para justificar, também,
a minha ausência na votação anterior, mas voto “sim” no Projeto de Lei Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
Pela ordem, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Também, para justificar, Sr. Presidente, o meu voto na
votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
Pela ordem, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, para cumprimentar o esforço do Senador Mozarildo, o esforço do Senador Valdir Raupp e o
esforço de todos os Senadores, que culminaram, juntamente com os Deputados envolvidos com a matéria, na
aprovação do Projeto de Lei Complementar que trata da criação de novos Municípios.
Sem nenhuma dúvida, esta era uma resposta que a Nação brasileira precisava, para algumas regiões, de
forma prioritária, entre elas a nossa região, a Região Norte, em particular o meu Estado, o Estado do Amazonas.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de justificar a minha votação, na votação nominal que estabeleceu a indicação do General-de-Exército Odilson Sampaio Benzi, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar, Sr. Presidente, para que pudesse justificar o meu voto “sim” na indicação do General Odilson
Sampaio Benzi.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para justificar a minha ausência nas votações passadas, inclusive eu gostaria que o senhor justificasse e registrasse em
Ata. E gostaria de parabenizar, efusivamente, o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, que foi um lutador por
essa questão, um vitorioso.
Parabéns, Senador Mozarildo Cavalcanti. Essa é uma vitória pessoal, de V. Exª, porque o senhor, realmente, lutou e, hoje, conseguiu uma vitória importantíssima.
Parabéns, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Gostaria, também, Presidente, aproveitando, dentro desta pequena intervenção, para pedir a V. Exª, que
é um defensor do caso da Defensoria Pública, que o senhor, por favor, continuasse com o nosso calendário,
que é muito importante. Nós estamos com muitos defensores nas dependências da Casa, todos eles pedindo
que faça essa intervenção.
Fazer essa intervenção, para V. Exª, Senador Romero Jucá, é chover no molhado, mas eu faço questão de
dizer, porque sei que o senhor também é defensor dessa matéria, aproveitando que V. Exª está, na condição de
Vice-Presidente desta Casa, nesta situação, comandando os trabalhos desta sessão, na situação de Presidente,
por favor, vamos, então, avançar na nossa PEC da Defensoria.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª. A PEC da
Defensoria está na pauta, dependendo da posição dos Líderes. Mas a minha posição, inclusive, como Relator,
é que essa matéria possa ser votada hoje no calendário especial, nos dois turnos, da forma como foi pactuada.
Pela ordem, o Presidente José Sarney.
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O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas registrar a presença, nas galerias desta Casa, de 17 membros da delegação de agentes de saúde
que veio do Maranhão, sob a liderança de Cláudio Santos.
Portanto, é esse registro que faço. Estão aqui defendendo seus interesses, que são muito justos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência da Casa registra, com satisfação, a presença dos agentes de saúde de todo o Brasil e também das delegações de Roraima e do Amapá,
que estão acompanhando a votação da PEC 11, assim como os representantes da Defensoria Pública de todo
o Brasil, que acompanha a votação da PEC 04.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, se V. Exª me permitir só um momento a mais,
queria comunicar que hoje houve uma votação muito importante – o Senador Pimentel me lembrou agora –
na Comissão da Medida Provisória nº 638, da qual tenho muito orgulho de ter sido Presidente. Já foi remetida
para a Câmara dos Deputados. Conseguimos aprovar, em um acordo amplo com todos os partidos lá representados. Foi uma vitória importantíssima. Na medida provisória da qual fui relator consegui colocar vários Refis
de várias categorias, mas ficou o Refis que só reabria prazo do ano calendário de 2008. E hoje, com acordo com
o Governo, depois de muitas discussões, conseguimos novamente colocar o Refis, mas agora valendo para todos os débitos até 2013. Então, está na PEC 638, que foi para a Câmara, o Refis nacional novamente, dizendo,
de uma forma definitiva, para todos aqueles que não conseguiram acertar seus débitos fiscais, que haverá a
última oportunidade, que vai vigorar a partir de agora até a data de julho.
Então, já estou pedindo o apoio de todos vocês, porque é uma matéria importantíssima que facilitará a
vida de muitos empresários deste País. A carga tributária que nós temos não é brincadeira, então, precisamos
realmente ajudar principalmente os pequenos e médios empresários de nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Continuando a discussão, de acordo com
o entendimento dos Líderes, com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, Relatora da Medida Provisória nº 630
e do Projeto de Lei de Conversão nº 1. Com a palavra a Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma matéria que reputo das mais importantes para Administração
Pública brasileira e para o nosso sistema de compras, que é a votação, hoje, do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, da Medida Provisória nº 630, que trata do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, como é
conhecido, e mais especificamente o chamado RDC Integrado.
É importante dizer que o RDC Integrado é uma forma de contratação focada em resultados. Logo, há mais
preocupação com a qualidade do que no regime tradicional de contratação da Lei 8.666, de 1993.
O RDC exige que a licitação tem de ser feita com um anteprojeto de engenharia que defina, entre outros
aspectos, a concepção da obra de engenharia, os níveis de serviço desejado, as condições de solidez, a segurança e durabilidade da obra. Portanto, não procede a afirmação de que o RDC não prima pela qualidade da
obra. Muito pelo contrário, o regime de Contratação Integrada prima pela qualidade da obra, sim.
Além disso, de acordo com o regulamento, esse anteprojeto tem de prever memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, garantindo condições
mínimas para a contratação. Logo, o anteprojeto de engenharia contempla todos os elementos essenciais à
definição da qualidade da obra.
E, aqui, vale a pena ressaltar um aspecto. Com os meios tecnológicos que nós temos hoje, mais desenvolvidos, estamos elaborando anteprojetos de engenharia de melhor qualidade do que elaborávamos projetos
básicos para licitação de obras cerca de cinco anos atrás. Os nossos anteprojetos de engenharia estão com mais
qualidade, com mais precisão, exatamente pelos meios tecnológicos que temos à disposição.
Após realizada a contratação, a obra só pode ser iniciada – só pode ser iniciada – com a apresentação dos
projetos básico e executivo pela empresa que atenda a condição do edital. Esse projeto tem de ser analisado
e aceito pela Administração Pública. Ou seja, apenas será iniciada a obra se o projeto atender aos indicadores
de desempenho definidos pelo edital.
Portanto, não há que se falar da ausência do Estado no processo do RDC Integrado. O projeto tem que
ser analisado para ter início pela Administração Pública. Administração Pública tem que dar o aceite do projeto básico e do projeto executivo.
Além disso, a Contratação Integrada não dispensa nenhum dos projetos previstos na Lei 8.666. Muito
pelo contrário, ela acrescenta a exigência de mais um: o anteprojeto de engenharia.
E, como eu falei anteriormente, o anteprojeto de engenharia precisa ter a concepção da obra de engenharia, os níveis de serviço desejados, as condições de solidez, a segurança e a durabilidade.
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Eu tenho ouvido críticas ao RDC Integrado principalmente dos arquitetos e engenheiros, a quem eu quero,
desde logo, externar o meu respeito e consideração pelo que significam no desenvolvimento deste País e pelo
estão significando neste momento em que o Brasil retoma a sua capacidade de planejamento e de realização
de obra com o PAC (Programa de Aceleração do Desenvolvimento) e com o PIL (Programa de Investimento em
Logística), mas não procede o temor da Engenharia ou da Arquitetura de que serão dispensados no processo
de elaboração do anteprojeto e também dos projetos básico e executivo do RDC Integrado.
Primeiro, um anteprojeto de engenharia precisa de concepção. Logo, se precisa de concepção e, principalmente, se for um projeto de construção na área urbana, requererá a participação, sim, dos arquitetos para
ser feito.
E isso não inibe, por exemplo, que possamos fazer editais de concurso público para que a Arquitetura
participe. Aliás, hoje, pela Lei n 8.666, não temos nenhuma garantia de que haja a participação dos profissionais de Arquitetura, Senador Randolfe. Nenhuma garantia há, pela legislação que temos hoje, de que haja a
participação dos profissionais de Arquitetura na elaboração do projeto básico ou de anteprojeto.
Aliás, esses profissionais requerem que façamos editais e concursos públicos para que participem. É um
compromisso que, inclusive, assumi com os arquitetos do meu Estado, no sentido de que todas as obras na
área urbana serão feitas se lá estiver a participação da Arquitetura na concepção do projeto.
Então, falar que o RDC inibe essa participação não procede. Eu gostaria que vocês me dissessem o que
hoje garante, pela Lei 8.666, a participação desses profissionais.
Ademais, é importante dizer que esses profissionais participarão, sim, porque seja o projeto básico, Senador Aloysio, seja o projeto executivo feito pela Administração Pública ou pela iniciativa privada, ele não vai
prescindir dos profissionais de Engenharia e de Arquitetura. Eles terão de ser contratados, teremos mercado e,
mais do que isso, teremos, sim, a valorização desses profissionais.
E, como eu disse anteriormente, a Administração Pública não abre mão de analisar o projeto básico e o
projeto executivo, porque é obrigada, antes de iniciar a obra, a fazer o aceite desses projetos.
Acrescente-se que no RDC Integrado a empresa contratada é integralmente responsável pelo projeto e
pela obra. Logo, não pode se escusar de responsabilidade pela qualidade da obra entregue. Nas licitações tradicionais, quando a obra tem defeitos de qualidade, há enorme dificuldade de se definir se a responsabilidade
é da empreiteira ou da projetista.
Outro aspecto dessa questão é que, nas contratações regidas pela Lei nº 8.666, caso se constate, efetivamente, que a falha foi do projetista, fica impossível, na prática, a reparação do dano porque, em geral, as
projetistas não têm capacidade econômica para suportar os danos materiais originários dessas falhas. Via de
regra, quem paga a conta é o Poder Público, com os inúmeros aditivos que temos em obras feitas em cima de
projetos executivos que não são bem elaborados e cuja projetista não tem a responsabilidade, Senador Agripino, de entregar esse projeto.
Ouvi V. Exª fazendo uma crítica ácida ao RDC, como se fosse um retrocesso. Eu pergunto a este Plenário
se, como nós estamos hoje fazendo os projetos de engenharia, os projetos básicos e os projetos executivos,
estamos conseguindo qualificar a intervenção das nossas obras e responsabilizar as empresas que as executam
ou responsabilizar as projetistas que as realizam. Não estamos. Quem paga a conta é o Poder Público.
No RDC Integrado, esse problema está resolvido. Na prática das primeiras contratações, tem se visto que,
de fato, as empresas contratadas fazem um controle tecnológico muito maior...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... da obra do que no modelo tradicional.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Aliás, Sr. Presidente, agradeço a sua intervenção junto ao Plenário.
Acho que esta matéria é relevante e, já que há muitos Senadores inscritos para contrapor, gostaria muito que prestassem atenção porque estamos aqui discorrendo sobre os argumentos e o porquê de estarmos
ampliando o RDC.
É importante dizer que os descontos em uma contratação de RDC Integrado são menores sim. São menores porque a empresa que vai fazer a obra tem que entregar a obra de acordo com o projeto executivo. O
que é um projeto executivo? É aquele que se executa praticamente no decorrer da obra. O que antecipa a obra
é o projeto básico ou anteprojeto de engenharia.
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As empresas não afundam no preço. E elas não afundam sabe por que, Senador Agripino, V. Exª que tem
criticado o RDC Integrado? Porque elas são obrigadas a entregar aquela obra de acordo com o projeto. Quando elas não fazem o projeto e não têm obrigação desse projeto, elas pedem aditivos contratuais. Elas pedem
para que seja refeito o projeto executivo. Via de regra, essas empresas dão descontos de 20%, 30% para ganhar
uma licitação, mas, depois, pedem aditivos que aumentam o preço da obra em até 50%. Quem paga isso é o
contribuinte brasileiro, é o setor público.
Outra grande vantagem em termos de qualidade é que, no RDC Integrado, a empresa construtora pode
oferecer metodologias inovadoras para o Poder Público, no seu projeto executivo, compatíveis com a realidade
da obra, agregando mais qualidade.
No modelo tradicional, o Poder Público tem de fazer uma contratação separada de projeto antes de
iniciar a obra. Muitas vezes, o projeto, desde a licitação para iniciá-lo até a sua aprovação, fica pronto em dois
anos, leva dois anos. Licita-se a obra; mais seis meses para licitar a obra. Logo, quando a realização da obra vai
ser feita, nós já temos um projeto desatualizado. Vamos nós, de novo, para aditivos contratuais; vamos nós,
de novo, demorar, fazendo com que esses aditivos sejam verificados, e a Administração Pública pagando um
preço maior do que aquele que foi previsto.
No RDC Integrado, o projeto é desenvolvido imediatamente antes da obra. Em algumas situações, quase
que concomitantemente à obra.
Quando nós fazemos um anteprojeto de engenharia ou um projeto básico, nós temos um determinado
número de sondagens do solo – quando falamos de uma obra, por exemplo, na área rodoviária, na área de infraestrutura pesada. É no projeto executivo, portanto no decorrer da execução da obra, que nós vamos tomar
todas as medidas necessárias para conhecimento daquele solo, das condições objetivas da edificação, e que
nós poderemos fazer de forma correta e fazer os ajustes. Logo, se a empresa não é responsável por isso, ela vai
querer passar essa conta para alguém, e passa para o Poder Público.
Finalmente, o RDC tem mais mecanismos ainda para assegurar melhor qualidade das obras. A exigência
de seguro-garantia, em que a seguradora possa assumir a entrega da obra como proposta do PL de conversão,
a possibilidade de a empresa…
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – … construtora ficar responsável…
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – … pela manutenção e operação por cinco
anos após a entrega da obra e a remuneração variável por desempenho, todas essas inovações que estão sendo votadas hoje não constam da Lei nº 8.666.
É importante ressaltar também o acesso dos órgãos de controle e a transparência no regime do RDC.
Nesse regime, é assegurado o acesso total e irrestrito dos órgãos de controle, controladorias, tribunais de conta,
às informações relativas. A informatização dos procedimentos e fases do RDC permite um acompanhamento
em tempo real das contratações e o acesso mais fácil a todos os detalhes do processo por parte dos órgãos de
controle. Portanto, é um processo mais transparente do que qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.666.
O projeto original de RDC deixava claro que o orçamento estimado deve ficar disponível a todo tempo
aos órgãos de controle, e assim foi aprovado com uma pequena variável, mas todos os órgãos de controle têm,
a qualquer momento, acesso aos valores do projeto que está sendo licitado. O fato de, publicamente, não se conhecer o preço evita o conluio de quem vai fazer a contratação ou quem se dispõe a fazer a contratação da obra.
É importante dizer também o tempo que nós temos ganhado com o RDC. E aqui é muito importante
esclarecer algo que tem sido dito e que não corresponde à realidade dos fatos: nós não usamos o Regime Diferenciado de Contratação para construir nenhum estádio da Copa – nós não usamos o Regime Diferenciado de
Contratação para fazer nenhum estádio da Copa! –; a maioria dos estádios foi feita por um regime de Parceria
Público-Privada com Estados e Municípios ou pelo setor privado, com exceção do estádio de Brasília, que foi
licitado pela Lei nº 8.666, e os senhores sabem a quantidade de aditivos que nós tivemos nesse estádio.
Então, vou repetir: nenhum estádio da Copa foi contratado pelo Regime Diferenciado de Contratação.
Como esse regime foi aprovado no final de 2011, nós tivemos uma baixa adesão dos Estados e Municípios para
que as obras de mobilidade da Copa fossem pelo RDC.
Majoritariamente, as obras contratadas pelo RDC, Sr. Presidente, foram as obras dos aeroportos, da Infraero. E aí é importante dizer que nós tivemos, sim, uma agilização muito significativa no tempo de realização da
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obra. Se nós fôssemos fazer uma concorrência pública, o tempo médio de realização de obra da Infraero, uma
concorrência pública para obra ou reforma de aeroporto, levam-se 135 dias. Se for uma tomada de preços, 83
dias. Se for por RDC, 53 dias, portanto, isso é economia, sim, para o setor público, isso é ganho, é diferencial e
é ganho para a população, que tem a sua obra entregue num prazo mais rápido.
Assim também nas contratações do DNIT. Pela Lei nº 8.666, senhores, desde a elaboração do projeto
básico ou anteprojeto até o início da obra – o início da obra – são 774 dias; 774 dias! Na contratação integrada
que o DNIT começou a fazer, porque as obras do PAC foram incluídas no RDC, são 379 dias. Como podemos,
então, achar que o RDC é contra o interesse público, contra a economicidade dos projetos e contra a transparência? Muito pelo contrário, o que se tem dito do RDC, principalmente do RDC Integrado, não corresponde à
verdade dos fatos.
É importante, Sr. Presidente, ressaltar mais um aspecto. Tenho ouvido muito que o Tribunal de Contas da
União é contrário ao Regime Diferenciado de Contratação. Tanto não é que um acórdão do Tribunal de Contas da União, cujo interessado é o Congresso Nacional, a respeito do Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, a
unidade é a Infraero, teve o seguinte encaminhamento – é um aeroporto em que há muito tempo temos problemas para a continuidade da obra.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Diz o acórdão:
O Regime Diferenciado de Contratação tem permitido significativa redução de prazo para realização dos
procedimentos licitatórios, o que, certamente, contribuirá para uma solução definitiva, em prazo razoável. Assim [continua o Relator do Tribunal de Contas da União], entendo ser pertinente determinar à Infraero que realize nova licitação para contratação das obras do Aeroporto de Vitória, preferencialmente
por meio do Regime Diferenciado de Contratação.
Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estamos tratando aqui de um tema de grande relevância para
a Administração Pública brasileira. Fui Ministra-Chefe da Casa Civil por quase três anos, acompanhei a execução de obras do PAC, a realização de obras que não estavam no PAC e também o projeto de investimento em
logística. Aliás, no projeto de concessão, é importante dizer aqui, quando fazemos a concessão de um bem,
no qual, inclusive, há cobrança de tarifa, o projeto executivo é de inteira responsabilidade da concessionária.
A União fornece para o leilão da concessão apenas o anteprojeto de engenharia. Portanto, o projeto executivo,
Senador Vital do Rêgo, V. Exª que tem uma grande preocupação com essa questão, é feito pela concessionária
e não prescinde dos serviços de engenharia ou de arquitetura, se requerer a obra.
Então, dizendo isso, quero aqui defender, porque o pedido dos Municípios e dos Estados para que estendamos o RDC tem sido muito forte. Nós colocamos o RDC nas obras do PAC, nas obras da saúde, nas obras
da educação, dos aeroportos regionais, de portos. E quando o Município licita uma obra com recurso federal
do PAC, pelo RDC e, depois, tem que licitar uma obra dele com recurso dele pelo regime normal de contratação da Lei 8.666, ele sente a diferença. E sente que é mais prejudicado quando faz pelo procedimento normal.
Então, queria fazer um apelo aos nobres Senadores e Senadoras para que a gente possa avançar e dar
esse instrumento aos nossos Estados e Municípios para melhorar a qualidade e agilizar o tempo de suas obras.
Ademais, nunca é muito lembrar, nós não estamos aqui revogando a Lei nº 8.666. Não estamos revogando. A Lei nº 8.666 continua vigorando. O que nós estamos fazendo, Senadores e Senadoras, é dando um
instrumento a mais para que os nossos gestores públicos possam optar e melhorar a sua intervenção na contratação de obras e serviços.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O parecer preliminar é pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória. No mérito, favorável à Medida Provisória, nos termos do projeto de lei de conversão.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Antes de passar a palavra ao Senador
Jarbas Vasconcelos, primeiro inscrito, pela ordem, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ao parabenizar a Senadora Gleisi pela sua performance discutindo esta matéria, quero, junto à Mesa, colocar
que a ausência que tivemos agora há pouco foi em virtude de compromissos assumidos com a nossa Bancada;
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diversos prefeitos estão aqui, o que me fez ficar ausente nas votações anteriores. Se presente, acompanharia
a decisão do meu Partido, a orientação do meu Partido.
Peço a V. Exª para fazer constar em ata, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A ata registrará o voto de V. Exª.
Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, protocolei na mesa um requerimento, com o fundamento no art. 311, inciso III, do Regimento Interno,
e no art. 7º, §4º, da Resolução 01.
E peço a preferência para votação da Medida Provisória 630 sobre o Projeto de Lei de Conversão. Parece-me que não foi lido.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Essa matéria já está apensada ao processo. Logo após a discussão, antes da votação do Projeto de Lei de Conversão, nós teremos a votação do requerimento. E, se o requerimento for aprovado, teremos a votação da matéria original antes da prevalência
da matéria da Lei de Conversão.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Portanto, V. Exª já está atendido aqui no
encaminhamento.
Eu quero lembrar às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes que nós deveremos ter, no mínimo, cinco votações nominais nesta tarde/noite. Portanto, é muito importante a presença de
todos no plenário do Senado.
Com a palavra, para discutir a medida provisória, o projeto de lei de conversão, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu pediria a atenção do Plenário para a votação...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu gostaria de pedir silêncio ao Plenário.
Há um orador na tribuna discutindo a matéria.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – ... que vai acontecer daqui a pouco.
O PT tem como princípio, Sr. Presidente, tachar a imprensa de partido de oposição e não dar nenhuma
importância para o que a mídia tem chamado a atenção nos últimos dias.
Ontem, o diretor de redação de O Estado de S. Paulo, Sr. João Bosco Rabello, escreveu e até hoje ninguém
do PT contestou:
“Ampliação do RDC gera reação de arquitetos, engenheiros e urbanistas
Entre outras frentes de oposição, [Senador Aécio], o Governo tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e mais dez entidades de arquitetura, urbanismo e engenharia que consideram a medida
uma agravante à falta de planejamento no País, por entregar às empreiteiras a prerrogativa do Estado
de projetar as obras públicas.”
É essa matéria que o Senado vai votar daqui a pouco. E eu chamaria a atenção daqueles que têm liberdade e compromisso com a verdade, com a democracia, que não têm medo de Dilma Rousseff: esta matéria
não pode ser votada. Se o rolo compressor funcionar, vamos pedir verificação de quórum, para que fique registrado quem é a favor das empreiteiras e quem é contra dar dinheiro para empreiteiras em ano eleitoral, a
menos de cinco meses da eleição.
Diz a matéria:
“O Senado deverá votar na próxima semana [no caso, hoje] a MP 630/13, que amplia o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), estendendo-o a qualquer obra pública. Na prática, a medida, [Senador
Aloysio Nunes], revoga a Lei de Licitações, a partir de uma exceção feita para acelerar as obras da Copa
do Mundo e das Olimpíadas, depois estendida, [Senador Paulo Bauer], ao PAC e, agora, generalizada.
A iniciativa de transformar a exceção em regra foi da Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), relatora da
matéria, pondo em prática aspiração que tinha desde sua gestão como Ministra do Gabinete Civil da
Presidente Dilma Rousseff.”
Lula anteontem, na Bahia, quando lá estavam Aécio Neves e Eduardo Campos, disse que “achava que
estão querendo fazer caixa dois com a Petrobras”.
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Lógico que estão querendo fazer caixa dois com a Petrobras! Quem está lá, há onze anos e meio é o Partido dos Trabalhadores, e está fazendo caixa dois, três, quatro, cinco, seis, e por aí vai.
Agora, querem fazer caixa dois para aumentar mais ainda o poderio do PT. É só ler o artigo de José Casado de hoje, no Globo. Ele fala sobre o documento disponível da internet que trata entre outras, da tática de
companha do Partido dos Trabalhadores. Em síntese o PT diz que: “Tem-se que ganhar a eleição de outubro de
2014 de qualquer jeito” – atropelar Aécio, atropelar Eduardo, atropelar os nanicos, atropelar todos, atropelar a
Nação. Com relação à matéria o Senado pode até aprovar isso, mas tem de ficar registrado o nosso inconformismo, o nosso voto contra, porque é uma imoralidade sem limites.
O Governo Federal, a pretexto de ajudar a Copa do Mundo, atropela a Lei de Licitações Públicas. Eu, que
fui prefeito do Recife e governador do Estado, sei o que é isso, sei o caminho escolhido pela malandragem,
porque tentaram fazê-la muitas vezes dentro da prefeitura e do governo do Estado, e eu nunca deixei.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, votar uma matéria dessas no dia 14 de maio, a
menos de 5 meses das eleições, é realmente querer fazer o País de trouxa!
O PT diz que não quer perder a eleição e tenta aprovar aqui, projeto que extingue a lei de licitações para
contratação de obras públicas, Senador Pedro Taques, para a Copa do Mundo; para o PAC, para essa pulha que
se chama PAC; e para toda e qualquer obra pública, de forma generalizada, indo de encontro a várias entidades, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que estão protestando.
Não podemos ficar calados e nem dizer que essa lei é boa, que tem uma boa perspectiva. Vão abrir um
caminho largo para a corrupção neste País!
E aqui a oposição, as pessoas independentes, devem registrar a sua posição, o seu grito, para barrar, no
que for possível, esse caminho definitivo para a corrupção institucionalizada no Brasil.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Randolfe é o próximo orador inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Aqui, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, acrescentando ao Senador Jarbas Vasconcelos, que já contempla muito do que disse, achei
que poderíamos nos dar por satisfeitos, a gente poderia dizer que o RDC, Senador Jarbas, ia ficar na história
da Copa do Mundo. Não, eles fizeram... Porque, no início da história, era isso. Criaram o RDC só para a Copa do
Mundo, Senador Pedro Taques. Lembra, Senador Pedro Taques, quando iniciamos os nossos mandatos? Foi
um dos primeiros projetos que votamos aqui, e contra, eu e V. Exª. Eu, V. Exª e mais alguns Senadores votamos
contra o RDC para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas.
E nós imaginávamos, eu lembro – busquemos as notas taquigráficas –, diziam que o RDC era exceção, era
uma exceção à Lei de Licitações. “Não, é só...” E veja qual é o nome, Senador Paulo Bauer: Regime Diferenciado
de Contratações! Era só para aquilo, para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Por isso que o nome era este:
Regime Diferenciado de Contratações. Ia ser só para aquilo.
Agora, a que nós estamos assistindo? É que o diferenciado, a exceção virou regra. Estão instituindo a
exceção. A exceção está virando regra para tudo! E trazem para cá argumentações do tipo de que, através da
chamada contratação integrada, teriam fim os chamados aditivos contratuais, que, na prática, aumentam o
valor das obras.
Mas, Senador Jarbas Vasconcelos, basta uma análise do próprio projeto. Veja o que está previsto no §4º
do art. 9º da Lei do Regime Diferenciado de Contratações, da Lei 12.462, de 2012. Diz o seguinte:
§4º Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, fica vedada a celebração de termos aditivos
aos contratos firmados, exceto [aí olha, mais uma vez, a exceção se tornando regra] nos seguintes casos:
– para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; [Ou seja, sempre.]
– por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica.
Ou seja, sempre. Na prática, é sempre! Na prática, é sempre! Sempre vai haver os famigerados aditivos.
Só que, desta vez, derrogando o regime de licitações, mantendo os aditivos a bel-prazer das empreiteiras, para
a festa das empreiteiras.
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Não é à toa que, há uma semana, foram divulgados quais são os partidos políticos mais beneficiados com
as doações de empreiteiras. Não é à toa que se divulgou. Basta ver a relação de quais são os partidos políticos
mais beneficiados com doações.
E aí, uma semana depois, com o que é somos brindados? Com uma medida provisória que, como já disse aqui o Senador Jarbas, beneficia a quem? Para o benefício e o bel-prazer das empreiteiras. Mas continua a
medida provisória:
O parágrafo único do art. 40 prevê que, caso o vencedor da licitação não assine o contrato, passam a
ser convocados os licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para que celebrem o contrato,
não nas condições oferecidas pelo primeiro colocado, mas, sim, pelas suas próprias condições, que não
garantiram a eles vencer a licitação.
Ou seja, é a festa completa da flexibilização do processo licitatório!
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, este RDC é a festa total da flexibilização do processo licitatório, para beneficiar as empreiteiras! É a quebradeira geral das regras licitatórias, a cinco meses das eleições.
Primeiro, se aprovou aqui como exceção para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Agora, o que era exceção vira regra geral.
É a instituição da antiga regra convertida em norma geral para sempre. Em outras palavras – e me desculpem a expressão –, é a esculhambação completa da regra! É o fim da regra e a transformação da exceção
como regra! É a exceção virando regra em definitivo.
Não é aceitável, Sr. Presidente! Não é permitido. Aliás, é por isso que o financiamento de campanha, o
financiamento privado, fica também totalmente esculhambado, porque daqui se encontram os tipos de financiamento de campanha, e eles se confundem. É por isso que o financiamento de campanha acaba se tornando
cúmplice de votações como esta.
E é por isso, Sr. Presidente, que não há como se justificar. Não sei como encontrar justificativa para a
aprovação de algo como isso.
Na verdade, nesta votação, eu não encontro, eu não tenho como encontrar o interesse público nesta
votação, nesta matéria!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Pedro Taques. (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rollemberg, com a aquiescência do Senador Alvaro Dias, eu concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
V. Exª será o próximo orador para discutir a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Em primeiro lugar,eu quero agradecer a V. Exª e quero dizer que, em função de compromissos, não participei
das duas votações anteriores, mas, se estivesse aqui, teria votado favoravelmente. Portanto, quero justificar.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que encaminhei ofício à Mesa Diretora no sentido de comunicar o
desligamento do Partido Socialista Brasileiro do Bloco de Apoio ao Governo.
Quero agradecer ao Líder Humberto Costa e aos demais Senadores que participaram desse bloco, mas,
em função da posição do Partido Socialista Brasileiro hoje, que tem uma pré-candidatura à Presidência da República, não tem sentido permanecermos no Bloco de Apoio ao Governo.
E quero também aqui, Sr. Presidente, manifestar a nossa preocupação – que sei é de outros Senadores
também da Casa – em relação à possibilidade de cortes drásticos na TV Senado. Nós temos...
Sabemos da importância – serei breve, Senador Alvaro Dias –, sabemos o que representa a TV Senado
no sentido de publicizar os atos desta Casa, de permitir um controle social, por parte da população brasileira,
do trabalho das comissões permanentes, das comissões temporárias, das comissões parlamentares de inquérito, do plenário. Há também os programas extremamente interessantes de entrevistas, de reportagens, de
debates da TV Senado.
Portanto, eu queria manifestar, em nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, a nossa preocupação, queria solicitar que esse debate fosse trazido ao conjunto de Senadores e queria dar ciência de um
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abaixo-assinado, que está sendo encaminhado à Presidência do Senado, de servidores públicos efetivos do
Senado preocupados com a situação dos terceirizados, com os cortes drásticos anunciados e com o que isso
pode afetar na produção desse serviço de utilidade pública, de interesse público, realizado hoje pela TV Senado.
Portanto, eu queria manifestar esta nossa opinião e queria que fosse registrado nos Anais da Casa o
abaixo-assinado dos servidores em defesa da TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós publicaremos o requerimento
que V. Exª apresenta na forma do Regimento.
Com relação a essa questão da TV Senado, é evidente que esse debate precisa ser público. Nós nos comprometemos com o corte de despesas no Senado e no ano que passou nós cortamos R$276 milhões. Esse contrato de terceirização da TV e da Rádio Senado é o segundo maior contrato de terceirização. A estrutura da TV
Senado é maior do que a estrutura da TV Globo daqui, de Brasília. Portanto, nós vamos ter que implementar,
com relação à Secretaria de Comunicação, a mesma regra, sem exceção, que já implementamos com relação
aos outros contratos do Senado Federal.
Eu acho que essa é uma oportunidade para nós podermos, inclusive, discutir as despesas da Secretaria de Comunicação. Um só contrato, esse contrato, tem mais de 400 terceirizados. Eu acho que talvez essa
discussão seja muito boa, primeiro, para nós cortarmos uma parte da despesa com relação a isso, para profissionalizarmos a TV Senado, para mudarmos o equipamento da TV Senado e fazermos concurso público
para ter um quadro efetivo na TV Senado e na Rádio Senado. Talvez V. Exª possa colaborar muito para que
essa discussão vá adiante.
Agora, nós não podemos cortar os outros contratos do Senado sem cortar esse contrato, que é o segundo maior contrato da Casa. Só com terceirização o Senado gasta R$188 milhões. Isto, infelizmente, vai ter que
ser feito para manter a coerência do corte de despesa e da transparência no Senado Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, quero manifestar apoio
a essa decisão de V. Exª de fazer corte de gastos. O que eu defendo é que isso seja feito com racionalidade e
que seja feito um debate com os Senadores sobre o que deve ser cortado, porque o serviço...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ´-E evidente que isso acontecerá.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –... é um serviço importante.
É claro que não dá para comparar a TV Senado e o tipo de serviço que ela oferece, com transmissão das
sessões o tempo todo, com o que faz a equipe da TV Globo do Distrito Federal, até em função do caráter da
programação dessa emissora.
Em relação ao concurso público, aproveito esta oportunidade em que V. Exª se refere a concurso público para defender concursos públicos. Como Relator da Lei Geral de Concursos que fui nesta Casa, quero dizer
que o Senado tem, aprovado no orçamento deste ano, centenas de concursados, não me lembro exatamente
do número, mas acho que cerca de 500 concursados, sendo que me parece que foram chamados uns 90 ou
pouco mais. É importante que todos sejam chamados e que se faça concurso para a TV Senado e para a Secretaria de Comunicação. O que não pode acontecer é termos a interrupção ou a perda de qualidade de um
serviço que é importante. É muito importante que o brasileiro do interior de Alagoas, do interior do Amazonas, do interior de Sergipe, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Goiás ou daqui da Ceilândia possa
acompanhar o trabalho de seu Senador. Isso é controle social. Isso é importante para a democracia. Ele deve
poder acompanhar o trabalho na sua totalidade, na Comissão, na Comissão Parlamentar, no Plenário, porque
isso fortalece a democracia.
Portanto, eu gostaria, como Líder do PSB, de solicitar, formalmente, que esse debate sobre os cortes na
Secretaria de Comunicação, na TV Senado, fossem democratizados e que os Senadores fossem, em seu conjunto, ouvidos sobre isso.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos no art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Abaixo-assinado dos servidores em defesa da TV Senado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª e acho que esse
serviço tem de ser, sim, aperfeiçoado, mas jamais com um contrato de R$37 milhões por ano. Acho que essa
discussão nós vamos ter de fazer, e publicamente, com a participação de todos, levando para esse contrato a
regra que nós já levamos para outros contratos.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Há um Senador...
Senador Alvaro, permite-me só 30 segundos?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, eu vou fazer um apelo a V. Exª. Nós chegamos aqui às duas e meia da tarde e encontramos os agentes comunitários de saúde aqui e ali. Como V. Exª vê,
são os agentes de saúde pessoas humildes que vieram aqui, ao Senado, reivindicar seus direitos, Presidente.
Então, Presidente, eu gostaria – parece-me que está na sua mesa, para ser votado, um requerimento de
urgência – que V. Exª desse uma resposta a esses brasileiros que trabalham em prol da saúde brasileira. São as
formiguinhas da saúde. Eles não merecem estar aí passando, acredito... Quantos deles nem almoçaram hoje?
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, consulte as Lideranças. Se as Lideranças
não concordarem em votar hoje, dê uma resposta a eles, para que a gente possa dizer assim para eles “olha,
a regra, o Regimento...” ou que não houve acordo, se pode ou não pode... Mas que não se faça isso com essas
pessoas, que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Eu agradeço se V. Exª fizer isto por mim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço também a intervenção
de V. Exª.
Queria dizer que, na forma do Regimento... Hoje, tive a oportunidade de receber as lideranças dos agentes
comunitários de saúde e vou repetir o que disse para eles: na forma do Regimento, o requerimento de urgência
será lido antes da Ordem do Dia e votado logo após a Ordem do Dia. E é exatamente isto, Senador Mário Couto,
que vamos fazer. O requerimento já foi lido e nós o votaremos, nós o apreciaremos logo após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Aí essa matéria será votada na próxima semana?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Aí a matéria terá uma data de votação.
Isto também já foi dito para eles na oportunidade em que os recebi, de manhã.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas V. Exª, como já fez em outras oportunidades,
várias vezes visto por mim, não poderia consultar as Lideranças para ver se há acordo para votar essa matéria
ainda hoje? Faça isso, porque...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos fazer isso. É que, se, porventura, alguma Liderança estiver num posicionamento contrário, na medida em que antecipamos a consulta,
parecerá que eu estou querendo criar dificuldades para ela. Nós faremos isto na forma do Regimento. Eu tenho
compromisso com o prosseguimento dessa matéria. E vamos, democraticamente, apreciar o requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª teria condições de colocar a matéria na próxima semana?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos votar o requerimento. Se
for aprovada a urgência, eu pautarei, na hora da aprovação, a apreciação da matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Tudo bem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Sem revisão do orador.) – Aqui há uma decisão, já tomada pela Mesa e pelo Plenário, de, em seguida a essa matéria, ser votada a PEC nº 111, dos funcionários públicos
do Amapá, de maneira que nós votaremos a outra matéria em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É exatamente...
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu quero fazer um apelo ao Senador Mário Couto para
que ele concorde com essa sistemática que está aprovada pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É, eu acho que há um entendimento
com relação a isso. Vamos compatibilizar esses interesses todos e essas prioridades.
Senador Alvaro Dias, com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, a cada dia nós aprendemos que o exercício do mandato parlamentar é o exercício da
paciência. Há que se ter muita paciência para suportar os mandatos parlamentares. E é do processo democrático.
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Mas essa matéria que nós estamos discutindo agora não deveria ser colocada em deliberação no dia de
hoje. Fica a impressão até de que é uma estratégia para não se votar os projetos de interesse dos defensores
públicos que aqui se encontram e dos agentes comunitários de saúde.
O que nós estamos discutindo agora é algo muito sério, Sr. Presidente. Trata-se de um monumental escândalo. Esse projeto é simplesmente escandaloso e nós temos que registrar a assinatura de cada um através
do voto nesta proposta de RDC para todas as obras públicas do País.
Nós já tivemos a experiência. O Governo brasileiro teve 7 anos para executar obras preparando o País
para acolher a Copa do Mundo, mas entendeu que precisava de celeridade e adotou o chamado Regime Diferenciado de Contratação de Obras Públicas.
E o que ocorreu? As obras públicas estão inauguradas? Não, Sr. Presidente. Setenta e cinco por cento das
obras referentes à Copa do Mundo ou não saíram do papel ou estão inconclusas, algumas inclusive paralisadas.
O que há de real, Senador Mário Couto, é que essas obras estão superfaturadas. O RDC é a assinatura do
superfaturamento. Esse regime faz do Brasil o paraíso do superfaturamento, faz deste País um país de portas
abertas para a corrupção na Administração Pública.
Poderíamos citar algumas das obras superfaturadas, mas veja aqui, muito próximo deste plenário, o estádio Mané Garrincha: quase R$2 bilhões! A obra de estádio de futebol mais cara do mundo! O estádio Mané
Garrincha é mais caro do que a nababesca arena da Arábia Saudita!
Não há como admitir o País envolvido em escândalos de corrupção através da realização de obras públicas. Celeridade? Que celeridade é essa? Um terço das licitações nesse regime, segundo o próprio DNIT, é de
fracasso. Não há planejamento, substitui-se o planejamento pela celeridade. Não se planeja, compromete-se,
portanto, a execução da obra e não há celeridade; o que há é corrupção. Os aditivos são intermináveis, sim.
Abre-se a possibilidade de aditivos sem fim, e o Tribunal de Contas alerta, sim, para essa realidade. O Tribunal
de Contas nos adverte para essa realidade.
E o orçamento sigiloso? Qual o objetivo do orçamento sigiloso? Mas em matéria de administração pública deve prevalecer a transparência ou o sigilo? O foco deve ser o combate à corrupção e ao desperdício ou
a pressa, que acaba não acontecendo? O sigilo interessa a quem?
O orçamento sigiloso só pode interessar aos amigos dos detentores do poder. Sigilo há para os que
não são amigos, para os que não são contemplados com a benevolência de quem governa. Sigilo não há para
quem exerce o tráfico de influência. Portanto, é evidente que, ao invés do sigilo, nós deveríamos trabalhar a
favor da transparência.
Mas esse regime, com sigilo, sem planejamento, com a propalada celeridade, no que resultou durante
esses sete anos para a organização da Copa? Às vésperas do mundial, mais de 75% das obras de mobilidade
urbana não saíram do papel ou estão longe de ficar prontas, apesar do Regime Diferenciado de Contratações.
Na verdade, Sr. Presidente – e o Presidente Sarney, com a sua longa experiência e, certamente, com o seu
silêncio em relação a essa matéria, pelo menos até esse momento, deve estar concordando –, quando alguém
não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando alguém não sabe aonde quer chegar, qualquer
caminho serve. Quem não planeja não sabe aonde quer chegar. Mas, certamente, sabem aonde querem chegar os empreiteiros, que não possuem esse compromisso de transparência e de moralidade com a sociedade
brasileira. Em se tratando de licitação pública, o recomendável é a publicidade, e não o sigilo.
Colho aqui o testemunho de José Roberto Bernasconi, Presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia: “A vítima será a sociedade, que sempre paga a conta”, diz o presidente. Os especialistas – engenheiros,
arquitetos, urbanistas –, todos condenam esse sistema. Aqueles que possuem visibilidade e que representam
esses setores – urbanistas, arquitetos, engenheiros – se manifestam contrariamente a esse sistema.
Não se deve, de forma alguma, eleger esse regime como a cura divina de todos os males decorrentes da
letargia, da ineficiência da máquina administrativa, como está sendo proposto.
Na verdade, é a confissão de incompetência. Esse retrocesso, que vai além do período anterior à Lei de
Licitações, a Lei nº 8.666/93 – um retrocesso imperdoável – consagra a incompetência administrativa de quem
governa. É, sim, confissão de incompetência. Quando alguém alega que há burocracia em excesso, que há dificuldades em demasia, confessa a sua própria incompetência.
Quantos aqui governaram Estados com a Lei de Licitações? Aqui mesmo está o Presidente Sarney, que
governou o Brasil com a Lei de Licitações.
Nunca ouvi, naquele período, alguém afirmar que a Lei de Licitações era um obstáculo à eficiência na
execução de obras. Eu não ouvi o Governador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul; o Governador José Agripino,
do Rio Grande do Norte; o Governo Requião, no Paraná; ou de outros governadores que aqui se encontram, à
época de suas gestões, a afirmativa que necessitavam de um regime diferenciado para a execução das obras
públicas.
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Sr. Presidente, eu creio que o Senado não deveria avalizar esse retrocesso. O Senado não deveria avalizar essa vocação para a irresponsabilidade administrativa. O Senado não deveria aceitar o arrombamento das
portas da atividade pública para facilitar a passagem da corrupção e dos desonestos.
O Senado deveria fazer verdadeiro cavalo de batalha diante de uma proposta dessa natureza. Nós estamos assistindo aos escândalos que se sucedem no Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB-PR) – O governo, incapaz, impotente diante deles, avalizando-os em determinados momentos, sendo cúmplice das irregularidades praticadas em outros momentos, com
uma conivência explicita.
E, no Legislativo, nós que estamos prestes a ver os momentos derradeiros de um governo, não podemos
adotar um regime diferenciado de contratações, que será, sobretudo, utilizado no próximo governo, sem sabermos quem governará este País a partir de janeiro do próximo ano.
Mas o que nós devemos ter presente é que queremos legislar, não em função de circunstâncias, de momentos transitórios, de interesses localizados, mas devemos legislar pensando no futuro do País. E pensar no
futuro do País...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra, V. Exª, para concluir.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB-PR) – Agradecendo pela benevolência com o tempo, estou
concluindo.
Legislar pensando no futuro do País é colocar trancas nas portas que se abrem para a corrupção, e não
arrebentá-las, para facilitar a vida dos desonestos. Legislar pensando no futuro do País é impedir que se desperdice o dinheiro público.
Mário Couto, eu não tenho dúvida, que seria possível fazer três, quatro, cinco vezes mais do que se faz
hoje com o mesmo dinheiro se tivéssemos uma administração pública moralizada, uma administração pública
combatendo a corrupção.
Sr. Presidente, sem medo de exagerar, a aprovação dessa proposta é um crime de lesa-pátria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Taques.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT-MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou procurar ser o mais articulado possível. E, Senador José Sarney, o que eu quero
dizer com “o mais articulado possível”? Eu anotei cada ponto do relatório, dos pronunciamentos favoráveis ao
projeto de lei de conversão, e nós vamos fazer frente a cada um desses argumentos, Senadora Gleisi Hoffmann.
O primeiro argumento: o RDC Integrado, que é a contratação integrada sem projeto básico, é uma forma
de contratação focada em resultado. Há uma preocupação maior com a qualidade do que no regime tradicional de contratação. Esse é o argumento, Senador Mário Couto.
Qual é o fato? Não há nada, absolutamente nada, no texto da Lei do RDC que permita afirmar um foco
no resultado. A única coisa que a contratação integrada tem de singular é a dispensa do projeto básico e a contratação com base em documentos com nível de precisão incomparavelmente menor – o anteprojeto. Todos
os demais critérios e procedimentos são absolutamente iguais aos de qualquer outra contratação.
Segundo argumento aqui utilizado: não é verdade que o Poder Público abre mão de definir os conceitos da obra. Hoje em dia, podemos fazer anteprojetos de melhor qualidade do que os projetos básicos, e esses
anteprojetos são suficientes. Este é o argumento.
Quais são os fatos, senhores? Não há absolutamente nenhuma evidência, nenhum estudo empírico que
permita afirmar que os anteprojetos hoje definidos seriam melhores do que os projetos básicos. Não há nada
que faça com que nós possamos chegar a esta conclusão. A afirmação, com todo respeito, é simplesmente arbitrária. Ao contrário; não existe sequer uma norma válida de engenharia que consiga, pelo menos, definir o
que se entende por anteprojeto. Não há nenhuma norma que possa isso definir! Ou seja, a única definição do
que seria este documento são os critérios vagos do art. 9º da própria Lei do RDC, que define superficialmente
o que seria isso.
S. Exª a Relatora usa alguns termos que eu gostaria de trazer. Por exemplo: dar a linha, dar a concepção
– como se esse termos, como se isso fosse um nível de especificação adequado para uma contratação pública
de obra ou serviço.
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Por mais voltas que se dê às palavras, senhores, não há como dissimular que, se o Poder Público não especifica com precisão os aspectos físicos e técnicos das obras que pretende contratar, não saberá nem poderá
vir a saber o que está sendo contratado, senhores.
Um outro argumento que falece, Senador Agripino Maia: no modelo tradicional, segundo argumentam,
gastam-se sete meses para licitar a elaboração do projeto, mais nove meses para executar o projeto, mais nove
meses para fazer o projeto, mais nove meses para licitar a obra.
Abro aspas, como aqui foi dito: “uma contratação que demoraria dois anos, dois anos e meio ou até três
anos para ser feita, seria feita em nove meses”. Isso faria com que o licitante vencedor comece a dizer que os
preços têm que ser revisados, que a realidade não se coaduna com o projeto, que há erros de projeto e que
aditivos são necessários. Este é o argumento.
Agora, há o contra-argumento que revela fato.
De fato, elaborar projetos é demorado, Senador Mário Couto; nós todos sabemos, mas o projeto é necessário, senão a obra cai e o Tesouro Público é roubado. O projeto cai e o Tesouro é roubado!
A alegação de que o prazo de elaboração do projeto levaria a reivindicações do vencedor por revisão de
preços e aditivos vai no sentido diametralmente oposto à realidade, aos fatos: quanto mais apressado o projeto, mais erros conterá e mais possibilidade de aditivos, por óbvio, esse projeto abrirá.
Um licitante que assuma um projeto malfeito ou incompleto terá muito mais incentivos e oportunidades,
Senador Wilder, para pedir aditivos, porque, aí sim, encontrará realidades que não se coadunam com o projeto.
É evidente que a redução do tempo de procedimento administrativo é desejável – e nós todos temos
que trabalhar para que isso ocorra –, e o RDC já contém uma série de boas práticas – quero reconhecer isso –,
mas essa redução jamais pode ser feita às expensas da elaboração de qualquer projeto, até porque o tempo
supostamente “economizado” no projeto converte-se, de forma inexorável, em atraso e retrabalho na fase da
obra, quando o que não se fez no momento adequado tem que ser corrigido quando os serviços já estão em
andamento.
Outro argumento aqui utilizado, Sr. Presidente: dizem que, no modelo tradicional, as empresas oferecem
descontos temerários para ganhar a obra – é o chamado “mergulhar” para ganhar o contrato –, valores esses
incompatíveis com a realidade, e se põem a exigir aditivos para não abandoná-la depois que são contratadas.
Este, o argumento aqui trazido.
Muito bem. Agora, qual é o fato? Essa prática das empresas realmente ocorre – nós todos conhecemos
–, mas é exatamente o projeto que permitirá coibi-las, pois dá à Administração os elementos técnicos que permitem afastar propostas inexequíveis. Sem projeto, a Administração não terá rigorosamente qualquer meio
de prevenir a ocorrência de ofertas predatórias por parte de licitantes que mergulham no preço e, portanto,
ficará muito mais vulnerável à conduta ilícita.
A contratação integrada, portanto, somente reforça esse problema das licitações, em vez de resolvê-lo,
Sr. Presidente.
Outro argumento: na contratação integrada, é vedado o aditivo; isso foi dito aqui.
Muito bem. Qual é o fato? É completamente falsa essa alegação! Permanecem na Lei do RDC hipóteses
de celebração de aditivos que permitem qualquer tipo de alteração contratual, dependendo tão somente da
intenção da Administração contratante em favor da empresa. Esse pressuposto já é, hoje, a causa determinante
da ocorrência dos aditivos que prejudicam o Erário. Aliás, a própria Relatora reconhece isso em manifestação
posterior ao que ela fez aqui, na semana passada.
Então, não há prática ilícita em relação a aditivos que ocorra hoje e que não seja possível sob as regras do
RDC. Tudo será possível da mesma forma. De outro lado, a ausência de projeto torna possível o “aditivo unilateral”, em que a empreiteira reduz o volume ou a qualidade da obra, a seu critério, para chegar a uma equação
financeira de seu interesse: uma vez que não há projeto associado à licitação e ao contrato, somente a empresa
terá a prerrogativa de definir a quantidade e a qualidade do objeto.
Outro argumento, Senadores, que não subsiste é o seguinte: Estados Unidos e União Europeia “utilizam
o RDC”. Com todo o respeito, esse argumento não sobrevive a uma análise mais firme. Não há qualquer base
fática nessa afirmação. Não foi apresentado pelo Executivo qualquer relatório ou demonstração acerca do grau
de utilização de mecanismos similares aos do RDC, em especial do grau de utilização de distorções semelhantes
à “contratação integrada” sem projeto – não houve nenhum estudo a respeito disso –, por parte de outros países. Não temos documentos que revelam isso. Aliás, não existe sequer um regime de contratação nos Estados
Unidos e na União Europeia. Nos Estados Unidos, cada um dos 50 Estados e as várias agências civis e militares
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do governo têm regras próprias de contratação, Senador Aloysio. Falar que, nos Estados Unidos, é utilizado
instrumento semelhante é uma falácia. Não é verdade isso.
E continuo: na União Europeia, existem algumas diretrizes gerais, mas a implantação dessas diretrizes e
a execução das contratações são feitas pelos 35 Estados-membro segundo suas próprias legislações nacionais.
Portanto, a afirmação tal como formulada é completamente desprovida de fundamentos fáticos.
Encerro, Sr. Presidente, mostrando aqui uma foto publicada no jornal Folha de S. Paulo anteontem. Essa obra
é de Cuiabá e está na capa da Folha de S. Paulo. Muito bem, foi utilizado o RDC. Olhem a fisionomia desta obra!
No Brasil, nós estamos jogando dinheiro público no ralo em razão desse regime de contratação. É só nós
levantarmos as obras que estão sendo realizadas por esse regime na Copa do Mundo, Sr. Presidente. O número de obras inacabadas, o número de obras que, depois da Copa, precisarão de novos remendos é absurdo!
Portanto, votarei de forma contrária, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Pedro Taques.
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde. Grande parte
deles que estão aqui é do meu Estado, o Estado de Goiás. Quero cumprimentá-los pela sua luta, pela sua determinação e, acima de tudo, pelo seu trabalho, um trabalho digno, um trabalho árduo, um trabalho que leva
a saúde à população mais carente do nosso País. Nada é melhor para esses agentes comunitários da saúde do
que a votação imediata do projeto que cria a sua carreira. Fui uma das primeiras a levantar a necessidade de
criar essa carreira. Portanto, recebam a minha solidariedade e o meu apoio.
Sr. Presidente, mais uma vez, o Congresso Nacional é atropelado por uma medida provisória que trata
de um assunto sobre o qual já há projetos aqui em tramitação. Desta vez, o objetivo da medida provisória é a
Lei nº 8663, de 1993, a Lei de Licitações.
O que vemos é uma máquina pública inchada, sem quadros com qualificação técnica, com falta de planejamento e de gerenciamento de projetos e obras. Essa desorganização na administração do Governo Federal
faz o Governo impor ao Senado Federal a aprovação de atalhos paliativos quando a expectativa dos brasileiros
é por obras adequadas às necessidades da coletividade e com preço justo.
Em sua formulação inicial, a MP nº 630/2013 apenas estendia o uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para obras de construção, reforma ou ampliação de presídios e de unidades de internação de
menores infratores. Acredito que essa medida provisória original é meritória. No entanto, o texto foi modificado na Comissão Mista destinada a emitir parecer à medida provisória e passou a permitir que as regras do RDC
pudessem ser utilizadas por toda a Administração Pública e em qualquer tipo de contrato. Os objetivos iniciais
são meritórios, como eu disse aqui.
Observe-se que o RDC vai assim contaminando todo o processo licitatório no Brasil. Criado como procedimento “excepcional”, necessário para dar agilidade às obras de melhoria dos aeroportos, o RDC foi aos poucos
se estendendo para as obras da Copa, das Olimpíadas, do PAC, do SUS, de portos, de armazéns de alimentos,
todas de responsabilidade da União. E, agora, em seu golpe definitivo contra a Lei nº 8.666, generaliza-se para
toda a Administração Pública, em qualquer tipo de contrato, tanto de obras quanto de serviços.
Que regime “diferenciado” é este que se aplica a toda a Administração Pública? Se aprovado o Projeto
de Lei de Conversão nº 1, de 2014, o RDC será a regra. Diferenciada será a Lei nº 8.666, de 1993, que passará à
condição de letra morta.
A Lei nº 8.666, sabemos todos, merece ser revisada. Elaborada há mais de 20 anos, necessita de ajustes
e de ser atualizada. E é exatamente o que se discute nesta Casa nos vários projetos em tramitação – é preciso
dizer que o Senador Suplicy relata nesta Casa um projeto de atualização da Lei de Licitações, fez um trabalho
bem elaborado, um trabalho discutido, debatido nesta Casa, mas ele foi amplamente ignorado pelo Governo.
Mas não podemos perder de vista os princípios básicos que lhe dão sustentação. Não podemos abrir mão da
moralidade e da probidade administrativa.
Sob o alegado disfarce da “flexibilização”, o RDC suprime diversas garantias inscritas na Lei de Licitações:
abre brecha para que a autoridade competente possa dispensar o critério técnico e faça a contratação apenas
pelo preço; deixa de adotar as fórmulas de cálculo do Sistema Nacional de Pesquisa e Índices da Construção
Civil (Sinapi) e do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), que os órgãos de fiscalização utilizam para
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verificar possível sobrepreço ou superfaturamento; e permite a “contratação integrada”, que, em bom português, significa contratar e financiar um projeto que ainda não existe.
Detenho-me aqui na “contratação integrada”, objeto de repúdio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil, do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, da Federação
Nacional de Arquitetos e Urbanistas e de outras dezenas de órgãos de classe do Brasil.
Nessa modalidade de contratação casada, diferentemente do que prescreve a Lei nº 8.666, cabe ao executor projetar, construir e atestar as obras. Mais ainda: a contratação pelo RDC poderá contemplar ainda os
serviços de manutenção ou operação do objeto executado por um período de cinco anos, contados da entrega da obra. Veja-se o risco: quem projeta constrói; quem constrói atesta; e quem atesta mantém ou opera.
Portanto, o argumento de que a contratação integrada traz economia e agilidade é falacioso. Reduzem-se apenas os prazos burocráticos do processo licitatório, mas os prazos de planejamento e de execução persistem rigorosamente os mesmos.
Cumpre-nos, pois, rejeitar o Projeto de Lei de Conversão nº 1/2014. O Senado Federal precisa de mais
tempo para analisar, com profundidade, as implicações e consequências dessas alterações, que não são pequenas nem de pequeno alcance.
Não nos podemos esquecer de que o povo nos pediu nas ruas em junho transparência e qualidade na
gestão dos recursos públicos. E o Projeto de Lei de Conversão nº 1/2014 vai exatamente na direção contrária:
atira nas sombras o que antes estava sob a luz.
O renomado arquiteto Sérgio Magalhães, em artigo na Folha de S.Paulo de sábado último, disse que “esses atalhos levam a cidades com maior desigualdade social, insustentáveis e precárias, e à desmoralização [de
toda a classe] da política”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Lúcia Vânia.
Há oradores inscritos.
A próxima inscrita é a Senadora Ana Rita. (Pausa.)
A Senadora Ana Rita não se encontra em plenário.
O próximo é o Senador Pedro Simon, que pode vir à tribuna.
Em seguida, falarão o Senador José Agripino, o Senador Aloysio Nunes, o Senador José Pimentel, o Senador Lindbergh, o Senador Wilder Morais, o Senador Mário Couto, o Senador Ricardo Ferraço e o Senador
Rodrigo Rollemberg. Esses são os inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
meu querido companheiro Senador Paim; senhoras e senhores, hoje, indiscutivelmente, foi um dia movimentado, um dia de gala, digamos assim, com grande presença no auditório e com o debate nesta Casa. Mas lamento dizer que acho que esse debate e essa movimentação espetacular que houve hoje não condizem com
a hora e com a matéria que nós vamos votar.
Até agora – até acho que é por cansaço, já que são 19h30, que se faz este silêncio –, nós vivemos nesta
Casa um ambiente de festa. O orador está falando, os companheiros estão conversando e batendo palmas no
plenário.
No meio da votação, a Relatora do projeto, que estava naquela tribuna, ficou parada naquela tribuna.
Então, suspendeu-se a discussão para submeter à votação a emenda brilhante do companheiro com relação
aos Prefeitos. E se votou a emenda com relação aos Prefeitos. Começou-se, então, a discutir, e paramos de novo
a votação para votarmos outra questão.
Na verdade, eu gostaria de saber quantos de nós estamos realmente entendendo a seriedade do que
estamos votando.
Eu os aviso, meus amigos Senadores: cuidado com o voto! Este não é daqueles votos que a gente vota e
fica por aí. Este é um voto que vai ficar e que vai ficar marcado.
A lei com a qual o Governo, de maneira absurda, quer acabar foi fruto de um longo debate, ano após
anos, ouvindo a sociedade: engenheiros, arquitetos, economistas, empreiteiros, prefeitos, governadores. Foi
uma discussão, a mais longa, para se chegar à conclusão.
O Deputado Ponte, ex-Chefe da Casa Civil do Dr. Sarney, Líder do Governo, foi o grande responsável por
encaminhar essa matéria na Câmara dos Deputados. Aqui, nesta Casa, fui o responsável. Inclusive um substitutivo da Casa, aprovado aqui, foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Foi recebido com aplausos, com
editoriais de todos os jornais, com o respeito de toda a sociedade.
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Isso nós estamos mudando na calada da noite, de uma hora para a outra, em clima de festa no mundo,
em clima de Copa do Mundo. Estamos mudando. Eu diria que, de certa forma, estamos quase oficializando a
corrupção; estamos quase dando força para que ela vá. Antigamente, disse o Presidente que não era corrupção,
era caixa dois, pois aqui nós estamos votando o caixa dois e a corrupção ao mesmo tempo.
Perdoem-me, mas o projeto está passando assim. Alguns o aprovaram e, na realidade, estão votando
assim, sem preocupação com o que deve ser feito e com o que precisa ser feito.
Quando o projeto que o Governo quer terminar agora foi aprovado causou um impacto enorme. O Ministério dos Transportes teve que suspender uma série de inícios de obra, porque a lei determinou a baixa dos
preços da construção. As obras diminuíram o preço, e tiveram que fazer nova licitação, às vezes chegando a
até 40% inferior.
Um desses avanços foi a livre concorrência, especialmente porque na lei atual não são mais admissíveis
exigências descabidas na fase de habilitação dos licitantes.
Na época, ocorriam – e poderão ocorrer com a nova lei – as antigas exigências dos famigerados, abro
aspas, “atestados de capacidade técnica”, fecho aspas, objeto oportuno do veto do Presidente Itamar Franco.
Preocupa-me a intenção subliminar de diminuir, de simplificar as exigências legais sobre as licitações.
A atual Lei de Licitações, embora não seja a ideal, contém avanços que é necessário que sejam preservados.
Caberia, creio que sim, aprimorá-la, melhorá-la em aspectos pontuais.
Em 2008, o jornal O Globo divulgou um duplo ataque do Presidente Lula: ao Tribunal de Contas e a essa
lei. A Lei de Licitações, segundo Lula, atrapalha, porque torna lento o processo de contratação de obras, e o
Tribunal de Contas da União diz: “Lula, paralisa serviços para inspeção nos canteiros e auditorias nos contratos.”
É fantástico! S. Exª parece que está contratando uma sede de sindicato, quando está contratando uma obra
da Petrobras.
Nesse raciocínio tortuoso, o então Presidente, que deveria ser o funcionário público da República mais
zeloso no cumprimento da lei, acatou, deseducando o País, ao amaldiçoar a Lei de Licitações e a atuação do
Tribunal de Contas da União, um transtorno, um verdadeiro estorvo para quem quer realizar obras, disse o
Presidente da República à época. Transtornos e atrasos. Deveria saber e deveria dizer o Presidente Lula que
não decorre da existência de uma lei rigorosa e de um Tribunal de Contas eficaz. Entrave maior seria, numa
democracia, ver o País gerido pela desídia arrogante dos governantes e pelo contumaz desprezo às leis e aos
recursos públicos.
No final de junho de 2011, com a justificativa de que o Brasil precisaria de mais agilidade na contratação
de obras e serviços para a Copa do Mundo, o Governo Dilma editou a MP nº 522, numa tramitação relâmpago.
Em menos de dois meses, o País ganhou a Lei nº 14.462, de agosto de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas e deixará o seu legado com uns doze estádios de futebol, onde aparecerá o preço
da licitação, o início e o fim e o aumento do preço.
É uma norma que flexibiliza e ao mesmo tempo fragiliza todo o processo de contratação de obra regulado pela Lei nº 8.666. Embora “moderno”, entre aspas, o RDC já sofreu seis alterações por outras leis e agora
está sendo re-configurado pela Medida Provisória nº 630.
Para expandir sua aplicação a outras obras, alheias à Copa do Mundo, o Governo, no seu substitutivo,
estende a licitação da União, Estados e Municípios. A ganhadora da licitação por contratação integrada já não
precisará mais apresentar planilhas com indicação de quantitativos e de custo unitário.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – No RDC, a licitação era realizada com base num anteprojeto não detalhado do Orçamento sigiloso, o que pode dar margem à suspeita de venda de informações,
tirando-se um ativo valioso para quem sabe, previamente, o quanto o contratante estaria disposto a gastar.
O projeto básico da obra, efetivamente contratado, é posterior à escolha do projeto inicial, e, a meu ver, é um
escândalo e uma imoralidade!
O que se está construindo, de maneira enviesada, de maneira camuflada pelas alterações da MP nº 630,
é estender a aplicação do RDC a todas as obras, a todos os serviços contratados pelo Governo. Na prática, isso
significa a extinção da Lei de Licitações.
Antes mesmo de começar a Copa do Mundo, o Brasil precisa virar esse jogo, porque começamos perdendo. Primeiro, o Governo manda fazer os estádios de futebol, as obras da Copa. Agora o Governo manda
estender também para obras de educação e obras de hospital.
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A Relatora, por conta própria – claro, por conta própria, não; com o apoio do Governo –, estende a todas
as obras. Extingue a atual lei e determina que seja feito dessa maneira.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU) contesta o pronunciamento da Senadora Gleisi, o Sr. Haroldo Pinheiro, Presidente da CAU.
Peço que seja transcrito nos Anais da Casa.
O Sr. João Bosco Rabello: “Ampliação do RDC gera reação de arquitetos, engenheiros e urbanistas.” Peço
que seja registrado.
O Estado de S. Paulo. “O fim da Lei de Licitações?” Peço que seja transcrito.
Olha, meu Presidente, tenho 84 anos. Estou ao final de uma caminhada. Ao longo da minha vida, busquei sempre cumprir com o meu dever e, cumprindo com o meu dever, fazendo o que a minha consciência e
a orientação daqueles a quem eu admirava me mostrava, eu fui indo. Posso ter errado muitas vezes, posso ter
me equivocado, mas procurei acertar.
Posso dizer, Sr. Presidente, que vejo a situação de hoje neste País. Com toda a sinceridade eu lhes digo:
vejo com respeito os candidatos à Presidência, desde a Presidenta Dilma, continuando pelos seus colegas
que disputam o pleito. É importante, mas o clima que estamos vivendo é profundamente deplorável. A CPI
da Petrobras dá uma demonstração de que os nervos estão à flor da pele e que a qualquer momento algo
pode estourar.
Em relação a esse projeto, eu não estarei aqui. Os senhores estarão. O Presidente Sarney, que tem vida
eterna, também estará. Os senhores verão o resultado desse projeto, se for aprovado.
Pode não ser amanhã, mas, de tudo que conheço nos meus 32 anos de Senado, não conheço matéria
que vá envergonhar mais quem votou nela do que essa. Eu não me lembro. Podem me dizer: “Votaram para
Presidente da República no Médici.” Votaram porque eram da parte do Governo. O Governo estava ali. Era um
método de ação política, e eles fizeram.
Votaram-se muitas coisas equivocadas, sim. Uma delas foi o Ato Institucional nº 5. Foi um ato de força, de
violência de fora para dentro. Agora, votar matéria como essa, com a maior cara de pau, terminar com licitação?
Reparem que o Governo não teve coragem. O Governo estendeu as obras do futebol para a educação e
para a saúde, e a Relatora estendeu para tudo. Qualquer obra é, segundo esse ditame.
Deixo aqui. Levo uma cópia do meu discurso para casa, mas saio feliz porque fiz a minha parte.
Peço aos meus amigos que pensem, que analisem, que reflitam.
Esse não é um projeto “eu sou do Governo”, ou “eu sou da oposição”. Esse é um projeto do que a minha
consciência me dita. Isso deve pensar qualquer Parlamentar. Deve votar com a sua consciência, com o que é,
com o que ele pensa e com o que ele espera para o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Se nós vivemos a maior crise de confiança da história
do País, se nós estamos vendo a nossa Petrobras de olhos arregalados, se todo mundo está vendo o que está
acontecendo e o que vai acontecer, nessa hora é que essas coisas aparecem. E o próprio prestígio da Presidenta, que estava lá em cima, vem caindo ao som disso.
Aprovar esse projeto, os senhores me perdoem, eu não acredito! Deus os oriente, Deus os estimule, Deus
lhes abra a consciência, para que, do peso da sua consciência, vocês votem com a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos no art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Ampliação do RDC gera reação de arquitetos, engenheiros e urbanistas”, matéria de João Bosco
Rabello, de 13 de maio de 2014;
– “O fim da Lei de Licitações?”, publicado em O Estado de S. Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Pedro Simon, V. Exª será atendido, na forma do Regimento, quanto a constar dos Anais tanto o jornal quanto as notas que V. Exª propôs.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
durante a Ordem do Dia, no momento em que estavam votando as matérias, eu estava em algumas audiências
fora da Casa. Por essa razão e circunstância, comunico a V. Exª que, se aqui estivesse, eu votaria com a posição
do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Sr. Presidente, eu peço licença a V. Exª para registrar a
presença nesta Casa, nas galerias, das delegações do Amapá, não somente os da PEC 111, como também dos
agentes de saúde, e ainda das regionais do Maranhão, de Chapadinha, de Santa Inês, de São José de Ribamar, de
Imperatriz e, entre elas, as lideranças de Marisa, Alexandra, Adauto, Neto, Silva e Manoel. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem. Senador Lindbergh. O som está com problema, Sr. Presidente. Está muito difícil escutar os oradores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu já avisei. Eu já avisei, hoje, na abertura dos trabalhos, que o som está com problema. Eu não ouço a maioria dos Senadores que está aí embaixo
e, quando eu estava lá, eu não ouvia quem estava aqui em cima.
Eu faço mais um apelo, aqui, para que o som seja aumentado.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, eu estava conversando com o Senador Ricardo Ferraço e com o Senador Aécio Neves. O Senador Ferraço olhou para mim e disse: “Você vai falar como engenheiro ou como Senador?”. Eu
lhe disse: “Não tenho como dissociar. Agora, como engenheiro, vou falar porque essa foi a minha vida inteira.
É a minha praia”. Vou falar e dar minha opinião e fazer meu apelo, claro, como Senador que quer bem ao País,
mas como engenheiro que tem a obrigação de, vivendo como vivi, durante dez anos, construindo estradas,
aeroportos, pontes, viadutos, dar minha opinião em função de minha vivência.
Senador Mozarildo Cavalcanti, eu fui, por dez anos, pequeno sócio de uma empresa privada. Comecei
como empregado, como engenheiro, e terminei como pequeno sócio dessa empresa. Construí um mundo de
aeroportos, de estradas, bueiros, pontilhões. Eu era empresário. Eu estava do lado de cá do balcão; do lado de lá,
estava o contratante: o DNER, à época, os governos estaduais, as prefeituras municipais, a Chesf, as autarquias,
as empresas públicas, e eu participava da elaboração de propostas. Eu participava das concorrências públicas.
Então, para mim, concorrência pública devia ser, e era, um projeto transparente onde existia um preço
base publicado, ao qual todos os concorrentes tinham acesso, e a concorrência pública era feita em função
daquele preço base, no percentual a mais ou a menos, e quem tivesse o menor preço ganhava. Essa foi a minha experiência de sempre.
De repente, aparece o RDC (Regime Diferenciado de Contratações), com o objetivo de agilizar as obras
da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, tenho certeza, vai produzir, Senador Cyro Miranda, grandes benefícios
para o Brasil inteiro, espero eu. Agora, espero que o Brasil esteja preparado para sediar a Copa.
Qual é a constatação de hoje? As obras de mobilidade urbana para as quais o RDC se habilitou estão
quarenta e poucos por cento feitas. A Copa do Mundo chegou. O RDC, portanto, não funcionou. Pode até ter
funcionado para abreviar o período de licitações, mas para dar conclusão... Uma coisa é você ganhar uma
concorrência; outra coisa é você executar e entregar a obra. O RDC faliu. Como concepção, faliu, porque não
produziu a entrega das obras em tempo hábil. Essa é uma constatação cristalina, meridianamente cristalina.
Muito bem. A pérola que estamos discutindo hoje, Senadora Lúcia Vânia – a pérola que estamos discutindo –, é a ampliação de uma coisa que faliu para tudo, para simplesmente tudo. Agora não é mais só o
Governo Federal, obras da Copa. Agora é – eu até concordaria – para obras de presídios, para obras voltadas
para a assistência social, para tudo, porque da Câmara veio tudo. Acabou-se com regime de contratações, e foi
substituído por uma coisa chamada contratação integrada. É o art. 9º deste projeto de lei.
Senador Pedro Taques, a pérola do art. 9º, porque é em cima dele que, como engenheiro, quero me debruçar, diz o seguinte:

164

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos,
uma das [três] seguintes condições:
I – inovação tecnológica (...);
II – possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou
III – possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.
Esse é o enunciado do art. 9º, que cria a contratação integrada e conceitua. A contratação integrada, para
quem está nos vendo e nos ouvindo fora deste plenário, significa a possibilidade de alguém, de uma empresa,
uma pessoa jurídica preparar o projeto, submeter-se à apresentação de um projeto, elabora o projeto, a obra.
“O benefício é este daqui. Faça você o projeto, quantifique você a proposta e se habilite você, até, a operar esta
obra. O preço está neste envelopinho aqui.” Ninguém sabe. Eles sabem. Eles, em quem eu não confio. Vide: a
Petrobras. Eles, em quem eu não confio.
Um envelopinho, com o preço. Ao invés de ser transparente, como no meu tempo de engenheiro, em
que eu sabia como era, aquele orçamento base, em função das referências, para o DNER ou para os órgãos que
podiam contratar, era transparente, aberto e você ganhava concorrência com mais tantos por cento ou menos
tantos por cento. É um envelopinho preto.
Muito bem, o art. 9º fala nas contratações integradas. Esse é o art. 9º. Por que é que eu vou votar, Senadora Lúcia Vânia, contra este projeto de lei? Mas votar contra, entusiasticamente. Primeiro de tudo, porque já
vem se acabando o regime de licitações limpo, transparente neste País, substituído pelo RDC.
Agora aparecem o §3º e o inciso III do art. 17, que dizem o seguinte...
Senador Pedro Taques, preste atenção: eu me referi às referências de preços. Pois este projeto elimina
a consulta ou a referência a essas referências de preço de forma taxativa. Elas não valem mais nada, é para ir
para a lata do lixo.
Senão, no art. 8º, §3º:
Salvo o disposto no art. 9º desta lei [eu li o art. 9º, é o que cria as contratações integradas], o custo
global de obras e serviços de engenharia deverá ser omitido a partir de custos unitários de insumos ou
serviços menores ou iguais à média de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral ou na tabela do Sistema de
Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários.
Ou seja, os custos de uma obra, que deveriam se referenciar ao Sicro ou ao Sinapi, agora, ficam, pela lei,
abolidos. Deleta preço de Sicro e Sinapi. Deleta. O que vai valer agora é aquele envelopinho preto, aquela caixinha preta, em que temos a obrigação de confiar. Eu confiar? Eu? Depois do que estamos ouvindo falar da
Petrobras e alhures?
Tem mais. No art. 17...
Porque quando se fazia uma concorrência e ganhava, o ganhador, no meu tempo, tinha obrigação de
apresentar um relatório que dizia o seguinte:
Art. 17.
(...)
III – nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.
Ou seja, era a reprodução: “Ganhei e aqui estou reproduzindo que ganhei nessas condições e me comprometo a fazer isto”. Está abolido, Senador Pedro Taques. Está também abolido. Para o que o Governo está propondo, o que havia de bom, o que há de bom na Lei de Licitações e Contratos está escoimado, está deletado.
Pelo amor de Deus, não dá para entender como é que se propõe uma lei dessa! Muito menos como é
que se propõe e como é que se pode votar a favor de uma coisa como essa.
Senador Aloysio Nunes, estou indignado porque sou engenheiro. Eu vivi, a minha praia é esta.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Eu construí o aeroporto de Mossoró, o aeroporto de
Natal, a estrada, o contorno de Recife, a estrada de Recife a Caruaru, construí a estrada de Salgueiro a Parnami-
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rim, construí o acampamento da barragem de Sobradinho, eu construí um mundo de obras. Eu tenho experiência nisso, eu sei o que é isso, pelo amor de Deus!
E agora você está vendo tudo de bom jogado na lata do lixo para trocar por RDC! Uma coisa que não
funcionou para a Copa do Mundo e que querem generalizar, trazendo a componente da imundice para uma
lei. Tenha paciência!
E tem mais. Só para terminar. Tem mais, Sr. Presidente. Ainda criam a história de um seguro, a seguradora. Por aqui, fica criada a figura do segurador, e os seguros variam, o prêmio a pagar é de 10% a 30% do valor
contratado. No caso da aplicação de uma multa sobre uma obra ou sobre uma construtora que não honre a
obra, a seguradora pode pagar de 10% a 30% para que a construtora possa ressarcir o órgão contratante.
Só tem um detalhe: é que à seguradora, Senador Aécio Neves, à seguradora é dada a oportunidade de
receber a obra – ela passa a ser dona da obra – e distribuir com quem quiser. E se não tiver qualificação técnica, se não tiver qualificação estrutural para receber, é a seguradora quem passa a mandar no contrato? Parece
brincadeira.
Então, por essas razões, Senadora Lúcia Vânia, Senador Pedro Taques, Senador Mozarildo, é que, com indignação de engenheiro, eu quero dizer que, pelo amor de Deus, este Plenário tem que rejeitar esta matéria,
por todas as evidências.
O RDC foi criado para agilizar e para ser transparente. Nem foi transparente nem foi ágil. Está se transformando...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – ... o sistema que existia limpo por uma coisa nova que
não funcionou, que é opaca e que, a mim, causa vergonha. Por essa razão, eu vou votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador José Agripino. Com
a palavra agora, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Na sequência, Senador José Pimentel,
Lindbergh, Wilder Morais, Mário Couto, Ricardo Ferraço e Rodrigo Rollemberg.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
registrar a presença do Prefeito de Rolim de Moura, dos Vereadores também. Vereador Rodnei, Vereador Juninho, Jairo Benetti, Mani, Diego Tassi e o nosso Prefeito, Luizão do Trento. Só para registrar a presença deles,
que estão na Marcha dos Prefeitos e nos visitam aqui no Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sejam todos bem-vindos à Casa. Que
suas palavras sejam a da Mesa. Um abraço a todos.
Senador Aloysio Nunes, com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, foi instituído no Brasil a partir de 2011 sob o argumento de que a Lei de Licitações, a Lei 8.666, continha exigências
tais que a sua obediência levaria ao atraso na realização de obras importantes e que tinham calendário certo
para acontecer.
Começamos com a Copa do Mundo de 2014. Antes disso, já havia a Copa das Confederações. Obras da
Copa das Confederações, que tinha data certa para acontecer. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, também um
evento já agendado no calendário brasileiro e internacional.
Depois, além desses empreendimentos que tinham data certa para acontecer e que não poderiam, por
isso, sofrer nenhum tipo de atraso, o Governo promoveu, com o assentimento da maioria desta Casa, a extensão desse regime às obras do PAC, ações do Programa de Aceleração do Crescimento. Não contente com isso,
foi além – sempre com o apoio da maioria desta Casa, contra o voto da Oposição –, estendendo para todas as
obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS. Aí, já não havia mais data certa para o evento. Foi uma lei
geral, uma exceção geral à Lei das Licitações.
Em seguida, veio também o abrandamento das exigências da Lei nº 8.666, mediante a adoção do RDC,
para obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino.
Veja, Sr. Presidente, que houve uma sequência de alterações, inicialmente pretextadas pelo calendário
e, em seguida, para viabilizar obras que o Governo considera importantes para o desenvolvimento do País.
E qual foi o resultado disso? O resultado, Sr. Presidente, está aqui: a declaração, nesta quarta-feira, 14 de
maio, do Ministro Gilberto Carvalho, que não é nenhum pessimista profissional, é até um otimista exagerado.
O que diz Gilberto Carvalho? “O atraso de obras é frustrante.”
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Quais obras? A Copa do Mundo, não apenas os estádios. A Presidente concentra a sua atenção nos estádios, mas as chamadas obras que constituirão o chamado legado da Copa, obras de mobilidade urbana. Quantas das 50 obras previstas inicialmente estão concluídas? Apenas três estão efetivamente concluídas. Quanto
aos aeroportos, das 25 obras, 11 estão concluídas. Nos portos, das sete, apenas uma está concluída.
Tudo isso com RDC!
Se observarmos o desempenho das obras e dos investimentos no Sistema Único de Saúde, a coisa lá está
em torno de 4% de conclusão das obras programas com RDC. Na educação, um pouco mais: 10% das obras
programadas.
Enfim, Sr. Presidente, digo isso para afirmar que o Regime Diferenciado de Contratações não é essa “pomada maravilha” que foi alardeada pelo Governo, contrariando opiniões abalizadas de técnicos, de tribunais
de contas. Não foi essa “pomada maravilha”.
O que nós constamos são atrasos, descumprimento de programas, projetos malfeitos e um certo jogo de
empurra no que diz respeito a obras de construção de prisões entre o Governo Federal e o Governo dos Estados.
O fato, em relação à construção de presídios, é que o Fundo Nacional Penitenciário vem sendo executado de maneira pífia no Governo Dilma Rousseff: menos de 2%, em 2010; 13%, recorde, em 2011; 0,39%, em
2012; 3%, em 2013.
Sr. Presidente, a Lei nº 8.666 não é para mim o conjunto das Tábuas da Lei que Moisés trouxe do Monte Sinai, não é algo intangível e não é, do ponto de vista do Congresso, tampouco. Tanto é que, depois de ela
ter sido promulgada, já houve 16 modificações tópicas nessa lei, no sentido de aperfeiçoá-la, como ela vem
sendo ao longo do tempo, a partir da observância de alguns princípios básicos que, como bem observou o
Senador Pedro Simon, foram princípios erigidos pelo Congresso Nacional com o objetivo de moralizar o sistema de contratação de obras públicas no País. Com exigências sim, mas exigências que podem ser cumpridas,
que devem ser cumpridas para garantir a boa aplicação dos recursos públicos e para garantir, também, a fiel
execução dos contratos.
Um dos princípios mais importantes da Lei nº 8.666 foi a exigência de um projeto básico para a contratação, anterior à contratação, durante o processo licitatório. E por quê? Porque o projeto básico é a garantia da
igualdade entre os licitantes. A partir de um projeto básico é que aquilo que vai ser contratado é apresentado
nos seus pormenores, nas suas minúcias, de maneira circunstanciada; a partir desse projeto. Como nós, quando queremos reformar a nossa casa, pedimos ao engenheiro que apresente um projeto anterior ao seu contrato; esse projeto básico é que permite àqueles que queiram contratar com a Administração Pública definir
exatamente aquilo que a Administração quer, para que eles possam apresentar suas propostas em condição
de igualdade. Para que a sociedade possa acompanhar, depois da licitação, se a obra realizada correspondeu
à obra projetada, se o custo foi aquele mesmo.
O cuidado da Lei nº 8.666 era de tal ponto minucioso que, além de uma definição bastante exaustiva do
que seja projeto básico, definiu-se que aquele que fosse contratado para executar o projeto não poderia ser
contratado para a execução da obra, evidentemente para evitar o conluio entre o projetista e o empreiteiro
encarregado da obra. O projetista elaboraria, digamos, o seu projeto com tais características que somente um
determinado empreiteiro pudesse concorrer com êxito na licitação. Foi para evitar isso que a Lei nº 8.666 estabeleceu uma distinção rígida entre a fase do projeto básico e a fase da licitação. Tudo em prol da transparência
das aquisições do poder público.
Tudo isso acaba com o RDC; tudo isso acaba no regime de contratação integrada. É a mesma empresa a
responsável pelo projeto, pela execução, pela fiscalização. E, segundo ainda a intenção manifestada no projeto
de lei de conversão, essa empresa – que projeta, que executa – ainda poderá ser responsável pelos serviços de
manutenção e de operação da obra contratada. Quer dizer, é carta branca para a empresa que for escolhida no
processo de licitação, que se faz, repito, sem aquele instrumento essencial para garantir a lisura e a igualdade
da concorrência, que é o projeto básico.
Srs. Senadores, gostaria também, neste momento, de fazer justiça à Presidente Dilma. Ela não pediu que
se estendesse a todas as obras públicas – não apenas às obras públicas federais, mas às obras nos Estados e
nos Municípios, nos mais de cinco mil e quinhentos Municípios do Brasil. Este alargamento, que desnatura o
projeto original, é obra da elaboração da comissão mista, em que atuou como Relatora a Senadora Gleisi Hoffmann. É uma temeridade, Srs. Senadores!
Citando uma expressão usada recentemente pelo Senador Cristovam Buarque: o Congresso não tem
mais gordura para queimar; nós não podemos, no momento em que a sociedade se mobiliza exigindo…
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – … rigor, exigindo lisura, exigindo transparência, apenas, num movimento brusco, acabar com a Lei de Licitações e instituir o sistema da frouxidão
absoluta na contratação de obras e serviços públicos, não apenas na União, mas em todos os Municípios e Estados do nosso País.
Isto é uma temeridade, é um flanco aberto, é a avenida aberta para a corrupção. Evidentemente não é
esse o objetivo da Senadora Gleisi Hoffmann, que defendeu com brio, com vigor, o seu parecer, mas um parecer cujos pormenores técnicos foram, com igual brio e vigor, desmontados nesta tribuna por vários Senadores
como José Agripino, como Pedro Simon, como Jarbas Vasconcelos, como Lúcia Vânia, como Alvaro Dias.
Srs. Senadores, a Senadora Gleisi Hoffmann colocou-se nesta matéria na posição de alguém a quem é
oferecido um dedo e resolve, de uma vez, pegar o braço. Diz S. Exª que não é uma nova lei de licitações. Lamento contradizê-la, minha querida amiga Senadora, é sim; a senhora faz uma lei de licitações do “b”, uma lei
de licitações alternativa, permitindo que o administrador público, por uma decisão sua, por um ato infralegal,
um administrador público não apenas da União, mas de todos os Estados e Municípios do Brasil, escolha o regime do rigor, o regime da transparência ou o regime da lassidão; escolha entre a Lei nº 8.666 e a proposta da
lei que poderia surgir dessa medida de conversão.
Nós temos, no Congresso Nacional, projeto para elaboração de uma nova Lei de Licitações, ...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Apenas para concluir, Sr. Presidente.
Foi constituída há um ano uma comissão mista composta por Vital do Rêgo, Kátia Abreu, Waldemir Moka,
Dornelles, Eduardo Suplicy, Armando Monteiro, Wilder Morais e Aloysio Nunes Ferreira. Essa comissão trabalhou durante um ano, realizou audiências públicas e concluiu o seu trabalho, um trabalho que visava a uma
modificação ponderada, sedimentada daquilo que precisa ser feito para atualizarmos a Lei nº 8.6666. Esse trabalho, se aprovarmos esse projeto de lei de conversão, será, pura e simplesmente, rasgado, jogado no lixo. O
Congresso Nacional não irá por esse caminho, eu tenho certeza.
Por isso, Sr. Presidente, é que apresentei um destaque, e o Pedro Taques vai na mesma linha: daremos à
Presidenta Dilma Rousseff aquilo que ela pediu. A Presidente Dilma Rousseff pediu o RDC para presídios – para
a construção de presídios – e para a construção de estabelecimentos de internação para menores infratores.
Embora eu não tenha nenhum entusiasmo pelo RDC, não darei ao Governo o pretexto de dizer que os presídios
não saem por culpa da oposição, mas darei à Presidenta Dilma apenas aquilo que ela pediu.
Por isso, votarei, pedirei a votação destacadamente da medida provisória original, para destacá-la e
aprová-la, deixando para outra oportunidade, com o concurso do talento, da experiência, do vigor intelectual
da Senadora Gleisi Hoffmann, associados ao trabalho dos demais Senadores – dos demais Senadores! –, para
que possamos concluir o trabalho da comissão de que tive a honra de fazer parte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes.
Com a palavra, o Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero iniciar parabenizando a Senadora Gleisi pelo seu parecer na Comissão Mista, que nos permitiu construir o entendimento que o levou à
Câmara dos Deputados, onde, por maioria de votos, foi aprovado esse autógrafo que hoje estamos discutindo
aqui no Senado Federal.
Quero começar fazendo referência à mudança da Lei nº 8.666, de 1993. Se esta lei estivesse dando conta
das demandas do Brasil e se fosse esse primor a que alguns aqui fazem referência, nós não teríamos mais de
dez projetos de Senadores propondo sua modificação, sua atualização.
Aqui, o Líder da Minoria fez referência à Comissão Mista do Congresso Nacional, em que produziu um
texto de atualização da Lei de Licitação de 1993, em um trabalho árduo, intenso, feito pela situação e pela oposição. O que nós temos que registrar é que não tivemos as condições políticas de trazer aquele projeto que
atualiza a lei de 1993. De lá para cá, esse sistema de licitação diferenciada permitiu o avanço de um conjunto
de outras medidas que dão transparência. Se assim não fosse, nós já teríamos revogado o que está sendo feito
na saúde, na educação. Temos, sim, alguns problemas nas leis de mobilidade urbana, mas é principalmente
por falta das desapropriações e da regularização fundiária.
Se formos às 12 cidades que são subsedes da Copa do Mundo, há prefeitos de todos os partidos, dos
partidos da oposição e dos partidos de situação, e todos eles estão com dificuldades, principalmente a partir
das desapropriações. Não é por falta de dinheiro, não é por conta da Lei 8.666, que eles não estão aplicando.
É exatamente por conta das desapropriações.
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Na minha Fortaleza, na nossa Fortaleza, lá no Ceará, é esse o problema grave da mobilidade urbana. Se
vamos a Salvador, não é diferente. Se vamos a qualquer uma das 12 capitais que são subsedes, é exatamente
essa a grande dificuldade. E essa dificuldade é a contrapartida do poder local.
Nós somos uma Federação, nós não somos um Estado unitário, precisamos respeitar aquilo que compete
aos Municípios, aos Estados, e dar ferramentas para que eles possam agilizar os seus processos.
Nós assistimos hoje à ampla maioria das prefeituras, dos prefeitos solicitando que também possam ter
direito ao RDC naquelas obras que dizem respeito à sua iniciativa. Você assiste, de um lado, à construção de
escolas, de creches, com recursos do PAC e também do Governo Federal, num ritmo bem diferenciado, e, ao
mesmo tempo, com os recursos do Fundeb, a prefeitura quer acelerar as suas licitações e tem dificuldade porque a Lei 8.666 está vencida e não dá conta mais das demandas do Brasil.
Lá em 1993, essa lei, para a realidade brasileira daquela época, era uma lei avançada. Só que, de lá para
cá, o Brasil avançou, a sociedade inovou e precisa de novos mecanismos. Se nós observarmos os esqueletos
de obras inacabadas, grande parte deles é da Lei 8.666.
Eu ouvi alguns aqui apresentando alguns retratos de obras atrasadas através do RDC. Temos, sim. Mas há
muito mais da Lei 8.666. Se assim não fosse, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas
da União não estariam responsabilizando muitos administradores que fizeram licitação à luz da Lei nº 8.666.
Aquela lei está vencida! Aquela lei está sendo atualizada pelo Congresso Nacional porque, se estivesse
atualizada, não haveria necessidade da comissão mista, nem da quantidade de projetos que tramitam no Senado Federal e na Câmara Federal.
Portanto, não estamos revogando a Lei nº 8.666: estamos dando uma ferramenta para que os prefeitos
e as prefeitas possam também agilizar as suas licitações. E aqui, só para registrar, a cidade de Salvador utiliza
o RDC, para não dizer que é apenas a Base do Governo que o utiliza nas suas licitações. Todos os gestores têm
clareza de que esse sistema não é completo. Mas ele é muito mais avançado do que a Lei nº 8.666.
Todos aqui já nos disseram que, para presídios, para a construção de cadeias públicas e casas de acolhimento, podemos fazer; mas não podemos aplicar essa melhoria em outras licitações. Essa é uma grande contradição. Se serve para parte das obras públicas, se serve para acelerar esse processo, por que negar ao Município o direito de utilizar o RDC? Por que não assegurar aos governos estaduais o direito de utilizar o mesmo
mecanismo, que é bom, na palavra dos oradores anteriores, para a construção de presídios, para a construção
de cadeias públicas e para a construção de casas de acolhimento?
É verdade que nós precisamos acelerar e agilizar a atualização da Lei 8.666 e nela manter o que está no
RDC, porque o que está aqui é grande parte das sugestões que são apresentadas na inovação e na modificação da Lei 8.666.
Quero registrar que se combate corrupção com licitação, mas também com fiscalização e com punição.
E nós sabemos que a Justiça Federal é quem efetivamente combate a corrupção neste País, a partir das iniciativas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.
Quanto ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, quando o Presidente Lula chegou à Presidência
da República, nós tínhamos menos de 200 varas federais instaladas no Brasil, quase todas nas capitais. No primeiro Governo Lula, nós instalamos mais 183 varas federais, das quais 79 no interior do Nordeste e do Brasil.
No seu segundo governo, aprovamos a construção de mais 230 varas federais, num processo escalonado, que
concluímos agora em 2013. E, para cada vara federal, dois juízes no mínimo: um titular e um substituto. E agora
terminamos de autorizar o Ministério Público Federal a fazer concurso público para contratar os procuradores
que faltam para que cada vara federal já instalada também possa fazer a sua ação, a sua fiscalização.
Nós aumentamos a quantidade de procuradores federais exatamente para investigar e agilizar. Aqueles
que querem combater corrupção sabem que, sem a ação do Ministério Público Federal, sem a ação da Polícia
Federal, sem a ação do Poder Judiciário, não há investigação. Mas, até 2003, lamentavelmente, nós não tínhamos uma vara federal no interior do Nordeste e nas outras regiões do Brasil. Eram quase todas nas capitais, para
dificultar a chegada da investigação e o seu procedimento. E fizemos isso com o apoio de todos do Congresso
Nacional – Câmara Federal e Senado Federal.
Aqui não se trata de situação ou de oposição. Trata-se de combater um problema endêmico que há no
Brasil e que vem ao longo da nossa história, lamentavelmente.
Avançamos muito, mas ainda temos muito por fazer nesse processo de combate à corrupção.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – E não é privilégio de um partido ou de um segmento da sociedade. É resultado de toda a sociedade brasileira, representada nos seus órgãos públicos, nos
Poderes.
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É por isto que nós queremos votar esse passo do RDC, para que nós possamos trazer parte do que está
na modificação e na reformulação da Lei de Licitações, a Lei de 1993.
Mas temos clareza também de que só vamos conseguir concluir esse processo quando tivermos unidades
necessárias e suficientes para modificar a Lei 8.666, à luz do que a comissão mista já produziu, com o acréscimo
que fatalmente o Plenário do Senado Federal fará.
Por isso, Sr. Presidente, eu sou um daqueles otimistas neste processo. O Brasil hoje investe em obras públicas, investe na melhoria da qualidade de vida das pessoas a partir dos Municípios, dos Estados e da União,
mas, ao mesmo tempo, precisa avançar no processo de licitação – volto a dizer –, porque a Lei 8.666, lá de 1993,
não dá mais conta da demanda do Brasil.
Por isso, quero discutir e dialogar com toda a nossa Casa para agilizarmos a Lei nº 8.666. Mas, enquanto
ela não vem, vamos aprovar o RDC para que possamos destravar um conjunto de ações, pois os Municípios, os
Estados e a União pedem ao Congresso Nacional que nós possamos assim proceder.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador José Pimentel, Líder
do Governo no Congresso.
Agora, passaremos a palavra ao Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, começo pedindo desculpas aos Srs. Senadores, às Srªs Senadoras, porque estou sem voz, com uma
gripe forte, mas fiz questão de subir à tribuna para explicitar a minha posição.
Votaria tranquilamente no projeto original enviado pela Presidenta Dilma – com todo o respeito à Senadora Gleisi Hoffmann, sou um admirador do seu trabalho. Acho que o equívoco foi estender a todas as obras
de todos os Municípios e de todos os Estados.
Por que um equívoco? E meu argumento é diferente. Entro no debate sobre a concepção de Estado, de
planejamento. Por que um equívoco? Onde têm funcionado, no mundo, experiências de salto em investimentos de infraestrutura, nós temos visto a criação de estruturas de planejamento, de supervisão. Temos um caso
extremamente bem-sucedido da Coreia do Sul, que criou uma agência independente, multidisciplinar, chamada PMAQ. E as obras deslancharam. Deslancharam, e mais: o estouro do orçamento, que era de 122%, caiu
para 40%. Essa estrutura foi criada em 1999.
A Presidenta Dilma criou no Brasil a empresa de planejamento energético, a empresa de planejamento
logístico. Foi criada no Brasil a empresa Estruturadora Brasileira de Projetos, com bancos públicos e privados.
Então, isso está sendo feito também no Brasil. Só que, ao abrirmos dessa forma para Municípios e Estados, a luta
dos Municípios tem de ser a de criar estruturas de planejamento, de inteligência, envolvendo o setor público
e o privado, para que se tenha controle. O sinal que estamos passando para os Municípios e para os Estados é
um sinal de desestímulo de criação dessas estruturas.
Eu fui prefeito de uma cidade no Rio Janeiro, Nova Iguaçu. As obras do PAC, no meu Município, saíram
na frente de todos os outros e do Estado. Por quê? Porque eu criei um escritório de gerenciamento de projetos. Nós terceirizamos, contratamos, mas nós tínhamos projetos. Era aqui que eu contratava empreiteira. Foi
o mais rápido.
Então, eu acho que esse está sendo um grande equívoco, porque o RDC seria diferente se não houvesse
a empresa Estruturadora Brasileira de Projetos. Ao fazermos isso com os nossos Municípios dessa forma, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, os Municípios vão ficar nas mãos das empreiteiras, porque aqui há um último detalhe, e eu não quero me alongar, porque eu queria falar para os senhores. Há um detalhe aqui: intervenções
urbanas são diferentes. É diferente você fazer uma obra de uma hidrelétrica e fazer intervenção urbana no centro de uma cidade, de uma região metropolitana, Senador Aloysio Nunes, Senador Pedro Simon.
Eu entro aqui para discutir o seguinte: debate democrático sobre as cidades. Eu presenciei no Rio de Janeiro, frequentemente, muita manifestação discutindo obras, dizendo que aquelas obras estavam equivocadas, que as pessoas não foram consultadas. Se alguém acha que a empresa vai fazer debates públicos com a
sociedade, não vai. E obras urbanas têm implicação social muito grande: “Vamos desapropriar ou não, vamos
fazer remoção ou não”. Para você contratar uma obra, por exemplo, de um corredor expresso de ônibus que
passa por dez bairros, o interesse público da sociedade tem que estar em jogo. Tem que haver negociação com
os atores, e isso a empreiteira não vai fazer. A empreiteira vai fazer o quê, se já está contratada no projeto? Ela
vai querer, logicamente, na hora de construir o seu projeto, fazer rápido, priorizar o seu lucro e não a qualidade dos projetos.
Então, eu defendo aqui que essa estrutura de planejamento, de gerenciamento tem que ser uma regra.
Foi isso que a Presidenta Dilma fez nacionalmente, e é um erro nós irmos por outro caminho na área dos Municípios e do Estado.
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Eu quero aqui registrar essa minha posição, fazendo questão de afirmar o meu respeito à Senadora Gleisi Hoffmann, mas eu acho que é um equívoco fazer essa mudança no projeto original da medida provisória
enviado pela Presidenta Dilma e ampliar para todas as obras, principalmente para as intervenções urbanas.
Dessa forma, eu voto contra o relatório, e espero poder votar na medida provisória enviada pela Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Lindbergh Farias.
Passamos, agora, a palavra ao Senador Wilder Morais.
(Pausa.)
Senador Mário Couto.
Em seguida, Senador Ricardo Ferraço e Senador Rodrigo Rollemberg. Depois vamos ao voto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, por uma questão humana, por uma questão de sentimento, eu quero, Sr.
Presidente, dizer a V. Exª que saio, esta tarde, deste Senado Federal, profundamente decepcionado não só por
analisar um projeto, uma medida provisória dessa qualidade, mas porque este Senado impõe àqueles mais
humildes o papel de ridículo.
Estão nesta Casa desde as duas horas da tarde aqueles que realmente trabalham para o País, que são os
agentes comunitários de saúde, os defensores públicos, que estão aguardando aqui a votação dos seus projetos.
Eu vou contar uma história rápida para vocês que estão nas galerias. Quantas vezes este Senador viu a
votação, aqui, no mesmo dia, no mesmo dia, de projetos de interesse do Governo! “Ah, é o Ministro fulano de tal,
que tem que assumir o cargo amanhã! Vota, Senado!”. E o Senado vota porque a Presidência mandou! Quantas
vezes eu vi isso aqui, senhores e senhoras! Agora, vocês vieram saber e ver como este Governo se comporta.
Não vão votar o projeto de vocês porque a princesa, a ministra, a Presidente, a rainha mandou dizer que não é
para votar. Vocês sabem que a rainha é a Dilma.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É ela quem não quer que votemos o projeto de vocês!
Dilma, se você está me ouvindo e me vendo, sai, Dilma! O povo não te quer mais! Sai!
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vocês vão voltar à casa de vocês decepcionados, mas
digam para este Brasil inteiro... Não sei nem se aqui tem agente do meu Estado, do Pará, mas tem de quase todo
o Brasil. Digam àquele cidadão que passar perto de vocês: “eu fui ao Senado, onde a Presidente Dilma manda,
e ela mandou que não se votasse o nosso projeto porque nós somos humildes, pobres, e defendemos a Nação
tratando da saúde pública”. Digam isto a todos.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – São vocês que têm na mão o poder da Pátria: o voto.
Enganam-se aqueles que têm o poder, que são ricos, mas que não têm no coração o sentimento humano. O
poder não vale nada! A riqueza não vale nada! O que vale é o que nós temos aqui dentro: o sentimento humano
de gratidão. E é isso que não estão demonstrando por vocês hoje. A Dilma deveria mandar hoje para cá uma
mensagem de agradecimento e de congratulações, não virar as costas para vocês dessa maneira radical como
virou hoje. Quando é para o bem da Dilma – vocês deveriam estar aqui –, todos os Senadores votam na hora.
Todos aqueles que estão acostumados a ajoelhar-se aos pés da rainha votam na hora. Aqui, Senador Randolfe,
eu já vi matérias saírem da comissão de manhã, virem à tarde para cá e serem votadas na mesma hora, meu
caro Senador Eduardo, Líder do Governo.
É triste, Senador! É desumano, Senador! Aqui estão brasileiros e brasileiras que, com toda dificuldade,
sem ter os seus direitos preservados pela Constituição Federal, militam, trabalham todos os dias, muitos indo
de casa em casa.
É um trabalho penoso, é um trabalho duro, mas vocês estão lá trabalhando e é uma insensatez do Governo virar as costas para todos vocês neste momento.
Maldito Governo da Dilma! Maldito!
Senador Aloysio, eles vão voltar para casa hoje decepcionados, tristes, cabisbaixos.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não fiquem com esperança, não! A covardia, infelizmente, a covardia que se faz aqui, neste Senado, é coordenada pela Presidenta Dilma. Aqui já está a ordem.
Não se iludam! Vocês vão ver a palhaçada no final desta sessão! Vocês vão ver a palhaçada!
É triste o momento por que passa a Nação brasileira.
Eu vou ler para vocês – o meu caro Senador Jarbas Vasconcelos não está mais aqui –, eu vou ler algo para
vocês perceberem como é esse partido que outrora se chamava Partido dos Trabalhadores. Quá-quá-quá-quá...
Eu até acho graça! Quá-quá-quá-quá... Eu até acho graça: Partido dos Trabalhadores! Olha aí os trabalhadores!
Cadê o Governo? Manda um Deputado petista falar aqui! Manda! Manda ele vir dizer que defende vocês! Eu
duvido. Não tem um Senador petista que suba a esta tribuna para defender vocês. Eu duvido que suba. Duvido que suba. Sabem por quê? Porque a ordem da rainha já foi dada. E ai daquele que não cumprir a ordem da
rainha. Perde o cargo público. Perde as emendas que a rainha mamãe dá.
O colunista José Casado, de O Globo – olha aí! Olha como a Pátria está! Olha como eles são! –, diz aqui: “Em
documento, a cúpula do PT desqualifica adversários e anuncia guerra...”. Guerra é a palavra que está escrita aqui.
Meu Senador Mozarildo, olhe para onde nós estamos caminhando! Para a desonra da Pátria. Eu fico bobo,
Senador. Como é que o orador que me antecedeu fala o seguinte, Senador Randolfe: “A corrupção...”
Vocês ouviram. Um Senador, antes de mim, logicamente petista, veio aqui e disse assim: “Olha, a corrupção tem que ser combatida pela Polícia Federal”. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Mas será que
esse Senador nunca leu a Constituição Federal, nunca leu o Regimento deste Senado, para saber que uma das
nossas principais atribuições é fiscalizar o Governo? Esse Senador não quer que se combata, que se comece o
combate à corrupção nesta Casa? Eu não consigo acreditar nisto. Cada vez mais eu me decepciono.
Olha o que disse o PT: “Em documento, a cúpula do PT...” Lógico: Senadores do PT, Deputados do PT... Olha
o que diz aqui, Pedro Simon! Olha o que nos espera! Olha o que a Pátria amada pode passar! Olha esta declaração, Pedro Simon, você que tem mais de 30 anos de Senado! Talvez nunca tenham acontecido fatos desta natureza, como os que estão acontecendo na tarde de hoje. Talvez você não tenha lido no jornal de seu País uma
frase tão ameaçadora como esta que está em O Globo: “Em documento, cúpula do PT desqualifica adversários
e anuncia guerra total [anuncia, Pedro Simon!] a quem ameaçar ‘a conquista da hegemonia em torno de nosso
projeto de sociedade’.” Isto é uma declaração de guerra! É uma declaração de guerra que o PT publica no jornal.
(Soa a companhia.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O projeto de hoje tem o seguinte nome, Senador José
Sarney: Regime Diferenciado de Corrupção. É o tal de RDC. É o Regime Diferenciado de Corrupção da Dilma
querida. A Dilma querida quer mais dinheiro para a campanha, não? A Dilma quer mais dinheiro para a campanha, meu querido Senador, e manda que esse projeto.
“Abre tudo! Abre tudo! Vamos praticar mais corrupção! Crie outra Petrobras para a gente destruir!” Em
resumo, é isto: estão acabando com a Lei de Licitação no País. Pouco a pouco eles avançam para liquidar de
uma vez o regime de licitação da Pátria. Isso é uma excrescência! Isso é uma estupidez!
Fico eu, Senador Mozarildo, a perguntar até onde esse pessoal deseja chegar. Até onde? Acabei de ler,
Jarbas Vasconcelos, a frase petista, da cúpula do PT, que declara guerra aos adversários. Guerra aberta. Guerra
aberta, Jarbas! Nunca se viu isso nesta Pátria.
Vou descer, Sr. Presidente. Vou descer dizendo a V. Exª, que – saiba – é uma das poucas exceções de quem
falo com respeito e admiração por sua lealdade, que o projeto de hoje é mais uma imposição da Presidenta Dilma.
Brasileiros, brasileiras, vocês assistem à TV Senado, vocês entendem tudo o que está passando aqui. Brasileiros, paraenses queridos, como é possível um Senador, uma Senadora chegar aqui a esta tribuna para defender um projeto, uma excrescência dessas? O único objetivo não é defender a Pátria, não é defender o povo;
é defender a Presidenta. Não posso concordar com isso!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Nós viemos para cá para defender o povo brasileiro.
Não foi para defender rainha nenhuma, mas o povo!
É, Senador Paim, aonde chegaremos? Há muito tempo eu já estou avisando – há muito tempo! Acabaram
não só com a Petrobras; acabaram com a liberdade, com a democracia do Senado Federal. Acabaram! Acabaram com a democracia do Congresso Nacional.
Este projeto, Brasil, vai ser aprovado. E sabe por quê?
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Já vou descer, Presidente.
Porque a Dilma mandou aprovar.
Esta Casa não tem independência. Esta Casa faz o que a Dilma quer. A maior prova é que deixaram – já
vou descer, Presidente – os agentes de saúde, quando deveriam, quando eles chegassem aqui, ao Senado Federal, tocar o Hino Nacional em homenagem a eles. Deveriam executar o Hino e os Senadores se levantaram
e bateram palmas para esse pessoal, trabalhadores brasileiros do dia a dia.
Desço, Presidente, dizendo que não consigo entender como é que um parlamentar, vindo do povo, pode
se curvar a uma Presidência para humilhar e decretar a falência do nosso povo e da nossa Pátria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Esse foi o Senador Mário Couto.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
Depois do Senador Ricardo Ferraço, já informo ao Plenário, falarão os Senadores Rodrigo Rollemberg,
Wilder Morais e Eduardo Suplicy.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB-ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha manifestação de respeito e cumprimento aos agentes de saúde que nos
visitam neste dia, aguardando, ansiosamente, como estou, que possamos votar o requerimento, a fim de que
essa matéria possa ser deliberada pelo conjunto do Senado.
De igual forma, eu manifesto meu carinho e o meu respeito aos nossos Defensores Públicos, que também se fazem presentes aqui, no Senado, aguardando que nós – e assim me manifestarei – nos posicionemos
favoravelmente na direção de que essa categoria receba desta Casa uma manifestação em prol da melhoria das
condições de trabalho, dos meios para que os nossos Defensores Públicos, no anonimato, no dia a dia, façam
esse um trabalho extraordinário, assistindo, defendendo e promovendo a justiça para aqueles mais fragilizados, aqueles que não têm a condição de contratar um advogado particular.
O desejo é que nós possamos concluir essa votação e que nós possamos, em seguida, tratar desses temas que fazem parte da nossa pauta.
Mas quero manifestar, aqui, Sr. Presidente, que votarei contrariamente a esta proposta. E acho que temos uma alternativa que pode impedir que a instituição do Regime Diferenciado possa se manter, na medida
em que nós possamos deliberar e votar sobre o destaque apresentado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira,
que nos dá a condição de votar favoravelmente para que o Regime Diferenciado possa atender ao escopo, ao
objeto que solicita a Presidência da República, ou seja, que possamos ampliar essa experiência para a construção, para a estruturação do nosso sistema prisional, que é caótico e que exige uma resposta efetiva, assim
como as estruturas direcionadas para o atendimento aos nossos jovens e adolescentes em conflito com a lei.
Isso me parece absolutamente razoável e equilibrado. Nessa proposta, eu voto, mas não para ampliar a
utilização do Regime Diferenciado, permitindo a banalização dessa ideia, que precisa ser estruturada e implementada de modo fatiado, no tempo, para que os Estados, para que as prefeituras possam se estruturar para
conviverem com essa realidade e para que os órgãos de controle do Estado brasileiro possam se preparar para
acompanhar essa nova modalidade.
Cada um de nós traz para cá uma experiência. O Senador Lindbergh disse aqui da sua experiência como
prefeito de um importante Município do Estado do Rio de Janeiro. Trago também a minha experiência, porque
tive a oportunidade de ser vice-governador do Espírito Santo, ocasião em fui o coordenador do escritório de
projetos que desenvolveu um trabalho muito exitoso no meu Estado.
Quando chegamos ao governo do Estado, vivíamos uma crise muito profunda, uma crise de ausência de
estrutura, de organização e de recursos. Depois, vivemos um período de abundância, porque reorganizamos o
Estado, resgatamos a capacidade de investimento do Espírito Santo, chegamos a ser ranqueados pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado brasileiro, proporcionalmente à nossa dimensão, que mais conseguiu
investir: saímos, ao longo do período, de 1% da nossa receita corrente para 16%. E fizemos essa evolução e essa
trajetória com muita dificuldade, com muita luta, evidentemente reconhecendo as deformações e as dificuldades da Lei nº 8.666, que representou, de forma inequívoca, um avanço e uma conquista para a contratação
de obras de serviços públicos.
Não é possível revogar essa lei assim, como se não reconhecêssemos tudo aquilo que ela representou.
E, em bom tempo, nós, Senadores, constituímos uma comissão nesta Casa para revermos, reestudarmos, adequarmos, aprimorarmos a Lei nº 8.666. De repente, eis que a Presidente da República pede o Regime Diferenciado para pontos específicos, e esta Casa resolve, num ato deliberado, ampliar não apenas para a utilização em
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nível federal, mas ampliar para que os Estados e os Municípios se valham desse expediente, de maneira banalizada, jogando por terra, quem sabe impedindo que essa boa ideia possa, passo a passo, representar avanços
É uma experiência muito recente. É uma experiência que começou com o PAC e sobre a qual nós sequer
temos ainda um balanço de como esse Regime Diferenciado pôde contribuir não apenas na velocidade, mas
também na qualidade das obras públicas.
Por isso, Sr. Presidente, por considerar que esta medida é uma medida temerária, pouco razoável, que
não contribui para a decência na contratação das obras públicas, é que eu estou me manifestando e que eu
exercerei, por convicção, o meu voto contrário a esta medida provisória, a não ser que nós possamos caminhar
para um entendimento e apoiemos o destaque, que determina e define que nós estaremos concedendo autorização para emprego desse Regime Diferenciado apenas para sistema prisional e estruturas para jovens e
adolescentes em conflito com a lei.
Ouço com prazer o eminente Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB-MS) – Senador Ricardo Ferraço, a Senadora Kátia Abreu foi
relatora numa comissão especial onde foi aprovado um relatório depois de realizadas mais de vinte audiências públicas. E esse relatório, que ainda tramita, é praticamente uma nova Lei de Licitações. Eu não entendo...
E quero dizer a V. Exª: vou acompanhar a posição de V. Exª. O máximo que vou votar aqui é o destaque, para
que não sejam prejudicadas as obras do sistema penitenciário. Mas não aceito votar, até porque nós temos,
tramitando aqui, no Congresso, no Senado, uma nova Lei de Licitações, em cuja instrução foram ouvidos engenheiros, arquitetos, empresários, prefeitos, enfim, uma série de especialistas, em várias audiências, o que resultou num relatório elaborado e aprovado por essa comissão especial. É apenas este o aparte que faço a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB-ES) – O que devíamos estar fazendo é aprofundar os
debates em relação a esses estudos, e não trabalhar para que nós estivéssemos aqui desmoralizando uma
construção que nós próprios concebemos, qual seja, o entendimento e o reconhecimento de que a Lei nº 8.666
necessita, evidentemente, de atualizações.
Agora, revogá-la dessa forma me parece um ato temerário, um ato perigoso, e eu entendo, sinceramente,
que o que nós precisamos é dar à Presidente da República aquilo que ela pediu.
E ela nos pediu o Regime Diferenciado para atender a dois segmentos.
Há uma crise profunda, Líder Eduardo Braga, no sistema prisional brasileiro. Há uma crise profunda nas
estruturas que atendem as crianças, os jovens e adolescentes em conflito com a lei.
Por que irmos além?
Parece-me uma medida absolutamente descabida e, como reza o poeta, “o avesso do avesso do avesso”.
Por isso mesmo, votarei contrariamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Esse foi o Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
Em seguida, falarão os Senadores Wilder Moraes e Eduardo Suplicy.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB-DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, vou falar daqui mesmo, até porque serei muito breve. Falo apenas para expressar a minha posição,
a posição do Partido Socialista Brasileiro, contra, com todo respeito, o relatório da Senadora Gleisi Hoffmann.
Nós adotamos o Regime Diferenciado de Contratações para a Copa. Depois, foi estendido às obras do
PAC. E o que a gente percebe, Sr. Presidente, é que não funcionou.
Nós temos um conjunto de obras atrasadas em todo o Brasil. Perdeu-se muito da capacidade de controle dessas obras por parte do Tribunal de Contas da União, por parte dos órgãos de controle. As áreas técnicas
envolvidas com isso, as entidades representativas dos arquitetos, as entidades representativas dos engenheiros manifestaram a sua posição contrária a isso, demonstrando que, para o interesse público, não é a melhor
opção. Portanto, aprovar essa matéria é produzir um retrocesso.
Nós entendemos que, tal como veio originalmente a medida provisória, isto é, para a construção de
presídios, isso pode se justificar. É mais uma exceção que poderia se justificar; porém, estender a todo tipo de
contratação não nos parece adequado.
Nós procuramos, ao longo desta semana, ouvir as entidades representativas dos engenheiros e arquitetos, as suas ponderações, esse princípio de que quem faz o projeto não faz a obra. Essa também é a opinião
dos órgãos de controle.
Portanto, posição do Partido Socialista Brasileiro é contra o relatório da Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Esse foi o Senador Rodrigo Rollemberg.
Usará da palavra agora o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Senador Rodrigo.

174

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente, eu só queria manifestar
o nosso apoio para que, logo em seguida a essa matéria, fosse apreciada a PEC nº 4, que regulamenta a questão da Defensoria Pública em todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Tanto a PEC nº 4 quanto o requerimento
dos agentes de saúde, que estão aguardando também.
(Manifestação da galeria.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Já há uma decisão da Mesa sobre a inversão de pauta,
para, em seguida, nós votarmos a PEC nº 11, que era a PEC nº 111 da Câmara dos Deputados. Há essa decisão
tomada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A decisão será cumprida, Presidente. O
Senador Renan Calheiros está vindo para cá, e nós vamos seguir exatamente o que foi combinado. Estou apenas assegurando aos agentes de saúde que o requerimento de urgência deles será votado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Senador Paulo Paim, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu também quero apelar a V. Exª, que preside esta sessão, para que nós votemos também a PEC nº 04, da Defensoria Pública,
assim como o projeto dos agentes de saúde. Quero me associar a essa proposta e encaminhá-la, em nome do
meu Partido, o DEM, no sentido do bom andamento dos trabalhos. Encaminhamos a votação da PEC nº 04,
assim como o projeto dos agentes de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se houver quórum, tenho a certeza de
que as matérias serão votadas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Peço só dois segundos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senador Mário Couto, tem a
palavra V. Exª pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Os agentes de saúde sabem que é importante aprovar o requerimento de urgência, mas mais importante é votar o projeto hoje.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nós sabemos disso.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não mande os agentes de saúde para casa sem votar
esse projeto. Vamos reconhecer o trabalho dessa gente, dessas pessoas que estão hoje aqui até sem comer.
Sei disso porque muitos vieram me falar.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Faça uma coisa só, faça um favor, como brasileiro que
V. Exª é. V. Exª ama a Pátria. Consulte os Líderes. Quero saber qual é o Líder que vai ser contra. Eu quero ver o
que fará o PT, que diz que é o Partido dos Trabalhadores. Neste momento, é o que eu quero ver, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto, se quisermos realmente votar, temos de agilizar, e o pessoal tem de falar menos. Se todo mundo falar muito, não há quórum,
e não se vota nada.
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Concordo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Então, faço um apelo para que..
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vamos, vamos! Vou me calar. Eu me calei para votar.
Pronto!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Isso, isso! Exatamente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente Paulo Paim...

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

175

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Ouço o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em
respeito a todos que aguardam a votação, quero dizer que quero muito que sejam votados os projetos sobre
os agentes de saúde, sobre os defensores, sobre o Amapá e Rondônia, sobre os servidores de lá, e também o
projeto relativo às cotas de concurso para os afrodescendentes.
Foi aqui mencionado diversas vezes o esforço realizado no sentido de atualizar a Lei nº 8.666. Eu, inclusive, fui autor do parecer do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2007, que chegou ao Senado em maio de 2007
e que foi aprovado em 23 de outubro de 2007. Ele estava pronto para vir ao plenário do Senado, mas foi se
aguardando, foi se aguardando um tempo. No ano passado, o Presidente Renan Calheiros designou uma comissão que teve por propósito realizar novas audiências. A Senadora Kátia Abreu foi a Relatora e apresentou
um parecer que tramita, acredito, na Comissão de Constituição e Justiça e que pode ser perfeitamente examinado e, acredito, harmonizado com esse projeto.
Alguns dos Senadores aqui chegaram a dizer que esse projeto vai facilitar a corrupção, mas, na verdade, o entendimento que tenho é o de que o RDC vai reduzir essa possibilidade, porque valoriza a competição.
Haverá disputa real de preços, como no pregão, e não a apresentação apenas de envelopes fechados, como
na Lei nº 8.666, o que, muitas vezes, favorece um conluio. No RDC, não há como regra a reunião dos licitantes,
mas a preferência expressa pelo meio eletrônico, o que reduz a possibilidade de conluio.
No RDC, como no pregão, a disputa de preço precede a habilitação. Assim, a competição entre os licitantes se sobrepõe ao aspecto formal. Todos os licitantes apresentam seus preços, e só o vencedor é habilitado.
Apenas se o vencedor for inabilitado, passa-se à habilitação dos demais.
No RDC, o processo de licitação pode ser saneado, mas, na Lei nº 8.666, não. Isso implica um excesso de
rigor, em que os licitantes em situação regular são excluídos do certame por conta de formalidade documental.
Quanto aos estudos desenvolvidos para reforma da Lei nº 8.666, grande parte do que consta do projeto
atual constitui inovações do RDC, que consolidou inovações do pregão, da lei de concessões e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Assim, o movimento de consolidação desses avanços, que é contemplado no projeto que está sendo
discutido e que muito foi discutido durante o ano, é o mesmo movimento que orientou a elaboração do projeto da reforma da Lei nº 8.666.
A ideia de que a corrupção será combatida com o rigor formal que inspirou a Lei nº 8.666, após 21 anos,
mostrou-se equivocada. É necessário agora que se fortaleça a ideia de competição entre os licitantes como
forma de reduzir a corrupção.
Fui breve, Sr. Presidente, para podermos votar todas as matérias.
Saúdo todos os agentes de saúde, os defensores e, inclusive, aqueles que aqui estão no aguardo da votação do projeto que deveríamos ter votado ontem, no dia 3 de maio – e ficou o compromisso de hoje votarmos
–, o das cotas para os concursos no serviço público.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Senadora Gleisi, que é a Relatora
da matéria e que foi citada algumas vezes, está pedindo a palavra rapidamente para dirimir algumas dúvidas.
Eu não vejo por que não conceder a palavra rapidamente para a Senadora Gleisi, que é a Relatora da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª, agradeço aos Senadores, agradeço a quem está nos acompanhando nesta discussão, mas penso que preciso fazer alguns esclarecimentos, até para que nós não saiamos daqui
com a concepção errada do que venha a ser o Regime Diferenciado de Contratação. Não posso aqui aceitar
que seja uma excrescência, que seja uma corrupção, que seja um retrocesso ou uma flexibilização do sistema
atual de licitação.
Quero começar pelo ponto que julgo o mais importante: a publicidade do processo. A publicidade do
RDC é feita pela internet. Tudo é obrigatoriamente publicado na internet, na rede mundial de computadores,
à qual as pessoas têm acesso em vários lugares e que é, com certeza, o canal mais democrático de informação.
Eu não sei se os senhores sabem, mas a Lei nº 8.666, para alguns procedimentos licitatórios, não determina sequer a publicação. No caso de carta-convite, por exemplo, não há necessidade de se publicar em nenhum local. Agora, nas outras licitações, há necessidade de publicação em jornal, que pode ser de circulação
nacional ou não, dependendo de quem faz a licitação. São inúmeros os casos de denúncias que nós temos de
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jornais que são confeccionados apenas para publicar edital, com uma tiragem baixa, e, com isso, as pessoas
não têm acesso à informação e não acompanham o processo de licitação.
Então, dizer que o RDC é um retrocesso em termos de publicidade é muita má vontade. Mais do que
isso, é uma afirmação mentirosa, porque não procede. Hoje, o que nós temos de mais avançado é a feitura de
licitação com publicação na internet. E mais, há o pregão eletrônico, com acompanhamento on-line, com disputa de proposta, o que não existe na Lei nº 8.666. A gente não disputa preço, a não ser em situações em que
há o leilão eletrônico. Nas demais, abre-se o envelope, e é aquele preço, não há disputa. Nós estamos trazendo
a disputa de preço.
Segundo, a Lei nº 8.666 é uma lei muito mais ampla do que os procedimentos de contratação que nós
estamos discutindo aqui.
Portanto, Senador Moka, considero muito V. Exª e o trabalho que V. Exª faz aqui, mas não é verdade que
nós estamos impedindo a discussão ou minorando a discussão feita pela Comissão Especial. Desde 2007, esta
Casa está discutindo a reforma na Lei nº 8.666. Pelo que me consta, a Lei nº 8.666 não tem sido uma lei que dê
sustentação a um modelo de contratação em que não haja nenhuma crítica a ser feita. Eu gostaria de perguntar
a este Plenário se todos os projetos construídos sob a égide da Lei de Licitações são perfeitos, se todos os projetos construídos sob a égide da Lei nº 8.666 são projetos adequados à nossa realidade, à questão de precificação
e de prazo de entrega. Nós temos problemas. O Tribunal de Contas da União tem mais críticas à qualidade dos
projetos apresentados no Brasil, e esses projetos são todos feitos, majoritariamente, sob a égide da Lei nº 8.666.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – V. Exª me concede um aparte?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Concedo-lhe um aparte, sim.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Excelência, todas essas instituições foram ouvidas
nessas audiências públicas, inclusive o Tribunal de Contas da União. O que nós fizemos foi exatamente fazer
dessa Lei nº 8.666 um relatório em que são dadas várias alternativas. Concordo com o que V. Exª está dizendo, mas não posso concordar com que a gente deixe de votar uma lei que está tramitando, em que fizemos
um trabalho. Eu vim aqui, durante dois meses, todas as segundas-feiras. Nós fizemos não uma nem duas, mas
mais de 20 audiências públicas. E foi feito um relatório. Esse relatório, hoje, está na Comissão de Constituição
e Justiça. Por que não acelerar e votar uma lei permanente, uma coisa que vai ser definitiva e que, como diz
V. Exª, vai corrigir um monte de falhas? É disso que estou falando. Eu não vou votar exatamente porque acho
que o que foi construído nessa Comissão Especial é muito melhor do que o que está na medida provisória.
Mas respeito a opinião de V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu queria dizer, Senador Moka, que não sou
contra votar o relatório que está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou a favor disso, até porque muitos
aspectos que estou defendendo aqui foram incorporados nesse relatório. O que questiono é o tempo desta
Casa. Quando eu estava aqui como Senadora em 2011, eu ouvia muitas críticas no plenário sobre o excesso de
medidas provisórias. Diziam que nós não deveríamos mandar tantas MPs para a Casa e fazer essas discussões
com a ação do Executivo e que tínhamos de discutir os projetos que tramitam. O problema é que o tempo da
sociedade, o tempo das administrações públicas para se dar resposta aos cidadãos não é o tempo do debate
do Congresso Nacional. Nós temos projetos que estão aqui há anos, como, por exemplo, o da Lei nº 8.666. Esse
projeto é de 2007. Agora é que houve um esforço concentrado, mas ele tramita aqui desde 2007.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Permita-me um aparte, Senadora?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Até quanto tempo nós vamos fazer essa
discussão?
Vou seguir a ordem. O Senador Ferraço me pediu um aparte. Depois, eu o concedo a V. Exª.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Senadora Gleisi, V. Exª não considera adequado e razoável, até por conta das mudanças que o regime diferenciado impõe na rotina das administrações públicas,
que fôssemos muito mais cautelosos e déssemos um passo adiante agora? Já demos um passo ao estabelecer
um regime diferenciado para as obras do PAC e, depois, para as obras da Copa do Mundo. Se dermos um passo
adiante agora para o sistema prisional e para as estruturas que lidam com jovens e com adolescentes em conflito com a lei, esse já será um passo mais adiante na direção de prepararmos as estruturas públicas. Senador
Randolfe, temos de preparar as estruturas públicas, inclusive, nos demais entes federados. Não se trata aqui
de um debate em torno de quem é oposição e de quem é Base do Governo, mas de considerarmos que, na
vida, é importante darmos um passo de cada vez. E esse passo foi solicitado pela Presidente Dilma. Por que irmos além se foi esse o passo solicitado pela Presidente? É evidente que nós temos uma crise brutal no sistema
prisional brasileiro, e é evidente que o regime diferenciado poderá ser experimentado no sistema prisional e
será mais um passo nessa luta de buscamos melhoria, velocidade, qualidade e transparência na prestação do
serviço público brasileiro. Esse é o debate que estamos fazendo. Não foi isso que solicitou a Presidente, mas o
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Congresso entendeu ir muito além. E, ao ir muito além, dará aos Estados e aos Municípios uma alternativa. E,
daí por diante, há o entendimento de que nós estamos também revogando a Lei nº 8.666 no plano prático da
rotina da Administração Pública. Essa é a questão.
Acho que V. Exª, na condição de Relatora, poderia nos ajudar na construção dessa convergência, desse
entendimento, para que esse assunto pudesse continuar pautado por nós. Num outro momento, depois de
avaliarmos mais esse passo, nós poderíamos evoluir.
Parece-me esse um caminho bastante razoável.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu queria agradecer-lhe, Senador Ferraço,
pelo respeito com que V. Exª aborda o tema, porque eu ouvi desta tribuna tantas frases desrespeitosas, dizendo
que nós estávamos fazendo um retrocesso, que isso era uma excrescência. Eu agradeço por V. Exª considerar
que é um avanço. V. Exª foi governador e sabe das dificuldades de se fazer uma contratação.
É verdade que nós estamos fazendo por partes a evolução do RDC. Hoje, no Governo Federal, nós temos
o PAC, as obras de saúde, as obras de educação. Nós temos também a parte de aviação civil dos aeroportos
regionais. Eu diria que, do ponto de vista do Governo Federal, para completar o rol de obras, talvez faltassem
apenas as penitenciárias.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agora, eu lhe pergunto e pergunto aos Senadores que estão nos ouvindo se é possível resolver o problema das penitenciárias se estão em crise profunda.
Se este Plenário acredita que é um instrumento que pode viabilizar essa solução, porque vai dar celeridade, porque vai dar transparência, porque vai ajudar, por que esse instrumento não pode ajudar em outros contratos?
Quando eu resolvi ampliar, foi por experiência própria. Eu disse aqui neste plenário: fiquei quase três
anos como Chefe da Casa Civil. Acompanhei as obras, vi as dificuldades que nós tínhamos para tirar do papel,
os problemas dos recursos, os problemas de aditamento de contrato, a falta de qualidade nos projetos. As projetistas são pequenas. Não têm responsabilidade muitas vezes para depois recompor os problemas que há de
um projeto malfeito. Cai para o Governo para pagar.
Então, foi por isso que eu propus. Não foi porque quero flexibilizar, não foi porque acho que isso vai abrir
corrupção. Muito pelo contrário. Aliás, se a Lei nº 8.666 impedisse corrupção, eu não estaria aqui fazendo este
discurso. Desafio qualquer um deste plenário a me dizer que ela impede o dirigismo numa licitação, que seu
excesso de formalidade não é o que dá condições muitas vezes para você fazer desvio. É essa a realidade pela
qual o País passa hoje.
Portanto, quando se fala do RDC, quando se discute aqui que ele vai flexibilizar, que ele vai deixar pior,
que é uma excrescência, realmente isso não condiz com a realidade.
Vou ouvir o Senador Aloysio e, na sequência, a Senadora Ana Rita.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, quero apelar a V. Exª para que V. Exª possa
cumprir o Regimento desta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Senadora não tinha nem o direito de subir à tribuna
quanto mais de defender as causas, de dar aparte para todo o mundo. Nem isso ela poderia.
Então, quero, Presidente, que V. Exª possa obedecer ao Regimento da Casa. Ela não tinha nem o direito
de estar aí. O senhor deu o direito a ela. Está todo o mundo ouvindo. Agora ela está extrapolando. Se ela tem
mesmo esse direito e vai continuar, eu quero ir à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A senhora concluiu?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Há dois apartes, Presidente, que estão me
pedindo: o do Senador Aloysio e o da Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Por favor, faço um apelo para que
sintetizem os apartes, para que a Senadora Gleisi possa arrematar o seu ponto de vista e para que possamos,
imediatamente, começar a votação.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do aparteante.) – Senadora Gleisi
Hoffmann, V. Exª não desconhece, porque está na imprensa e todos dizem, que esse Regime Diferenciado de
Contratação não produziu os efeitos miraculosos que se esperava dele. Há atrasos, atrasos recorrentes, frustrações, mas não quero me ater a isso. A Presidenta da República, seguramente – a senhora era Chefe da Casa
Civil, e ela era Presidente da República –, deve ter observado, como V. Exª, ao longo desses anos, em que a
serviu com lealdade e com dedicação, os mesmos problemas: atrasos, obras que não acontecem, problemas
com projetos, várias questões que a senhora levantou agora há pouco. No entanto, a Presidenta da República
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pediu para alterar apenas a Lei de Licitações no que diz respeito a penitenciárias. O problema é que a senhora
não é a Presidenta da República, e somente a Presidente da República pode ajuizar a urgência e a relevância
e encaminhar ao Congresso uma medida provisória com força de lei imediata, que ultrapasse, que atropele,
que supere a lentidão do processo legislativo, que V. Exª critica, mas que às vezes é benéfica. Veja V. Exª que a
Lei das Licitações já foi alterada dezesseis vezes, desde que foi promulgada. E à Presidente da República cabe
– apenas a ela – julgar que um determinado assunto é de tal maneira relevante e urgente que o processo legislativo normal não deve ser observado e, sim, o processo concentrado da tramitação da medida provisória.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – A senhora me perdoe, mas a senhora usurpou uma competência da Presidente da República, ao acrescentar, ao fazer um relatório de tal forma ambicioso que desfigurou inteiramente o projeto da Presidente da República. Volto a dizer a V. Exª que estou pronto
para votar, embora sem nenhum entusiasmo, o projeto, a proposta sobre penitenciárias, mas estender dessa
forma, V. Exª como legisladora solitária, substituindo-se ao Congresso Nacional, ao trabalho longo, paciente e
dedicado dos seus colegas Senadores para adotar uma nova Lei de Licitações, numa atitude “decisionista”, que
me perdoe, tem algo de autoritário. Não acompanharei. Ficarei com o projeto original da Senhora Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Ouço a Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Rapidamente, Sr. Presidente, Senadora Gleisi Hoffmann,
eu quero apenas citar um caso emblemático no meu Estado, Espírito Santo: as obras do aeroporto de Vitória.
Trata-se de uma situação extremamente complicada e que têm sido pauta de diversas reuniões aqui em Brasília
com os Ministros. As obras estão paralisadas desde 2008, Sr. Presidente, e, recentemente, há uns dias, o Tribunal
de Contas da União tomou a decisão última de que o processo de licitação feito anteriormente foi cancelado,
se encerrou e orienta para que se faça agora uma nova licitação pelo RDC. O Tribunal de Contas da União, que
tem o papel de fiscalizar as obras públicas e acompanhar se os recursos estão sendo bem aplicados ou não,
está recomendando que as obras do aeroporto de Vitória sejam retomadas através do RDC.
Portanto, Senadora, Sr. Presidente e demais Senadores aqui presentes, é urgente a votação dessa matéria
para resolvermos situações como essa de Vitória.
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Possivelmente no Brasil inteiro também temos outras
obras aguardando aprovação desse novo sistema de licitação. É isso, Sr. Presidente. Eu queria fazer este registro na noite de hoje.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senadora.
Há mais dois Senadores pedindo aparte.
(Manifestação da plateia.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria concordar com os Srs. Senadores para dizer que a palavra da Relatora da matéria é regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Claro! A qualquer momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O que é não é regimental é a Relatora
conceder apartes. Essa é uma liberalidade realmente com a qual nós não vamos concordar, de modo que peço a
V. Exª que, por favor, arremate o seu ponto de vista, porque nós precisamos começar imediatamente a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu não queria interromper o discurso da nossa Relatora, mas queria, primeiro, dizer isto: o relator da matéria pode, a qualquer tempo, interferir, expressar seu posicionamento e fazer o debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Foi exatamente isso que eu falei. O
que não pode é conceder aparte.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Segundo, Sr. Presidente, não é o relator que faz as mudanças em relação ao texto original. É a comissão. Portanto, eu
queria desagravar aqui a Senadora Gleisi Hoffmann em relação a algumas colocações que foram feitas.
Obrigado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Humberto.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu quero ser breve, mais por uma questão de justiça, já que a sessão foi tão democrática. Aqui os Presidentes que estavam presidindo concederam o tempo.
É importante reconhecer o esforço, o trabalho que a Senadora Gleisi Hoffmann fez em torno dessa matéria.
Como foi bem destacado pelo Senador Humberto Costa, o parecer que estamos discutindo neste momento no plenário não é mais o parecer da Senadora e, sim, o PLV, o Projeto de Conversão de Lei, aprovado
pela Comissão Mista, aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele está aqui não para acabar com a 8.666.
O debate é válido, o debate é importante, mas é preciso destacar aqui que o que estamos discutindo
são passos adiante com relação ao Regime Diferenciado de Contratação, que tem dado certo para diversas
obras neste País.
Apenas para repor essas questões, para ficar público e notório que estamos neste momento debatendo
um PLV, um Projeto de Lei de Conversão, aprovado pela Comissão Mista, aprovado pela Câmara dos Deputados. É isso o que está em debate nesta Casa.
Cumprimento V. Exª pela pertinência do trabalho em desenvolvimento neste País.
Muito obrigado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada. Agradeço-lhe, Senador Eduardo
Braga.
Vou encerrar me referindo exatamente a essa situação. Não sou Presidente da República nem pretendo ser Presidente da República. O que fiz aqui foi apresentar um parecer em cima de uma medida provisória
discutida e votada por uma Comissão, depois discutida e votada pela Câmara. Quando nós temos discussão e
votação, quando a maioria se coloca, não há que se falar em autoritarismo. Nós estamos num regime democrático. Portanto, ganhar e perder fazem parte do processo. Se a maioria aqui entender que o meu relatório
deve prevalecer, em nenhum momento a minha postura foi autoritária nem mesmo a postura deste plenário.
Acho que é importante a gente recolocar as coisas como elas são de fato.
Quero dizer que nós não temos atrasos nas obras do RDC. O RDC foi aprovado pelo Congresso Nacional
no final de 2011, foi regulamentado no início de 2012. Poucas obras da Copa nós conseguimos fazer por RDC.
As que conseguimos colocar, que são as obras da Infraero, as obras da aviação, as obras dos nossos aeroportos,
nós conseguimos que fossem aceleradas. Tanto é verdade que o que a Senadora Ana Rita falou foi exatamente o que o Tribunal de Contas mandou executar: pelo RDC, um aeroporto que há muito tempo se arrasta para
fazer a execução das suas obras.
Nós não tiramos nenhuma fase dos projetos no RDC. Além do projeto básico e do projeto executivo,
nós acrescentamos o anteprojeto de engenharia. Não fica na mão das empresas. Pode ser feita, sim, audiência
pública. O Poder Público, a qualquer momento, tem que acompanhar, pode requisitar o projeto, pode questionar. Para que comece a obra, ele tem que aprovar. Todos os órgãos de controle de contas verificam as fases.
Então, eu queria restabelecer essa situação, a verdade, porque nós precisamos melhorar a situação das
obras no nosso País. Não é possível que a gente fique fazendo uma obra que leve quatro, cinco, dez anos. Isso
não é só em relação ao Governo Federal, mas também em relação a Estados e a Municípios.
Aliás, Estados governados pelo PSDB, como o Estado de Goiás, como o Estado de São Paulo, como Minas
Gerais, a capital, têm utilizado o RDC, sim, e têm preferido utilizar o RDC quando fazem obras com recursos do
Governo Federal.
Então, é importante a gente trazer a verdade e a luz para que a gente faça um debate respeitoso, sincero
e sério sobre o que nós estamos enfrentando e temos que enfrentar para melhorar a gestão pública neste País.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós acabamos de rasgar o Regimento desta Casa.
Quero dizer a V. Exª que escutei atentamente a Relatora. Ouvi todos os apartes, com calma, tranquilidade. Não vou questionar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estou ouvindo V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não vou questionar a V. Exª, mas quero que não se
repita, Presidente. É o direito que nós temos, iguais, de Senadores, e que estão ditos no Regimento.
Se a Relatora foi à tribuna, não questionei. Deixei a Relatora falar. Ela não foi explicar absolutamente nada.
Ela foi tirar a dor de ter ouvido coisas que ela não gosta de ouvir.
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Se ela tem pretensão um dia de ser líder, que eu já estou vendo que tem, porque ela parece mais a líder
do Governo do que o próprio Líder, Eduardo, ela que comece a fazer um exercício com o grande Líder do Governo, mas tem que aprender a ouvir, como ele aprendeu a ouvir, como o Jucá aprendeu a ouvir. Ser líder não
é para qualquer um, não. Nós somos Oposição. E a Situação tem que aprender a nos ouvir, como no passado,
outrora, nós aprendemos a ouvir também, Sr. Presidente. Então, a Senadora tem que entender isso.
Não estou questionando o erro que nós cometemos hoje. Eu sei que V. Exª é um homem democrático,
quis usar a democracia, deixou correr, V. Exª sempre faz isso, não é de hoje, mas, nessas horas, acho que, para
não haver problemas, é preferível a gente não treinar a liderança em coisas proibidas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo quem queira mais discutir a matéria...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Sr. Presidente, Renan, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª um minuto só
e mais ainda a paciência dos colegas.
Primeiro, não vou partidarizar aqui a medida provisória. Nós temos que votar.
Segundo, V. Exª, que é um homem de bem, que tem vários mandatos, além de nós votamos o RDC, a
medida provisória, nós temos que votar a PEC nº 04 e votar também o requerimento dos agentes de saúde.
(Manifestação da plateia.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu acho que é o mínimo. Essas pessoas estão aqui já
há algumas horas, sobretudo essas centenas de trabalhadores que fazem, com certeza, um trabalho exemplar.
Eu faço um apelo a V. Exª, sobretudo para nós cumprirmos aqui o que estava estabelecido na pauta. Vamos votar o RDC, vamos votar o requerimento dos agentes e a PEC nº 04. (Palmas.)
Com isso, nós estaremos mostrando à opinião pública brasileira que esta Casa está trabalhando, mas,
acima de tudo, estamos discutindo aqui políticas públicas.
Aqui não se discute o que é PSDB, o que é PT, o que é Democratas, o que é PMDB. Estamos aqui para
votar projetos, na defesa dos interesses do povo brasileiro.
Faço um apelo a V. Exª, sobretudo ao seu bom senso, para votarmos também a PEC nº 04 e o requerimento dos nossos agentes de saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
Senador Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no
mesmo sentido, também faço este apelo ao senhor para que a gente possa votar tanto a PEC nº 04 como o requerimento de urgência dos agentes de saúde.
Eu acho que está na hora de o País ser justo com a Defensoria Pública.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Vivemos num Estado Democrático de direito. Que o direito seja verdadeiramente estendido a todas as famílias e a todos os cidadãos. Sobretudo aqueles que não podem pagar um advogado, que tenham, realmente, em todas as comarcas, o defensor público.
Bem como, Sr. Presidente, nenhum profissional conhece tanto as nossas famílias como os agentes de
saúde e os agentes de endemia. No dia em que um governo reconhecer a importância dos agentes de saúde
e de endemia, um presidente, um governador vai ter um senso real de cada família, o que acontece em cada
família, quantos estão desempregados, de que medicamento aquela família precisa, quantas crianças estão na
escola. Isto os agentes podem dar, Presidente, porque eles são obrigados a visitar as nossas famílias.
Por isso, votar a urgência é reconhecer e valorizar os agentes de saúde e os agentes de endemia. E com
certeza vamos ter uma saúde pública muito melhor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.
Senador Roberto Requião, com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu apelo é para que se inicie a votação, mas eu quero transformar esta minha intervenção agora
numa declaração de voto.
Eu ouvi todos os argumentos colocados até agora, mas eu quero colocar aqui o meu testemunho e a
minha experiência como Governador do Paraná por três vezes e Prefeito da cidade de Curitiba.
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Este projeto revoga o planejamento no Brasil. É claro que a Lei nº 8.666 tem de ser modificada, mas já
estamos desistindo do planejamento. E é um projeto absurdo, principalmente no que se refere às penitenciárias. Eu vi várias pessoas defenderem a urgência da construção das penitenciárias. Penitenciária com projeto
integrado, quando nós temos experiências em todos os Estados, como nós temos projetos nacionais, não tem
o menor cabimento.
Eu me lembrava agora do episódio da Revolução Francesa. Maria Antonieta, vendo o povo reunido na
praça a pedir pão, perguntou: “Se não tem pão, porque não comem bolo?”. Eu vejo agora o Governo, diante da
pressão de obras que por falta de planejamento não foram executadas e não existem, dizendo: “Se não tem
projeto, vamos a um RDC”.
Não tem nenhum cabimento! É a consagração da ausência do planejamento e da anarquia no Governo Federal, nos governos estaduais, nas prefeituras e na realização de obras públicas. É o desastre anunciado.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – É preciso que o Congresso tenha consciência do
que está fazendo. É o desastre anunciado. A corrupção se estabelece, o sistema não tem nenhuma segurança
e privilegia o lucro sobre a qualidade da obra.
Meu voto é contrário ao projeto inteiro, não apenas às inovações congressuais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Nós vamos colocar em votação, primeiro, os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira
e orçamentária da Medida Provisória.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Meu voto é contrário, para evitar o desastre que
se sucederá a essa decisão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mário Couto também vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com os votos contrários do Senador
Roberto Requião e do Senador Mário Couto.
Senador Ciro.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) – Sr. Presidente, só para registrar que, nas votações anteriores, o Senador Ciro votou com as Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª.
Há, sobre a mesa, um requerimento que será lido pelo Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Requerimento...
Só para informar ao Plenário que há dois requerimentos com o mesmo teor: o requerimento do Senador
Aloysio Nunes Ferreira e o requerimento do Senador Pedro Taques. Então, eu vou ler um, que corresponde ao
interesse de ambos os Senadores.
Nos termos do art. 311, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro preferência para a
votação da Medida Provisória nº 630, de 2013, sobre o PLV nº 1, de 2014. Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com o mesmo teor, Senador Pedro Taques.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos anunciar a votação do requerimento.
Em primeiro lugar, o primeiro requerimento que foi protocolado, que é o requerimento do Senador Pedro Taques.
Votação do requerimento de preferência para a votação da Medida Provisória.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar, em nome
da base aliada, contra os requerimentos de preferência apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Líder do Governo encaminha contra a aprovação do requerimento.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – O PSB vota a favor do requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota “sim” ao requerimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSOL vota “sim”.
Como vota o PSDB, Senador Aloysio Nunes Ferreira?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Vota “sim”, Sr. Presidente.
Eu acho que seria conveniente nós já partirmos direto para a votação nominal, porque vamos pedir verificação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Fora do microfone.) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos pedir...
O Senador Aloysio está propondo, Senador Pedro Taques, que simplifiquemos o processo legislativo e
façamos logo a votação nominal.
Mais do que isso, eu queria a aquiescência dos Líderes partidários, dos Senadores e das Senadoras para
que, com relação à votação da outra matéria que está na pauta e para a qual haveria um requerimento de urgência a ser apreciado, com o qual eu me comprometi durante a manhã, eu queria pedir a aquiescência dos Srs.
Senadores e dos Srs. Líderes, das Senadoras e dos Senadores, para que pudéssemos, de ofício, marcar a data
da votação dessa matéria, que é muito importante para o País, sem que... E não houvesse prejuízo à votação
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desse requerimento em função da verificação que vamos fazer, da votação nominal que vamos estabelecer.
Então, se pudéssemos avançar, se eu tivesse a aquiescência do Plenário, se não houvesse objeção do Plenário.
É o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de
combate às endemias.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – PMDB de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB está de acordo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção, eu vou marcar
para o dia 21 a apreciação desta matéria.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – É para o
dia 21, se...
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – É para o
dia 21, se não houver objeção do Plenário do Senado Federal.
Os senhores são todos muito bem convidados, se sintam inteiramente à vontade, mas o Regimento da
Casa pede que os senhores e as senhoras permaneçam em silêncio. Em silêncio.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, eu quero entender: dia 21 seria votado o projeto ou o requerimento de urgência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Seria votado o projeto. Nós dispensaríamos, e é esta aquiescência que eu estou pedindo, a apreciação do requerimento de urgência, para votarmos,
no dia 21, a matéria, o substitutivo da Câmara dos Deputados.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem. O PDT vota favoravelmente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Como, Sr. Presidente?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – A urgência hoje e a votação do projeto na
quarta-feira, dia 21.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É exatamente, Senador Pedro Taques.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É exatamente isso. É que, em havendo
a votação nominal, se não houver quórum, é fundamental nós queimarmos a etapa e marcarmos, desde já...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – O PDT está de acordo. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma questão e poder entender qual o teor do que V. Exª está propondo.
Eu sou um dos subscritores do requerimento de urgência, por entender a relevância e a importância da
aprovação dessa matéria relativa aos agentes comunitários de saúde, por várias razões: por ser vinculado a
essa área; por ter sido, como Ministro da Saúde, o primeiro a instituir o pagamento do salário mínimo; por ter,
como Ministro, dado total apoio ao processo de efetivação dos agentes comunitários de saúde.
Portanto, sou aliado incondicional dessa categoria.
Por essa razão, inclusive, apresentei o requerimento de urgência e conversei, posteriormente, depois de
ter sido instado, pela Casa Civil, junto a V. Exª, conversei com as Lideranças no sentido de que nós aprovássemos, aqui, o requerimento de urgência, mas que não definíssemos, de imediato, a data da votação do projeto.
Gente, esse é o tipo de projeto que pode ser vetado. O que saiu da Câmara é uma coisa bastante razoável, que deve ser aprovado na condição em que está. E, como tal, o tempo suficiente para estabelecer o diálogo com o Governo, com os Prefeitos que foram lá forçar, eu acho que é adequado. O pior dos mundos será nós
votarmos alguma coisa aqui que, no Governo, haja o posicionamento de vetar.
Então, sugiro a V. Exª que possamos fazer o que conversei com as lideranças do movimento: votaríamos
o requerimento de urgência aqui e V. Exª, no acordo com os Líderes, com o próprio movimento e com o Governo, marcaria uma data para se votar o projeto. Quanto tempo essa proposta esteve na Câmara dos Deputados?
Anos, anos! Não serão duas semanas ou uma semana que vai fazer essa diferença.
Inclusive em nome da confiabilidade que acho que mereço, por várias demonstrações de entendimento com os agentes comunitários de saúde, de sintonia com a luta deles, de reconhecimento, eu queria que se
pudesse fazer dessa maneira. Se eu tivesse retirado a minha assinatura, não iríamos nem votar. Quero pedir
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esse voto de confiança para que possamos fazer uma negociação mínima e, dentro de um espaço de tempo
mais curto, possamos votar.
É isso que queria pedir a V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim, Senador
Rodrigo e Senador Mário Couto.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, o Líder Humberto Costa merece toda a nossa confiança. Mas acho, Sr. Presidente, marcar a data para a próxima semana, como o senhor
está sugerindo, temos algum tempo e já tivemos tempo demais para debater, para conversar com o Governo.
Esse é um diálogo, Sr. Presidente, que já foi extenso demais. Eu acho que não dá mais para postergar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não estou entendendo. V. Exª está
contra marcar a data da votação?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Não, sou a favor, sou a favor. Estou dizendo
que o Líder Humberto Costa tem toda a confiança. E temos até a próxima semana. Se o Governo quiser conversar, temos até a próxima semana. Mas que deixemos aqui marcada a data...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Presidente, não temos nem relator para a
matéria. Não temos nem relator para a matéria.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Tem sim, já foi indicado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria, é importante que todos
saibam e por isso pedi o apoio do Plenário para marcar a votação, é que essa matéria é originária do Senado,
ela já foi exaustivamente discutida...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ...e que, portanto, se o Governo tiver
que vetar, o Governo veta. É legítimo, é do processo.
(Manifestação da galeria.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agora, quem não pode vetar é o Senado Federal. O Senado não vai vetar. O Senado tem que marcar a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Sr. Presidente, uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Rodrigo
Rollemberg, Senador Waldemir Moka e Senador Humberto Costa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF). Sem revisão do orador – Sr. Presidente,
quero aqui colocar a posição do Partido Socialista Brasileiro no sentido de que possamos votar o requerimento
de urgência hoje e concordar com a marcação da votação para o dia 21.
E quero consultar V. Exª e os demais Líderes partidários se – parece-me que seria votação simbólica, não
há necessidade de votação nominal – poderíamos, ainda na sessão de hoje, votar o Projeto de Lei da Câmara
nº 3, de 2014, que está na pauta, é o item 6 da pauta, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento no
Superior Tribunal de Justiça.
Eu solicito isso a V. Exª, consultando os demais Líderes, se há acordo em relação a isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos avançar na pauta, mas,
com relação a esse projeto que V. Exª especifica, não há acordo ainda para que ele seja apreciado. A ideia nossa
é, em havendo quórum, nós vamos avançar na pauta.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma informação. Foi designado o Senador Eduardo Amorim como o Relator desse projeto dos agentes comunitários
de saúde. Ele está pronto a dar o parecer. Se precisasse hoje, estaria pronto. Então, para quarta-feira não há
objeção em relação a isso.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só lembrar ao Senador Moka
que a competência para designar o relator do plenário é da Presidência. O que nós estamos discutindo é se
vamos excepcionalizar para que a matéria entre na Ordem do Dia.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Eu estou lhe dizendo que, na Comissão de Assuntos Sociais, para onde foi o projeto, já foi designado. Agora, V. Exª está pedindo urgência. Eu estou dizendo:
se precisasse do relatório, estaria pronto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Esse é um ato seguinte. Se o Plenário
entender que nós podemos marcar a votação, na sequência eu vou designar quem será o Relator de plenário.
Isso não é problema.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente,
V. Exª já anunciou uma posição pela Mesa do Senado e que, ao que me parece, tem o apoio da maioria dos Líderes: na próxima quarta-feira, votarmos o projeto dos agentes de saúde.
Se o Governo quer vetar esse projeto, esse é um problema do Governo e não do Senado da República.
Então, V. Exª já tomou uma posição e tem o apoio da maioria dos Líderes daqui do Senado.
Em segundo lugar, Presidente, me parece que aqui houve um consenso em relação ao debate que nós
tínhamos, e que estava encaminhado por V. Exª, de nós termos um acordo tácito aqui sobre a verificação.
Então, me parece que o melhor encaminhamento agora, Presidente, se me permite, é abrir o painel para
ser feita a verificação nominal sobre a votação da MP 630. Então, faço...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, não esqueça deste humilde Senador que
lhe pediu pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, estou aqui também inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – ...este encaminhamento à Mesa, para
que seja feita a abertura do painel e façamos, então, a verificação nominal para a votação da MP 630.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, teria eu na tribuna falado a todos os agentes comunitários de saúde que essa matéria não seria votada hoje. Eu tinha avisado
a eles. Porque a Liderança do Governo tem uma ordem da Presidência para não votar hoje.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Fora do microfone) – Não é verdade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Ora, não é verdade! Não é verdade o quê? Então, V. Exª...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente. Ainda há pouco, o Senador Mário
Couto queria tanto o Regimento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, V. Exª por favor...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Cortou a minha palavra...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª pediu a palavra pela ordem. Por
favor, eu queria que V. Exª encerrasse para nós começarmos imediatamente a votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Deixe-me prosseguir. Deixe-me prosseguir. Saiba escutar. Saiba escutar. Dói, mas é isso.
Diga àqueles agentes ali que V. Exª concorda com a votação hoje. Diga! Diga! Diga, Senador! Fale, Senador!
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente, art. 14.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Fale, Senador!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Ele interrompeu a minha fala e está pedindo pelo art.
14. Ele interrompeu a minha fala; ele agrediu o Regimento e está pedindo pelo art. 14!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, na sequência.
Obrigado a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não. Espere aí. Eu estava terminando, não falei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, se V. Exª puder concluir, por favor.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É que ele interrompeu. Eu estava falando e ele interrompeu.
Calma! Eu quero falar. Não fique nervoso! Não fique nervoso!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Intervenção fora do microfone.) – Quem fica nervoso é V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu? Eu sei, já tinha avisado que as Lideranças do Governo tinham recebido ordem para não votar.
Presidente, eu concordo com V. Exª. V. Exª está cumprindo o Regimento. V. Exª voltou. A princípio, não
quis marcar, foi ao seu gabinete, voltou, veio, marcou. Então, V. Exª está com boa vontade. Eu não tiro a boa
vontade de V. Exª. Agora, eu quero deixar registrado neste Senado o meu voto de protesto. Quero que se registre nas notas taquigráficas desta Casa: várias e várias e várias vezes, a pedido dos Líderes do Governo nesta
Casa, nós votamos em autoridade no mesmo dia, Presidente. Vota-se na Comissão, vem para cá e se vota na
hora, porque tem que aprovar e ligar para a Dilma e dizer para ela: “Olha, nós aprovamos”.
Agora, esses humildes trabalhadores brasileiros, que estão na tribuna desde a manhã, sem almoçar, não
têm o direito de ir para casa, dizendo que o Senado respeitou a todos!
Então, fica o meu protesto.
Eu não posso sair daqui hoje sem poder dormir direito. Quantas e quantas vezes eu vi aqui acordo do
Governo para votar autoridades na mesma hora, para servir à Presidenta!
Então, Sr. Presidente, eu não tenho medo de visagem. Não tenho! Quando eu nasci, a minha mãe perguntou à parteira lá em Salvaterra: “É homem ou mulher?” Ela respondeu: “É um macho!”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro,
eu acho que é muito importante que as pessoas que estão aqui possam diferenciar os apoiadores de ocasião,
aqueles que aproveitam a oportunidade de uma simples votação para aqui posarem como os comprometidos
com uma determinada luta. Eu não estou nesse conjunto de pessoas que se portam assim.
Segundo, Presidente, desculpe-me. Tenho por V. Exª um respeito que creio que ninguém aqui tem mais. Pode
ter igual. Mas eu lamento a colocação que fez V. Exª ao dizer que não seria o Congresso que iria vetar, como se o
meu posicionamento fosse no sentido de que houvesse qualquer tipo de veto por parte do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria pedir desculpas a V. Exª, não
foi essa a minha intenção.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Nós estamos preocupados, inclusive, com
o Regimento, Sr. Presidente.
V. Exª sabe, pelo art. 286:
Art. 286. A discussão e a votação das emendas da Câmara a projeto do Senado far-se-ão em globo, exceto:
I – se qualquer comissão manifestar-se favoravelmente a umas e contrariamente a outras, caso em que
a votação se fará em grupos, segundo os pareceres;
E há todo um estabelecimento de como se faz o processo. Quando nós votamos aqui a Lei Complementar nº 141, nós fizemos isso. Algumas coisas podiam ser retiradas do texto que veio da Câmara, outros achavam
que deveriam mantê-lo integralmente, enfim, há um processo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, eu queria
só lembrar V. Exª...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Só para eu concluir. Esta Casa nem é a Casa
do veto, e é a Casa do entendimento e da negociação. Portanto, não votar essa matéria hoje não é descompromisso com os agentes comunitários de saúde. De forma alguma. Não é! Não é! Não é!
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Não é descompromisso com os agentes comunitários de saúde. Esta também é a Casa da negociação, do entendimento. Nós precisamos fazer com que
esse projeto saia daqui absolutamente consensual. Por que não? Qual a dificuldade de se fazer isso? Nós precisamos esclarecer algumas questões junto ao Governo, junto aos Prefeitos, e votarmos do jeito que ele veio
da Câmara. É isso o que está colocado aqui.
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Então, eu queria registrar essa minha reclamação. Perdoe-me, V. Exª. E, novamente, devo argumentar
neste sentido: de que hoje votemos o regime de urgência e marquemos mais para a frente, ou deixemos em
aberto e possamos fazer com o prazo mais curto possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Só não marca, Sr. Presidente, para a mesma data da
dívida dos Estados. Não marca para a mesma data em que vamos votar a rolagem da data da dívida dos Estados. Já se fez compromisso, promessa, promessa, e o negócio vai para o Dia de São Nunca.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não. Nós vamos… O Senador Simon está
cobrando a marcação da data da troca, da substituição do indexador da dívida pública, da dívida dos Estados.
Nós temos um compromisso de votar essa matéria. Eu, de público, quero dizer a V. Exª que nós não marcamos a data ainda para votar essa matéria a pedido dos Governadores, inclusive do Governador do Rio Grande do Sul. Mas há um compromisso meu, como Presidente do Senado e como representante, nesta Casa, do
Estado de Alagoas, que é o Estado mais penalizado, de que nós vamos marcar a votação dessa matéria. Não
fizemos ainda, porque os próprios Governadores pediram para que nós adiássemos a votação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – 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, apenas
para esclarecer: durante todo esse processo, a Liderança do Governo, em momento algum, tentou procrastinar qualquer tipo de votação com relação aos agentes comunitários de saúde. Portanto, apenas para repor a
verdade, para que não fique aqui um jogo entre aqueles que estão no plenário e aqueles que estão na galeria.
A nossa posição é de discussão com absoluta profundidade, seriedade, transparência. Nós não estamos
aqui para fazer brincadeira, nem para fazer jogo para plateia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria agradecer a V. Exª.
É importante que essa intervenção do Senador Eduardo Braga seja levada em consideração. É o contrário: nós votamos aqui, no orçamento impositivo, um acordo – em função de um acordo, reservamos os recursos para a saúde no Brasil.
Havia a possibilidade de que a Câmara mexesse no texto dessa matéria. Eu, ontem, fiz aqui uma lembrança: que, qualquer alteração que a Câmara fizesse, essa matéria voltaria para tramitar no Senado Federal, e
dificilmente nós teríamos os recursos para essas matérias que nós estamos aprovando agora.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Apenas para complementar: fui, inclusive, o Relator e apresentei o substitutivo que viabilizou o entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Relator da matéria.
E eu queria só dizer aos Senadores que eu pedi aquiescência da Casa, porque, por unanimidade, dá para fazer
tudo, inclusive, dispensar-se a apreciação de um requerimento de urgência, desde que haja um consenso da Casa.
Como essa matéria já foi exaustivamente discutida e a data do dia 21 designada para sua apreciação,
significa dizer que, até lá, nós temos, sim, prazo para conversação, para resolver ainda o que for possível resolver. Esse é um esforço, evidentemente, que nós estamos fazendo.
Mas o que não pode prevalecer é o entendimento de que a Câmara está querendo resolver o problema
do piso dos agentes comunitários de saúde, e o Senado, preventivamente, está barrando. Nós não vamos, em
nenhuma hipótese, concordar com isso.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
fala dessa questão, mas eu queria lembrar que, em 2010 – portanto, até um pouco do reforço do que V. Exª
disse –, essa matéria já estava na Câmara dos Deputados, saída daqui do Senado Federal. Terminou uma longa
jornada agora, de quatro anos, fazendo o debate dessa matéria, que era exatamente, eu diria assim, os pontos
cruciais: a questão da fixação do piso e o debate sobre a questão do fundo.
Esse, inclusive – aí o Senador Paulo Paim, que acompanhou isso sobejamente bem aqui no Senado e participou desse processo do envio para a Câmara dos Deputados –, era um dos dois pontos do gargalo. E ficou
apontado, a partir da votação na Câmara, Senador Humberto, na semana passada, o valor, Senador Renan, que
é o valor hoje fixado do repasse que o Ministério da Saúde faz para o programa em cada Município.
Então, esse não foi um processo que também nasceu de uma pressão de ontem; é algo que vem sendo, de
certa maneira, trabalhado. Eu acho que o encaminhamento... É óbvio, o desejo é extremamente natural, até pelo fato
da espera, que não é uma espera só da semana passada para cá; agentes estão vindo ao Congresso Nacional desde 2010. Esse é um processo, Senador Renan, que se iniciou em 2006, com a aprovação da emenda constitucional.
Portanto, nós estamos falando de algo de oito anos, o tempo que esse debate está sendo travado de forma
muito clara. E não avançou, Senador Aloysio – eu cheguei a conversar com V. Exª ontem. E não avançou exata-
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mente por isto: porque era importante que se buscasse o entendimento para que não se repassasse isso só para
as prefeituras sem a consolidação de um fundo para não inviabilizar a vida dos agentes. Porque, se não houver o
repasse, se não houver essa questão do repasse do Ministério da Saúde, não há como os Municípios bancarem.
Nós fizemos isso com toda a responsabilidade para evitar, inclusive, o fato de se ganhar um piso e, na
outra ponta, ganhar a demissão. Então, esse foi o debate que, ao longo desses anos, se buscou fazer.
E é extremamente natural que o desejo de quem está aqui nas galerias fosse sair daqui, na noite de hoje,
com o projeto aprovado. É óbvio! Porque, volto a dizer, não é uma busca de ontem; é uma busca já de oito anos, ...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) –... fazendo-se, inclusive, essa caminhada permanentemente a Brasília.
Acho que o encaminhamento que V. Exª faz é um encaminhamento que determina, abre já um caminho.
Se não é o que satisfaz, é pelo menos o que aponta já a responsabilidade de qual o tratamento que a
gente vai ter a oportunidade de dar a essa matéria, a partir do posicionamento do Senado da República.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Quero fazer
uma sugestão ao Plenário – aqui todos já se manifestaram sobre a questão de data da votação: que a gente
conclua a votação do RDC e depois continuamos o debate sobre qual data V. Exª vai determinar para a apreciação do projeto dos agentes de saúde.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A data, como não houve objeção do
Plenário, já está marcada. Essa matéria será apreciada no dia 21.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento de preferência.
Por conta de acordo dos Líderes partidários, nós vamos simplificar o processo e vamos direto fazer a votação nominal do requerimento.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – O PT vota “não”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa
que, por favor, prepare o painel.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – A Base recomenda, Sr. Presidente, o voto “não”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, o PSB recomenda o
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – O Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os democratas votam “sim”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT encaminha voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – A minoria vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A minoria vota “sim”, Senador Wilder
Morais.
Senador Ricardo Ferraço, como vota o PMDB?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – O PMDB encaminha pelo voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.
Senador Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSC vota “sim”.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – O PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSOL vota “sim”.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Nós estamos
procedendo à votação nominal, apreciando o requerimento...
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O PP vota “sim”, Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª já fez o
compromisso de votar dia 21 o projeto dos agentes. Eu gostaria que V. Exª, se possível, diante das Lideranças
dos Partidos, também marcasse uma data da PEC nº 04, dos Defensores Públicos. Não ficou estabelecida a data.
V. Exª poderia, se possível, evidentemente com a concordância dos Líderes aqui presentes, também estabelecer essa data, quando, que dia vai ser a votação dessa PEC. Caso contrário, temos dificuldade até para atender
os defensores de todo o Brasil, que estão presentes aqui no aguardo.
Meu caro Líder Eduardo, V. Exª também tem que se sensibilizar com os defensores públicos do nosso
País. De forma que acho que V. Exª poderia bem estabelecer aqui a data dessa PEC.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Na mesma direção do Senador Jayme Campos,
esta PEC é importantíssima para a Defensoria Pública. Além disso, nós temos o PLC nº 03, que cria os cargos no
Superior Tribunal de Justiça. Esse projeto também merece votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, gostaria de registrar
aqui o voto do PCdoB a essa matéria, a esse requerimento de preferência.
O nosso encaminhamento é “não”. Votamos pela preferência do relatório da Senadora Gleisi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PCdoB recomenda o voto “não”.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Já me referi, voto “sim”, Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP recomenda o voto “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mário Couto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, estou assustado, sinceramente. Onde estão os votos dos petistas? Eu não estou vendo nenhum petista votar. Interessante. Interessante. Olha, não tem
um petista votando. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora de Nazaré!
Era só isso, Presidente.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Votou o Paim, votou o Paim. Vamos aplaudir o Paim.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Senador Mário Couto, o meu nome está lá.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Presidente, Presidente, é importante que V. Exª esclareça o que está sendo votado. E aqui ninguém está para ser policiado quanto a seu voto por quem quer que seja...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas onde é que estão? Onde é que estão os votos?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Nós estamos votando aqui é o Regime Diferenciado de Contratação. Pelo que eu entendi, quanto ao tema dos agentes comunitários de saúde, V. Exª já
marcou uma data. É isso?
Então, vamos parar de demagogia aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos fazendo uma votação
nominal da preferência, da preferência do...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Exatamente, exatamente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, Presidente! Ainda estou falando, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... da medida provisória, portanto, do
texto básico sobre o projeto de conversão. É essa votação a que nós estamos procedendo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, eu ainda estou falando. Vou só encerrar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vou só encerrar a minha fala, Presidente. É porque
todo mundo, quando eu falo, não sei o que eu causo. Eu causo um “trec-trec”...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... aí todo mundo entra na minha fala, Presidente.
Presidente, estou acabando de falar.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, eu estou acabando de falar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É porque não sei, Presidente! Por duas vezes eu tento
falar e não consigo, porque eu crio mal-estar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – V. Exª não pode falar tantas vezes, porque V.
Exª acaba falando...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não, não, não, mas eu não acabei...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, eu não acabei de falar! O Senador entrou
na minha fala. Presidente, eu tenho o direito de falar, de encerrar a minha fala, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu torno a falar: outrora, outrora, o PT votava em tudo,
mas olha agora, gente: não há um voto petista...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Nenhum. Só o Paim.
Paim, parabéns! Pelo menos você é um Senador que cumpre a sua palavra e o juramento que fez aqui
no Congresso Nacional.
Obrigado, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu darei em seguida a palavra a V. Exª,
pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Presidente, pelo que estou entendendo, todas as
matérias serão votadas no dia 21. O apelo que eu faço a V. Exª é que também a política de cotas, que foi votada
por unanimidade, lá na CCJ, também seja pautada para o dia 21.
E eu espero que os agentes de saúde que estão nas galerias tenham entendido que aqui o que foi consagrado, que é o de mais importante, é que, no dia 21, a matéria de vocês vai ser votada. Isso está além do que
vocês podem imaginar, que me parece que alguns da galeria não entenderam. Como a MP, até o momento,
não foi votada, pelo menos vocês vão sair daqui sabendo que, no dia 21, essa questão vai ser resolvida. É uma
questão regimental, prática e objetiva, pela decisão tomada pela orientação do Presidente da Casa e do Líder
do Governo. Isso é mais do que positivo! Dia 21, a Casa vai votar o piso dos agentes.
É isso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos exatamente o que está sendo sugerido também pelo Senador Paulo Paim: nós votaremos, no dia 21, essa matéria, dispensando desde já,
pelo posicionamento da Casa, a necessidade de votarmos o requerimento de urgência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia e, em seguida, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, como já
foi definido que essas votações serão dia 21, quero saber o posicionamento de V. Exª porque segunda-feira é
exatamente o Dia da Defensoria Pública. Não ficou claro, para mim pelo menos, a data de votação da PEC 4.
Não sei quando vai ser votada a PEC 4.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Hoje, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – A PEC 4 será votada hoje, Presidente?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Hoje! Hoje!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se houver quórum para deliberação,
nós vamos avançar na Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É isso!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Presidente, já estamos, há vários minutos, sem
alteração do quórum. Portanto, eu pediria a V. Exª que declarasse a votação, Sr. Presidente.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Presidente, uma questão de ordem antes
de o senhor verificar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, para uma questão de ordem.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente, se não for
possível votarmos hoje a PEC 4, podemos definir que ela também seja votada no dia 21? Terça-feira, dia 20, então?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria já está na Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, já está na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria já está na Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria já está na Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero, nós apenas dispensamos a votação do requerimento de urgência para uma matéria que chegou da Câmara dos Deputados e, na
forma do Regimento, tramitaria nas comissões técnicas da Casa. Quer dizer, essa matéria não está na Ordem
do Dia: ela entrará na Ordem do Dia para o dia 21.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Então, a PEC da Defensoria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As outras que estão na Ordem do Dia,
para que sejam apreciadas, precisarão apenas de quórum para deliberação.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – O.k. Ficou entendido, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Votar a PEC hoje é impossível.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para tranquilizar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A PEC é votada e perde o...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – ... quem está nos acompanhando na votação, nós
estamos votando aqui uma medida provisória, e provavelmente a sessão vai cair por falta de quórum. Então,
na terça-feira que vem, nós vamos recomeçar a sessão, como primeiro item, nessa votação nominal.
Após essa votação, já estão na pauta a PEC nº 11 – portanto, quero dizer às pessoas de Roraima e do
Amapá que estão nos assistindo, milhares de pessoas, que deveremos votar na terça-feira, se houver quórum
– e também a PEC nº 04, da Defensoria, também na terça-feira, quando tivermos quórum.
Portanto, não é necessário mais nenhum calendário. Na quarta-feira, estão os agentes de saúde, marcado por V. Exª. Todos ficam aquinhoados, atendidos, e nós vamos votar com o quórum e com o calendário
marcado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador José Agripino com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro.
Acho que aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo não têm a informação precisa sobre quantos votos são necessários para a aprovação de uma PEC. São três quintos, são 49. Temos 38 votos. Era absolutamente impossível, no dia de hoje, colocar-se em apreciação, para ser aprovada, qualquer proposta de emenda à
Constituição. Quem quer a aprovação da PEC da Defensoria Pública e dos Agentes de Saúde tem é que bater
palmas para o adiamento para o dia 21.
Até porque está claríssimo, claríssimo, que o Governo, nessa votação, perdeu, amargou uma derrota. O
que se queria votar era o Regime Diferenciado de Contratações. O Governo não teve número para votar. O requerimento do Senador Aloysio Nunes, de inversão de pauta, para que se votasse a matéria pelo texto original
da Câmara, lograria êxito. Tanto que o Governo preferiu obstruir a votação.
O que eu espero é que, na próxima sessão, quando essa matéria entrar em votação, os mesmos que estavam com a convicção de votar – é aquela história de vão-se ao anéis, ficam os dedos – o RDC apenas para
presídios que mantenham a posição, em nome da dignidade, e fazendo com que uma matéria que, se fosse
apreciada hoje, lograria êxito, tenha êxito de novo no dia 21.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo número regimental, declaro encerrada a Ordem do Dia e passo a Presidência dos nossos trabalhos ao Senador Paulo Paim.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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
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.
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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.
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
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.
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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;
– 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.
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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).
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).
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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).
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.
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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).
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao Senador Suplicy,
o primeiro orador depois da Ordem do Dia.
Senador Eduardo Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, querido Senador Paulo Paim; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu aqui apresento um
requerimento no sentido de ser oficiado ao Ministério das Relações Exteriores a necessidade de o Governo brasileiro realizar urgentes gestões junto ao governo iraniano para mitigar o sofrimento dos bahá’í e, em especial,
para que ele seja instado a conceder imediata liberdade aos líderes da comunidade bahá’í que estão presos.
Em 14 de maio de 2008, o governo do Irã promoveu a prisão de sete líderes da comunidade bahá’í, cinco
homens e duas mulheres: Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid
Rezaie, Behrouz Tavakkoli e Vahid Tizfahm. Eles vêm, há longos anos, sofrendo na prisão, tendo passado
períodos prolongados em confinamento solitário, sem acesso a defesa e assistência jurídica e em condições que são uma verdadeira afronta aos padrões do direito internacional atinentes aos direitos fun-
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damentais da pessoa humana. Essas sete pessoas foram presas tendo como acusação serem membros
da seita bahá’í.
Pois bem, nesta quarta-feira, 14 de maio, completam-se seis anos da prisão das lideranças bahá’í presas,
de maneira arbitrária e absolutamente injustificada.
E para marcar mais um triste aniversário dessa injustiça, os bahá’ís de Brasília realizaram, na manhã da
quarta-feira, manifestação pública em frente ao Congresso Nacional, estendendo banners, clamando
pela liberação imediata dos Yarán, que é como os 7 líderes bahá’ís presos são chamados – aliás, uma
palavra persa que significa amigos – e também clamando pelo respeito aos direitos humanos de todas
as minorias religiosas ora perseguidas no país persa.
O ato público constou da leitura de orações de diversas religiões – bahá’í, cristã, muçulmana, judaica,
cultos afros, dentre outras –, porque um dos fundamentos da religião bahá’í é exatamente a unidade
religiosa, o apreço pelas diversas formas de conexão com o Sagrado.
Creio ser oportuno tecer algumas considerações sobre esse assunto.
A prisão desses bahá’ís, conhecidos como Yarán, tem recebido imensa repercussão internacional, com
dezenas de governos e parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em geral, se pronunciando em defesa dos Yarán e exigindo a imediata cessação da violação dos direitos humanos dessas
pessoas inocentes, ora confinadas numa tenebrosa prisão de Evin, em Teerã.
E, a cada semana, inclusive em diversas cidades brasileiras, novas ações são feitas em várias partes do
mundo para chamar a atenção dos governos e da imprensa internacional para o destino dos bahá’ís no Irã.
Em pleno século XXI, após a humanidade haver conquistado domínio sobre o átomo, colocar um primeiro homem a caminhar sobre a face da Lua, inventariar cidades e lugares como patrimônio de toda
a humanidade, como a cidade de Machu Pichu, no Peru, as pirâmides no Vale do Luxor, no Egito, e o Taj
Mahal, na Índia, inventar possantes aviões supersônicos que fazem em breve espaço de tempo travessias
transoceânicas, produzir documentos jurídicos de amplitude planetária como o é, desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é deplorável que ainda tenha de conviver de forma leniente com
a sistemática violação dos direitos humanos básicos de mais de 300 mil seres humanos no Irã.
Eles são adeptos da religião monoteísta bahá’í.
Quais os crimes de que são acusados os bahá’ís pelo governo do Irã?
Apesar das provas irrefutáveis de que a comunidade bahá’í no Irã está sendo perseguida somente por
causa de sua crença religiosa, o governo iraniano justifica essas perseguições alegando ser a comunidade bahá’í culpada de diversos crimes. Todas essas imputações mostram ignorância dos princípios básicos e da história da Fé Bahá’í. Nunca foi apresentada nenhuma evidência para apoiar essas acusações.
As principais imputações são as seguintes:
1. Os bahá’ís são acusados de serem partidários do regime dos Pahlavis e do falecido xá do Irã, de terem
colaborado com o Savak – a polícia secreta daquele regime – e de serem uma organização política de
oposição ao atual Governo iraniano.
Os bahá’ís são obrigados pelos princípios básicos da sua fé a mostrarem lealdade e obediência ao governo do país no qual residem. Portanto, a comunidade bahá’í no Irã não se opunha ao regime dos Pahlavis,
assim como não têm se oposto ao governo atual do Irã; na realidade, eles têm obedecido a todas as leis
e instruções do governo atual, inclusive as instruções dirigidas contra a Fé Bahá’í, tais como a ordem de
dissolverem todas as instituições administrativas bahá’ís no Irã.
Os bahá’ís são também obrigados a evitar qualquer forma de envolvimento na política partidária. Os
bahá’ís foram impedidos pela adesão à sua religião de aceitarem ministérios ou cargos políticos semelhantes sob o regime dos Pahlavis. Eles não colaboraram com a Savak. Muito pelo contrário, o regime
dos Pahlavis consistentemente perseguia a Fé Bahá’í, tendo a Savak sido um dos principais órgãos dessa
perseguição. Muitos bahá’ís sofreram maus tratos nas mãos dessa força repressiva. Para os bahá’ís no
Irã, a ideia de colaboração com a Savak teria sido impensável.
O atual governo iraniano tem alegado que certos oficiais da Savak, tais como Parviz Sabeti, eram bahá’ís.
Essas alegações são completamente inverídicas. Nenhum desses oficiais era bahá’í.
2. Os bahá’ís são acusados de serem inimigos do Islã.
Os bahá’ís reconhecem os fundadores de todas as principais religiões do mundo – Buda, Krishna, Zoroastro, Moisés, Jesus Cristo e Muhammad – como profetas de Deus, reverenciando as mensagens que eles
trouxeram e as religiões que eles inspiraram.
Os bahá’ís acreditam que esses grandes profetas foram seguidos no século XIX por outro grande profeta,
Bahá’u’lláh, que trouxe uma mensagem de particular relevância à era atual. Esta crença é a base do estabelecimento da Fé Bahá’í como uma religião mundial independente, assim como a crença no profeta
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Maomé é a base do estabelecimento do Islã como uma religião mundial independente. Já em 1924, uma
Corte sunita de apelação, no Egito, reconheceu que a Fé Bahá’í é uma religião mundial independente. A
Fé Bahá’í é uma nova religião, inteiramente independente... Portanto, nenhum bahá’í pode ser considerado muçulmano, ou vice-versa, da mesma forma que nenhum budista, bramanista ou cristão pode ser
considerado como um muçulmano.
3. Os bahá’ís são acusados de serem agentes do sionismo.
Essa imputação baseia-se tão-somente no fato de que o Centro Mundial Bahá’í fica em Israel. Entretanto, ele foi estabelecido lá no século passado, muito antes de o Estado de Israel vir à existência, de acordo
com as instruções explícitas do fundador da Fé Bahá’í, que fora exilado para lá de sua terra natal, a Pérsia.
Portanto, não tem nenhuma relação com o Estado de Israel ou com o Sionismo.
4. Os bahá’ís são acusados de prostituição, adultério e imoralidade.
Essa acusação, como as outras, está completamente sem fundamento. Os bahá’ís têm um código moral
estrito, dando grande importância à castidade e à instituição do casamento.
A imputação de prostituição deriva da falta de qualquer oportunidade para os bahá’ís no Irã casarem
de acordo com suas consciências e terem aquele casamento reconhecido. A cerimônia de casamento
bahá’í não é reconhecida no Irã, e não existe cerimônia de casamento civil. Consequentemente, os bahá’ís
enfrentam a escolha de renegarem sua fé para casarem-se de acordo com os ritos de uma das religiões
reconhecidas no Irã, ou de casarem-se de acordo com os ritos da sua própria fé. Eles, coerentemente, escolhem sua fé, casando-se de acordo com os ritos bahá’ís. O Governo não reconhece esses casamentos,
denunciando as esposas bahá’ís como prostitutas.
As outras acusações contra os bahá’ís, de adultério e imoralidade, baseiam-se somente no fato de que,
de acordo com o princípio bahá’í da igualdade de homens e mulheres, não existe segregação dos sexos
nas reuniões bahá’ís.
Feitas essas considerações que são de absoluto conhecimento público e respaldam documentos e resoluções emitidas pelas Nações Unidas, por parlamentos nacionais como o dos Estados Unidos e do Reino
Unido, além de serem confirmadas em documentos emitidos por organismos como a Anistia Internacional, fica claro que os bahá’ís são oprimidos, presos, torturados e mortos pelo estado permanente de
injustiça que tornam crime o direito à liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de reunião,
a liberdade de ingressar em universidades do país, além de tornar crime o direito às aposentadorias a
que seus membros têm direito e de ver seus lugares sagrados, além de seus bens moveis e imóveis, serem
arbitrariamente confiscados ante o olhar cúmplice e complacente dos agentes da lei.
Essa perseguição que vem de longe, perpassa todos os governos iranianos, todo o período dinástico dos
Xás da Pérsia e, mesmo sob o jugo do Xá Reza Pahlevi, o soberano mais ocidental da história recente do
país, os bahá’ís foram alvo das mais diversas atrocidades visando a sua não existência, tanto espiritual,
como religião monoteísta que é, quanto física, com as prisões e os assassinatos.
Os cidadãos e as cidadãs iranianas têm sido alimentados desde sua infância com cargas de ódio e doutrinações claramente maliciosas e preconceituosas que a retratam como “seita perigosa”, “antimuçulmana”, “agente do sionismo”.
Tudo dentro de falsas premissas e vãs motivações.
É um ciclo vicioso que se perpetua desde o ano de 1844, ano do surgimento da Fé Bahá’í no mundo, e
mais precisamente no Irã, então conhecido como Pérsia.
Vítimas do fanatismo de Estado, os bahá’ís foram obrigados a emigrarem do Irã ao longo da história, e
as maiores ondas de imigrantes bahá’ís do Irã se verificaram nos anos 1950 do século passado, época
em que o país foi governado por Reza Pahlevi, e tomou maior impulso a partir de 1979, quando o Aiatolá
Ruholláh Khomeini derrubou o Xá e estabeleceu no país o regime teocrático a que chamou de República
Islâmica do Irã.
A incitação da população iraniana contra os bahá’ís faz parte de obscuro esquema de lavagem cerebral
fundada no conceito controvertido da existência não de seres humanos sujeitos de direitos humanos
inalienáveis que o levem à busca da felicidade, mas, antes, no conceito que distingue “muçulmano” de
“infiel” assim como se distingue o certo do errado, a noite do dia, o inverno do verão.
Nessa falaciosa dicotomia, os bahá’ís são diligentemente retratados como “descrentes hostis”, esses que
os muçulmanos xiitas elegem para travar guerras físicas e psicológicas. É dessa junção de fanatismo religioso com nacionalismo extremista que busca sobreviver no governo e na sociedade iraniana a justificativa para que os bahá’ís sejam considerados inimigos do Estado, pessoas nocivas à sociedade e, portanto,
merecedoras de toda forma de opressão, da prisão à tortura e desta à morte.
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Com a criação da República Islâmica do Irã, sua constituição incluiu o artigo 167, que provê respaldo
legal para a aniquilação dos bahá’ís, concedendo amparo jurídico aos tribunais em suas ações para a
erradicação dessa comunidade, não por acaso a maior minoria religiosa do país, tendo maior número
de adeptos que a soma dos judeus e cristãos do país, por exemplo.
Será mais um grito por justiça e em defesa dos direitos humanos de todos os que destes têm sido privados.
Entendem os bahá’ís que “o que infelicita a parte infelicita o todo” e que a consciência espiritual da humanidade não pode continuar vítima da opressão do Estado, nem de quaisquer forças sociais que tolham o
direito básico de cada ser humano – o direito de crença [em especial de crença religiosa].
Trata-se de uma questão de justiça e respeito ao ordenamento jurídico internacional que tanto prezam
os postulados de defesa dos direitos humanos.
Por tudo, avalio como importante a aprovação deste requerimento, de modo que o Governo Brasileiro possa também participar dessa campanha internacional em apoio aos líderes bahá’ís presos no Irã.
Sr. Presidente, eu gostaria, aqui, de dizer que eu, assim como o Senador Paulo Paim, conheci uma pessoa, que tivemos como nosso companheiro, que havia se convertido ao bahá’í: o nosso querido Luiz Gushiken.
Se me permite, vou concluir com as próprias palavras de discurso de homenagem ao Centenário da
Ascensão de Bahá’u’lláh feito na sessão de 28 de maio de 1992, quando V. Exª era colega de Luiz Gushiken no
plenário da Câmara dos Deputados.
Ele disse:
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, ilustríssimos representantes da Fé Bahá’í e demais autoridades presentes, subo a esta tribuna investido da mais alta honra, pois a mim foi concedida a oportunidade de
falar sobre uma proeminente figura que se tornou objeto de estudo, em várias partes do mundo, em face
do seu legado de ideias, de incomparável potência transformadora.
Há muitos anos, Sr. Presidente, venho dedicando-me ao estudo das religiões, motivos por interesse intelectual e também espiritual. Conhecer um Baghavad Gita, o Velho e o Novo Testamento, bem como o
Alcorão e os vários textos búdicos, tem fortalecido em mim a convicção de que os impulsos provocados
por essas Revelações, ditas Sagradas, constituem as raízes mais fortes dos processos verdadeiramente
civilizatórios da humanidade.
E eis, Sr. Presidente, que me deparo, perplexo, com a mais colossal obra religiosa escrita pela pena de um
só homem, elaborada em condições inimagináveis, e capaz de concentrar em um só tempo vigor estilístico, autoridade majestática, força moral incomparável, generosidade abundante, admoestação severa,
beleza artística e tom profético.
Bahá’u’lláh, Sr. Presidente, é o nome do autor desta obra.
Filho de família da alta nobreza da corte persa, desde jovem abandonou as vaidades da corte para defender os pobres e aflitos que gemiam ante a tirania da Igreja e do Estado.
Crítico severo da manipulação do nome de Deus, da corrupção e do suborno que grassavam pelo país,
participante ativo de um pujante movimento religioso que, na época, eletrizava todo o Irã, cedo conheceu a ira e o ódio do clero e da realeza da época.
O resultado dessa contenda foi a mais ignominiosa atrocidade cometida contra uma fé religiosa. No decurso de poucos anos, mais de vinte mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram assassinadas.
A Pérsia inteira foi devastada impiedosamente.
Na história das religiões, tamanha barbarização, tamanhos massacres e torturas só são comparáveis
ao martírio dos cristãos do século I.
A partir desses momentosos acontecimentos, durante quarenta anos, Bahá’u’lláh só viveu em exílios e
prisões, e neste ambiente escreveu suas mais belas obras. Em 1867, proclama, publicamente, sua missão,
reafirma sua condição de profeta predito por revelações anteriores e, nesta condição, dirige-se aos “Reis
e Governantes do Mundo” através de uma série de declarações que se inscrevem entre os mais extraordinários documentos da história da religião.
O vigor do pensamento de Bahá’u’lláh é tão forte que o iminente escritor russo Leon Tolstoy, humildemente, afirma:
“Passamos nossas vidas nos esforçando por desvendar os mistérios do universo; e é um prisioneiro persa,
Bahá’u’lláh, em Akká, na Terra Santa, quem possui a chave... Os ensinamentos de Bahá’u’lláh nos apresentam, agora, a forma mais elevada e pura do ensinamento religioso.”
O escritor brasileiro Érico Veríssimo, [do Rio Grande do Sul], também registra o sabor do Vinho Seleto de
Bahá’u’lláh:
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“Gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia, à hora do poente, os degraus de mármore que, por entre solenes ciprestes, me levariam até a port’a do Templo Bahá’í... e talvez à salvação
espiritual”, [diz Érico Veríssimo].
É impossível, [continua Luiz
���������������������������������������������������������������������������
Gushiken],������������������������������������������������������������
comentar em um só fôlego e mesmo de forma resumida a vastidão das ideias deste que se diz profeta. Quero centrar-me em algumas que considero verdadeiramente
revolucionárias.
O ponto focal dos escritos é a Unidade do Gênero Humano, expresso na célebre frase “A terra é um só país,
e os seres humanos seus cidadãos”.
Desta simples frase decorre o mais ambicioso projeto político jamais imaginado: um Estado supranacional, legitimado mundialmente, dotado de poder coercitivo, expressando a cúpula de uma organização
mundial em que todas as nações, raças e crenças estejam unidas num só corpo, livres das influências
belicistas de governos e povos, com seus recursos econômicos organizados e explorados, seus mercados
coordenados e desenvolvidos, e a distribuição dos produtos regulada segundo princípios equitativos.
Um sistema federado de países, com Poder Legislativo, Executivo e Judiciário em nível mundial, dotado
de uma Força Militar Internacional, sem prejuízo de forças armadas internas em cada país, organizada
para a defesa e manutenção das normas de um novo código internacional e que se baseia no princípio
da cooperação mútua, na solidariedade entre os povos e na proteção da humanidade.
Para Bahá’u’lláh os grandes problemas do mundo contemporâneo têm suas raízes nas estruturas sociais
e no sistema de valores. Um novo convênio entre as nações, o estabelecimento de novas instituições, o
ordenamento de novas cláusulas objetivas e bem definidas sobre os direitos e obrigações de cada governo, o estabelecimento das fronteiras e limites de cada país, e igualmente os armamentos de cada país
severamente limitados e controlados, eis o esforço supremo a que os governantes do mundo e a raça
humana devem se dedicar para o advento de uma nova era da humanidade. E enquanto tudo isso não
acontecer, de acordo com as profecias de Bahá’u’lláh, a tranquilidade do mundo estará impossibilitada
de se estabelecer, e a humanidade estará fadada a imensas tribulações.
Esta nova ordem mundial, prescrita por Bahá’u’lláh como o único remédio para os males da humanidade, não parte da crença de que os homens e as nações são perfeitos em sua conduta moral e desprovidos de interesse material. Não intenta qualquer uniformização de povos e indivíduos, antes considera
as diversidades étnicas, culturais, de língua, pensamento e hábitos como expressão natural e fecunda
das diferenças do gênero humano. Nesta nova ordem, nenhum conflito deve haver com os nobres e inteligentes sentimentos de um patriotismo sadio, mas a fúria nacionalista e os ódios raciais deverão ser
definitivamente sustados.
Os imperativos de um mundo unificado em novas bases, portanto, enaltece a autonomia dos países até
o ponto em que se evitem os excessos de centralismo exagerado.
O princípio da Unidade do Gênero Humano, eixo central da Revelação profética de Bahá’u’lláh não é um
simples apelo emocional aos princípios de fraternidade humana, ou uma mera proposição idealística,
antes é a expressão objetiva da atual etapa da humanidade, que, neste momento, clama por unidade
orgânica no plano da política, já que, no domínio do econômico e das comunicações, a interdependência está definitivamente fincada.
O Estado nacional, baluarte de uma etapa da humanidade, esgotou-se como uma forma determinada
de organização da humanidade. Agora, os Estados nacionais soberanos deverão evoluir para um novo
sistema que os agregue num corpo federado mundial, em que o conceito de cidadão nacional é estendido para o conceito de cidadão do mundo.
Para Bahá’u’lláh, a religião e a ciência devem estar em harmonia. Fé e razão devem estar postas na mesma
balança. E, se alguma ideia religiosa estiver em conflito com a ciência, aquela não é senão uma superstição. Por outro lado, a ciência sem guarda dos valores espirituais poderá transformar-se em poderosa
arma contra o próprio homem. Para Bahá’u’lláh, o fenômeno do milagre jamais pode ser utilizado como
argumento de prova ou de convencimento.
Em oposição frontal às tradições que afirmam, cada qual, que a revelação do seu respectivo profeta é uma
revelação final e única, Bahá’u’lláh introduz um conceito revolucionário acerca das revelações: a revelação
divina é progressiva, complementar e contínua, como uma espécie de Lei da Relatividade governando
o mundo do espírito. De cada profeta emanaram-se leis de conduta moral e ensinamentos espirituais
de conformidade com as necessidades da época. Daí os diferentes ensinamentos que encontramos nas
escrituras das distintas religiões. E como os profetas possuem igual essência, necessário se faz o respeito
e a veneração a todas as religiões reveladas.
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Muito antes do Ocidente, no âmago do mundo muçulmano, Bahá’u’lláh erigia o princípio da igualdade
entre o homem e a mulher como uma necessidade desse tempo. Pregou exemplaridade da conduta dos
atos em detrimento das palavras.
Concedeu destaque especial à noção de justiça, considerado-a como o mais importante valor nas relações humanas e transcendente a qualquer adjetivação. A seu ver, somente o cultivo do senso de justiça,
tanto no nível dos indivíduos como das instituições, poderá edificar uma sociedade sem os extremos de
riqueza e pobreza e limpá-la da degeneração moral.
Ouçamos as próprias palavras de Bahá’u’lláh:
“O que educa o mundo é a justiça, pois este é sustentado por dois pilares, a recompensa e a punição. Esses dois pilares são fontes de vida para o mundo”.
Para que todos os princípios sejam concretizados, Bahá’u’lláh estabelece a educação universal obrigatória
como condição vital para a liberação das potencialidades espirituais e intelectuais do homem.
Após essa apresentação, assim termina o Deputado Luiz Gushiken:
(...) Antes, porém, informando aos meus pares e distintas figuras aqui presentes, que não sou membro da
Fé Bahá’i. Aceitei vir a esta tribuna porque já conhecia esse monumento do pensamento religioso que é
Bahá’u’lláh. Quando tratamos de assuntos religiosos, não podemos nos esquecer da marca do nosso tempo: o fanatismo e a intolerância religiosa, a decadência da estrutura clerical, o vazio de espiritualidade, o
colapso moral de grande parte dos governantes do mundo, a disseminação do messianismo e misticismos de toda espécie. Tudo isso impõe a mais severa e criteriosa investigação das verdades ditas divinas
Em se tratando de Bahá’u’lláh, pela primeira vez na história, uma religião independente e seu inspirador
têm registros desde o nascimento. Pela primeira vez, uma revelação considerada sagrada é emanada
pelo punho do próprio profeta. Tudo está à mostra para exame geral.
Muitos já fizeram este exame. O famoso historiador Arnold J. Toynbee assim se referiu:
“A Fé Bahá’í não é uma seita derivada de alguma outra religião. É uma religião independente a par com
o Islamismo, o Cristianismo e outras religiões mundiais”.
De minha parte [conclui Luiz Gushiken], só posso dar o testemunho de admiração ante a potência das
palavras de Bahá’u’lláh e a sua exemplar conduta, repleta de sacrifícios em prol dos pobres e aflitos. Espero, com esse testemunho, estar contribuindo para a elucidação de uma das mais belas páginas da
histórica religiosa.
Muito obrigado.
O requerimento que apresentei, Presidente Paulo Paim, constitui uma homenagem e solidariedade ao
quanto Luiz Gushiken dedicou para a crença Bahá’i e como ela agia. Assim, Sr. Presidente, peço que seja considerado.
Farei ligeiros ajustes no requerimento e vou entregá-lo formalmente à Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Paim, pela tolerância em homenagem certamente ao nosso querido Luiz Gushiken.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Suplicy. Com certeza, o inesquecível Luiz Gushiken merece.
Convido V. Exª a presidir a sessão, neste momento, para que eu faça o meu pronunciamento.
Tentarei ser o mais breve possível.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Com a palavra o Senador Paulo
Paim, Senador pelo PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, eu quero apenas fazer rápidos registros.
Primeiramente, quero dizer que fui convidado para estar presente na comemoração dos 50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros, que aconteceu ontem à noite. Nesse dia, comemorou-se a passagem dos
50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros, completados ainda no mês de fevereiro último.
Durante o evento, para o qual fui convidado, foi lançado o livro FNE, 50 Anos: A Luta dos Engenheiros Brasileiros, que conta a história da categoria que luta em defesa dos profissionais brasileiros e pelo desenvolvimento
e crescimento econômico e social do País.
Cito um pequeno trecho do livro que eu recebi.
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“Ao longo dos anos a entidade participou do desafio da construção de um projeto nacional de desenvolvimento, abordando a necessidade de investimento na produção e na infraestrutura. Lançado em 2006,
o projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento reuniu milhares de profissionais em diversas
partes do País para elaborar as bases de um projeto de expansão econômica com preservação ambiental e distribuição de renda”.
A Federação Nacional dos Engenheiros é constituída por uma Diretoria-Executiva, Conselho Fiscal e por
um Conselho Diretor.
Agradeço muito o convite do Presidente Murilo Celso de Campos Pinheiro.
Murilo, eu não pude estar com você. Você me telefonou e nos falamos hoje. Eu disse que faria esse pequeno registro, mas com muita vontade, muita energia. Aceite esta minha saudação, de coração, pelo trabalho
que vocês fazem pelo Brasil e pelo mundo, e me refiro a todos os engenheiros, especialmente a você, Murilo,
que é um líder da categoria.
Sr. Presidente, quero ainda registrar que, no próximo sábado, dia 17 de maio, às 16 horas, no plenário da
Câmara Municipal de Montenegro, lá no meu Rio Grande, acontecerá o ato de lançamento do Fórum Regional
pela Consolidação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Campus Montenegro.
Também recebi o convite do coordenador do Fórum, Sr. Ricardo Agádio Kraemer, para estar presente a
tão importante evento para aquela região e para o Rio Grande.
A comunidade do Vale do Caí, após muita luta conquistou e formou uma unidade da UERGS com atuação
nos cursos de Artes Plásticas, Dança, Música e Teatro. Demos, com uma enorme satisfação, nosso total apoio
para que essa vitória acontecesse. Continuamos acompanhando com passos firmes a caminhada da UEGRS,
inclusive com a apresentação de emendas orçamentárias.
Eu destino, Sr. Presidente, toda a minha emenda como Senador – uma emenda que hoje está na ordem
de R$15 milhões – para a UERGS, a fim de fortalecer a nossa Universidade Estadual, que tem o olhar voltado
para os que mais precisam, os pobres, principalmente aqueles que foram discriminados ao longo da história.
O núcleo de Montenegro funciona em um espaço locado do Município de Montenegro, o que causa
uma situação de apreensão e até de preocupação sempre que se pensa em continuidade. Agora, já se verifica
a necessidade da ampliação para novos cursos, para pós-graduação e para pesquisa.
Assim sendo, após diversas manifestações de líderes locais, regionais e estaduais, um grupo de companheiros propõe a constituição de um fórum, a fim de agregar todas as iniciativas que visam a fortalecer a Uergs-Montenegro, a acompanhar e a buscar conjuntamente meios para a ampliação do campus.
Sr. Presidente, a Uergs do Rio Grande tem como missão “promover o desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e
tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do
Estado”. E o Governador Tarso Genro tem feito todo o esforço para que essa realidade se concretize o mais rápido possível em todas as regiões do Rio Grande.
A comunidade de Montenegro busca uma Uergs cada vez melhor e mais forte, em sintonia com sua missão e com as necessidades da comunidade do Vale do Caí e com todo o seu potencial.
O Fórum Regional Pela Consolidação da Uergs-Montenegro será realizado no sábado, dia 17, às 16 horas,
na Câmara de Vereadores de Montenegro, no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, quero ainda fazer outro registro sobre a moção de apoio ao PLC nº 29, de 2014, que trata
da política das cotas no serviço público. É uma moção de apoio que recebi, assinada por diversas entidades.
Não vou lê-la, porque já comentei sobre ela tanto neste plenário como na CCJ.
Hoje, posso anunciar a todos que foi firmado um grande entendimento para que, no próximo dia 21,
este Plenário vote a questão dos profissionais da saúde, dos agentes de saúde, vote a PEC da Defensoria Pública, a PEC nº 4, e vote também a PEC nº 11, que vai legalizar a situação dos servidores de Rondônia, que estão
esperando esse grande momento, que se vai consolidar também no dia 21. O dia 21 vai ser uma data histórica,
porque, entendo eu, todos esses projetos serão votados aqui, espero, até por unanimidade.
Por fim, Sr. Presidente, quero apenas ainda registrar que tivemos a alegria de, nessa terça-feira, receber
no Congresso Nacional – depois, encaminharam-me um documento – a visita das candidatas a Miss Brasil pela
Organização Danilo DAvila. Eu estava na Presidência do Senado naquele momento, naquela sessão, e recebi
toda a delegação das 27 candidatas a Miss Brasil. Elas, naquele momento, deram uma atenção especial ao Senado da República, o que fez com que eu me lembrasse das misses Brasil dos velhos tempos, que participavam de um ou outro evento no Brasil e no mundo. Hoje, isso é diferente. Hoje em dia, a Miss Brasil participa
de vários eventos, bem como as demais candidatas, ou seja, uma misse pode até passar o ano representando
o Brasil no mundo.
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Em uma homenagem a essas meninas-moças que, ontem, aqui receberam o apoio do Senado da República, apoiando a democracia, quero citar rapidamente o nome de cada uma, Sr. Presidente, e aí termino minha
fala: Alagoas, Gabriela Melo; Amapá, Glecy Kelly Setubal; Amazonas, Rosana Rodrigues; Bahia, Suély Araújo;
Ceará, Lara Guimarães; Distrito Federal, Thais Pereira; Espírito Santo, Jéssica Teixeira; Goiás, Leidiany Guimarães;
Maranhão, Karina Souza; Mato Grosso, Cláudia Oliveira; Minas Gerais, Gabriela Vilela; Pará, Wlistenia Lourenço;
Paraíba, Jenifer Ferreira; Paraná, Sthefany Ferreira; Pernambuco, Alexia Freire; Piauí, Teresa de Sá Lima; Rio de
Janeiro, Katrina Moen; Rio Grande do Norte, Luana Sousa; Rio Grande do Sul, o meu Estado, Jordana Carvalho;
Rondônia, Alana Borchardt; São Paulo, Larissa Lélis; Santa Catarina, Amanda Benvenutti; Sergipe, Yasmin Mayara
Pina; e Tocantins, Islene Ferreira.
Era isso, Presidente.
Considere, na íntegra, os meus registros.
Agradeço, mais uma vez, a compreensão de todos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre os 50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por questões de compromissos assumidos anteriormente, não
pude comparecer na noite de ontem a confraternização em comemoração aos 50 Anos da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), completados no dia 25 de fevereiro último.
Durante o evento foi lançado o livro “FNE, 50 Anos: A luta dos engenheiros brasileiros”, que conta a
história da categoria que luta em defesa dos profissionais brasileiros e pelo desenvolvimento do País.
Cito um pequeno trecho do livro:
Ao longo dos anos, a entidade participou do desafio da construção de um projeto nacional de desenvolvimento, abordando a necessidade de investimentos na produção e em infraestrutura.
Lançado em 2006, o projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento reuniu milhares de profissionais em diversas partes do País para elaborar as bases de um projeto de expansão econômica,
com preservação ambiental e distribuição de renda.
Sr. Presidente, a Federação Nacional dos Engenheiros é constituída por uma diretoria executiva, conselho fiscal e por um Conselho Diretor. Agradeço o convite do presidente, Murilo Celso de Campos
Pinheiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o lançamento do Fórum Regional Pela Consolidação da UERGS, campus Montenegro (RS).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo sábado, dia 17 de maio, às 16 horas, no plenário da
Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro, lá no meu estado, ocorrerá um ato de lançamento do Fórum Regional Pela Consolidação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, campus
Montenegro.
Recebi convite do coordenador provisório do Fórum, Sr. Ricardo Agádio Kraemer, para estar presente
a tão importante evento. Infelizmente não poderei comparecer.
Sr. Presidente, a comunidade do Vale do Rio Caí, após muita luta conquistou e firmou uma unidade
da Uergs– com atuação nos cursos de artes plásticas, dança, música e teatro.
Dei total apoio no alcance desta vitória. E continuo acompanhando os passos da UERGS, inclusive
com a apresentação de emendas orçamentárias.
Ocorre que a estrutura disponível não é própria. O núcleo de Montenegro funciona em espaço locado do município de Montenegro, o que causa uma situação de apreensão e até de preocupação
sempre que se pensa em uma continuidade e, o que agora já se verifica, na necessidade ampliação
para novos cursos, pós graduação e pesquisa.
Assim sendo, após diversas manifestações de lideranças locais, regionais e estaduais, um grupo de
cidadãos propõe a constituição de um fórum a fim de agregar todas as iniciativas que visam fortalecer a Uergs-Montenegro, acompanhar e buscar conjuntamente os meios para a construção de um
campus universitário própria para a Universidade no Vale do Caí, que agregasse além de salas de
aula, também teatro, restaurante universitário e casa do estudante.
Sr. Presidente, a Uergs tem como missão:

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

207

“Promover o desenvolvimento regional sustentável através da formação de recursos humanos
qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para
o crescimento econômico, social e cultural das diferentes regiões do Estado”
Portanto, Senhoras e Senhores.
A comunidade de Montenegro busca uma Uergs cada vez melhor e mais forte, em sintonia com sua
missão e as necessidades da comunidade do Vale do Caí e suas potencialidades.
Fórum Regional Pela Consolidação da Uergs / Montenegro. Sábado, dia 17, às 16 h, na Câmara de
Vereadores de Montenegro, Vale do Caí, Rio Grande do Sul.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Moção de Apoio ao PLC 29/2014 que trata de cotas raciais no serviço público federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler a Moção de Apoio ao PLC 29/2014 que trata de cotas raciais no serviço público federal, que me foi entregue pela Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR) ao PLC 29/2014 que trata de cotas raciais no serviço público federal.
Tramita no Senado Federal proposição dispondo sobre a reserva de vagas para negros e negras em
concursos públicos federais.
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 29/2014, enviado pelo Executivo.
Inquestionavelmente, a aprovação do Projeto de lei em apreço se reveste de extraordinária importância, já que as desigualdades econômicas e sociais são persistentes e afetam especialmente a população negra.
Os dados oficiais demonstram a existência de segregação racial nas carreiras, posição na ocupação,
setor de atividade, nível hierárquico e desigualdade salarial entre negros e brancos, mesmo entre
aqueles com mesmo nível de escolaridade.
Hoje, somos uma população de 50,7%, conforme dados do IBGE, entretanto, no serviço público representamos aproximadamente 31%, sendo que nas carreiras de maior prestigio não chegamos a 6%.
O PLC 29/2014 preserva a necessidade de aprovação dos candidatos negros, embora os mesmos devam atingir um determinado desempenho, de acordo com o regulamento do edital de cada concurso.
As políticas afirmativas, como as de cotas, são desenvolvidas com êxito no Brasil. Elas consolidam-se
como fatores essenciais à superação das desigualdades raciais. Elas visam garantir oportunidades
para parcelas dessa população historicamente alijada e corrigir distorções históricas.
Estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a matéria se reveste, os gestores
municipais e estaduais de Igualdade Racial, de todo país, reunidos nos dias 9 e 10 de abril de 2014,
em Brasília, apela para as Srªs e Srs. Senadores aprovem o PLC 29/2014.
Na oportunidade, sugerimos que o projeto seja aprovado na data de 13 de maio de 2014, pois é uma
data que marca o dia da abolição oficial no Brasil.
Por ter sido tal fato em 1888, um ato inconcluso que não estabeleceu as condições necessárias de
ascensão à cidadania da população negra, é que tal aprovação na referida data entraria para a história brasileira.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre as candidatas a Miss Brasil 2014 (Danilo D’avila).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, terça-feira, o Congresso Nacional (Senado e Câmara) recebeu a visita das candidatas a Miss Brasil pela Organização Danilo D’avila.
Estava na presidência da Sessão Plenária quando fiz a apresentação e dei as boas vindas a todas elas.
A Miss Brasil dos “velhos tempos” participava de um ou no máximo de três eventos no mundo.
Com o tempo, pois hoje em dia a Miss Brasil participa de vários eventos, bem como as demais candidatas, ou seja:...
Uma miss pode até passar o ano representando o Brasil em todo o mundo. Quero citar aqui o nome
das misses...
ALAGOAS: Gabriela Melo; AMAPÁ: Glecy Kelly Setubal; AMAZONAS: Rosana Rodrigues; BAHIA: Suély
Araujo; CEARÁ: Lara Guimarães;
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DISTRITO FEDERAL: Thais Pereira; ESPÍRITO SANTO: Jéssica Teixeira; GOIÁS: Leidiany Guimarães; MARANHÃO: Karina Souza;
MATO GROSSO: Cláudia Oliveira; MINAS GERAIS: Gabriela Vilela; PARÁ: Wlistenia Lourenço; PARAÍBA:
Jenifer Ferreira; PARANÁ: Sthefany Ferreira
PERNAMBUCO: Alexia Freire; PIAUÍ: Teresa de Sá Lima; Rio de Janeiro: Katrina Moen; Rio Grande do
Norte: Luana Sousa; Rio Grande do Sul: Jordana Carvalho;
RONDÔNIA: Alana Borchardt; São Paulo: Larissa Lélis; SANTA CATARINA: Amanda Benvenutti; SERGIPE: Yasmin Mayara Pina; TOCANTINS: Islene Ferreira.
Feito o registro, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª fez uma bonita homenagem
às 27 misses que ontem aqui estiveram junto a V. Exª, numa foto muito bonita.
Também o cumprimento, Senador Paulo Paim, pela destinação de sua verba disponível para emendas
para a Universidade do Rio Grande do Sul. Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Temos a certeza de que, assim, a
verba aplicada na educação proporcionará mais oportunidades aos jovens gaúchos de estudarem. V. Exª tenha
a certeza de que os recursos serão muito bem aplicados. Parabéns!
Senador Eduardo Amorim, V. Exª tem a palavra agora.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Suplicy, pela palavra.
Depois deste dia de muito trabalho, cumprimento todos que nos estão assistindo pela TV Senado, todos
que nos estão ouvindo pela Rádio Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Agora, no plenário
do Senado, são 22h36.
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Eduardo Amorim, do Estado de Sergipe, V. Exª tem muito bem representado o povo do seu Estado, os sergipanos. Permita-me apenas
identificá-lo corretamente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve.
Hoje é uma quarta-feira de muita luta no Congresso Nacional. É pena não termos conseguido votar o
projeto do piso salarial dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, mas agradeço a solução encontrada
pelo Presidente da Casa, o Presidente Renan, e o compromisso para que, na próxima quarta-feira, realmente
votemos esse projeto que já está há anos e anos tramitando no Congresso Nacional, tanto no Senado como
na Câmara. Já saiu do Senado, foi para a Câmara, agora volta para o Senado. Espero que, o quanto antes, façamos justiça a essas duas categorias, aos agentes de saúde e aos agentes de endemia, profissionais que têm
por dever de ofício conhecer todas as nossas famílias.
O senhor já pensou, Sr. Presidente, Senador Suplicy, que, no dia em que os agentes de saúde e os agentes de endemias tiverem nas suas mãos um tablet, eles poderão passar em tempo real o que ocorre com cada
família brasileira? Assim, os nossos gestores, o Presidente da República, os Ministros, os Governadores, os Secretários, os Prefeitos, os Secretários Municipais poderão realmente orientar ou reorientar suas políticas, as
políticas voltadas para o nosso povo, para a nossa gente. Seria como se fosse um censo a cada mês, porque os
agentes de saúde e os agentes de endemia são obrigados a retornar a cada casa, a cada lar, no máximo nesse período. E, com certeza, teríamos não só uma saúde pública de qualidade, mas também políticas públicas
mais orientadas. E, em tempos reais, poderíamos fazer as correções necessárias em todas as políticas públicas.
Isso é plenamente factível. Não estou falando de nenhum sonho, não! Isso pode ser realidade, basta que
se dê o instrumento a esses profissionais, que eles saiam do período da prancheta e que eles tenham também
uma remuneração justa. Acho que isso é muito possível. É um exército numeroso. É um exército do bem. São
profissionais preparados e capacitados, que conhecem cada família e cada lar. É preciso reconhecer realmente
essas categorias.
Porém, essa matéria ficou para a próxima semana, bem como ficou para a próxima semana a PEC nº 04,
que coloca um defensor público em cada comarca. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas o
direito não é permitido. O acesso à Justiça ainda não é permitido, porque muitos não podem pagar um advogado, Senador Suplicy. Muitos necessitam realmente buscar a Justiça, mas não podem pagar um advogado.
E aí o defensor público, mais uma vez, é como se fosse um médico unicamente do SUS, porque ele não pode
advogar de forma particular nem de forma privada. Ele é somente defensor dos pobres, dos oprimidos e dos
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esquecidos. Então, haver um defensor público em cada comarca significa, no mínimo, garantir o direito a cada
cidadão e a cada cidadã. É fundamental realmente garantir aquilo que está na nossa Constituição, ou seja, que
ao direito, à Justiça tenham acesso todos os brasileiros.
Ocupo a tribuna nesta noite para, juntos, fazermos aqui uma reflexão. Sei que é tarde da noite, mas o
que significa um voto mal dado, um voto realmente dado sem zelo, com descompromisso? No meu Estado, Sr.
Presidente, significa um desgoverno jamais visto em toda a nossa história. Sergipe, hoje, vive o caos em todas
as áreas de prestação de serviço público à nossa população. Nós que fomos um dos Estados mais pacatos do
País somos, atualmente, um dos que mais sofrem com a insegurança pública. Os números da violência em Sergipe, segundo dados sobre os Crimes Violentos Letais Intencionais, que englobam homicídio doloso, latrocínio,
lesão corporal seguida de morte, aumentaram assustadoramente, fazendo com que o Estado se tornasse um
dos mais violentos do Brasil e o quarto onde a violência mais cresce.
Contudo, os números relacionados a outros tipos de crime não são menos preocupantes. Apenas cito
alguns exemplos: o roubo de veículos aumentou em 53%; e o estupro, em 11,3%. Morar vizinho a uma agência
bancária, Sr. Presidente, hoje é uma temeridade, porque caixas eletrônicos são, todos os dias ou praticamente
todas as noites, expostos à violência, como os próprios alvos dos bandidos. Dinamites são explodidas, muitas
vezes causando prejuízo não só aos bancos, mas a toda uma comunidade. Então, viver ao lado de um banco
hoje, no meu Estado, é uma temeridade, porque casas e residências são destruídas automaticamente, e isso
ocorre frequentemente, virou uma rotina nunca antes vista no meu Estado.
E o que dizer da educação, Sr. Presidente? Em Sergipe, muitas escolas apresentam os piores índices do
Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – e um dos maiores índices de evasão escolar do País.
Temos um dos maiores índices de evasão escolar do Brasil e, por incrível que pareça, de analfabetismo também,
o que é uma vergonha, Sr. Presidente, para um Estado onde grandes homens foram forjados nos bancos das
escolas públicas que, à época, prestavam serviços de qualidade e eram motivo de orgulho para muitos sergipanos, para todos nós. Cito aqui Tobias Barreto, Silvério Fontes, entre muitos outros.
Os servidores públicos estaduais, Sr. Presidente, há quase três anos, não têm sequer aquilo que a inflação tirou do seu poder aquisitivo, não têm sequer um reajuste. Esqueceram-se dos servidores. É uma maldade
sem tamanho, Sr. Presidente, não apenas com os servidores, mas também com suas famílias, que, com a diminuição do poder de compra, literalmente, têm de, cada vez mais, apertar o cinto, apertar o orçamento familiar.
Nesta semana, Sr. Presidente, tivemos a notícia de que o grupo gaúcho de empresários Vulcabras, dono
das marcas de calçados Azaleia e Olympikus, informou ontem que a decisão de fechar três de suas fábricas em
nosso Estado, nas cidades de Carira, de Ribeirópolis e de Lagarto, é praticamente irreversível. Tomara que não
seja irreversível! A desativação da fábrica irá acarretar a demissão de mais de 1.300 funcionários, Sr. Presidente, de 1.300 trabalhadores, pessoas simples, humildes, que tinham nesse emprego o sustento de suas famílias,
de seus lares, lamentavelmente.
Situação semelhante aconteceu, Sr. Presidente, acredite, ainda no Governo Albano Franco. Entretanto,
à época, o Dr. Albano, com sua habilidade e credibilidade de grande Governador – que diga-se de passagem,
vem impressa no seu DNA –, conseguiu reverter a situação. As fábricas se mantiveram lá, e os empregos foram
garantidos.
Por mais de 20 anos, a Vulcabras, produziu seus calçados em Sergipe. Agora concentrará todas as suas
atividades no Estado apenas na matriz regional, em Frei Paulo, até talvez o final do ano, como tem dito.
Bem, a taxa de desemprego, que em Sergipe não é pequena, irá aumentar enormemente, principalmente
nesses lugares distantes da capital, infelizmente, Sr. Presidente, mostrando que o desgoverno que lá está nada
tem feito realmente pelas nossas famílias.
Contudo, acredito que a saída das unidades da Vulcabras em Sergipe, além dos motivos alegados à imprensa, tem a ver, talvez, com a imensurável crise de credibilidade pela qual passa o Governo do Estado. O
grau de endividamento é tão alto, e a má gestão é tão evidente que o Ministério Público Federal em Sergipe
– acredite, Sr. Presidente –, recomendou que o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento não concedesse empréstimo 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, lamentavelmente.
Ontem, Sr. Presidente, foi comemorado o fim da escravidão, a abolição da escravidão no Brasil, no nosso
País, mas será que não estamos todos condenados a sermos escravos da dívida pública que o Estado impõe
aos seus cidadãos? Meu Estado é um exemplo disso. Nossa situação fiscal era razoável há quatro anos. Hoje,
somos um dos Estados mais endividados do Brasil, o que tornou o cidadão sergipano um dos mais endividados do País, do ponto de vista público.
Será que não somos escravos de um Governo que patrocina a violência através de inverdades disparadas
por “capatazes”, gente que ganha, através de mecanismos como o rádio, em nosso Estado, recebendo, muitas
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vezes, dinheiro público, buscando obscurecer a verdade, manipular informações e promover a desinformação,
tentando, dessa maneira, enganar, ludibriar o nosso povo e a nossa gente?
Mas nós não recuamos, Sr. Presidente, porque o medo não pode pautar nem os nossos passos nem as
nossas atitudes. Quem deve pautar os nossos passos e as nossas atitudes são os nossos sonhos, as nossas esperanças de ver um Brasil melhor e de ver, especialmente, Sergipe muito melhor. Quem deve pautar os nossos
passos e as nossas atitudes são os nossos princípios.
Sr. Presidente, para finalizarmos, ontem também foi o dia de Nossa Senhora de Fátima, e a ela agradeço
toda a proteção e peço que ilumine os nossos caminhos, os nossos corações, os nossos passos e as nossas atitudes e que nos mantenha firmes com a fé e confiança num futuro melhor, para que o nosso Estado, o Estado
de Sergipe, possa ter o nosso povo realmente com uma saúde digna, com uma segurança muito mais digna,
uma educação pública muito mais digna, porque é disso que precisamos, mas sei que, para isso, não devemos
abrir mão nem devemos ter medo de fazer as mudanças necessárias, as mudanças urgentes.
Sr. Presidente, obrigado pela compreensão. Procurei ser o mais breve possível.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Eduardo Amorim, acho importante que possamos todos, com V. Exª, pensar, como o fez, segundo V. Exª relatou, o então
Governador Albano Franco, diante da notícia dada pela direção da Vulcabras de encerrar a atividade em três
Municípios de Sergipe, compreendendo 1.400 empregos. Eu imagino a relevância disso para a economia
do seu Estado.
Então, acredito que, à medida que pudermos pensar juntos com V. Exª sobre eventuais apoios de organismos que possam reverter essa decisão, coloco-me à disposição de V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Obrigado, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Podemos pensar juntos. Quem
sabe um diálogo com o BNDES ou com instituições como o Banco do Nordeste, o do Brasil e outras que venham
eventualmente a criar condições.
Imagino que, inclusive, os trabalhadores que há anos ali trabalham, quem sabe, possam criar mecanismos com a direção da empresa para viabilizar a continuação do empreendimento. Há situações em que às vezes os empresários acabaram não continuando com a empresa, mas os trabalhadores resolveram criar formas
cooperativas de gestão, conseguindo dar continuidade. Há exemplos disso que ocorreram, por exemplo, em
uma empresa em Diadema, que conseguiu, inclusive, apoio do BNDES para que os trabalhadores, em forma
de cooperativa, pudessem dar continuidade à empresa.
O Secretário de Economia Solidária, Prof. Paul Singer, é uma das pessoas que acompanharam de perto.
Ele poderia, quem sabe, dialogar. Também poderia haver, eventualmente, uma combinação dos proprietários
com os trabalhadores, eventualmente a criação de cotas de participação nos resultados que culminaria no interesse dos proprietários em continuar, mas também numa combinação de remuneração, junto aos trabalhadores, que envolvesse não apenas o salário, mas a cota de participação nos resultados, porque, às vezes, numa
situação de dificuldades, pode significar uma possível solução.
Então, fica aqui a sugestão para V. Exª dialogar com os que lá trabalham, com os que dirigem a Vulcabras.
Imagino que o próprio Governo do Estado de Sergipe possa pensar também em colaborar para uma solução
dessa natureza.
Meus cumprimentos pelas preocupações de V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Muito obrigado, Senador Suplicy, pela sensibilidade, pela preocupação com o nosso povo, com a nossa gente.
O senhor tem toda razão. Essas fábricas estão localizadas em comunidades muito simples, humildes. No
Semiárido sergipano, algumas delas, outras no Agreste sergipano. São comunidades muito simples e humildes.
Com certeza perder o emprego num momento como esse levará muitas famílias ao desespero.
Espero que isso não aconteça, mas agradeço desde já a sua preocupação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu tenho certeza de que, por exemplo, o ex-Governador Marcelo Déda veria uma solução dessa natureza com muito bons olhos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Com certeza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Gostaria, ainda referentemente
ao pronunciamento que fiz, com o apelo para que o Governo do Irã possa reconsiderar a decisão de manter
detidos seis lideranças dos bahá’ís ali, no Irã, que possam – na verdade sete: cinco homens e duas mulheres –,
já que estão, há seis anos, sofrendo ali na prisão, ser reconsiderados.
Eu, inclusive, visitei o Irã, em fevereiro último, e tive a oportunidade de dialogar com Ministros, com o
Presidente da Assembleia Nacional. Fomos muito bem recebidos e pudemos ver um avanço das autoridades
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do Irã em diálogos, até com vistas ao Governo dos Estados Unidos, ao Governo da União Europeia, dos países
da União Europeia. Ali se promove uma nova forma de dialogar. O Presidente Barack Obama, por exemplo,
dialogou com o Presidente do Irã alguns dias antes da nossa visita lá.
Estivemos lá em visita o Senador Valdir Raupp, os Deputados Edson Santos, do Rio de Janeiro, e o Ivan
Valente, do PSOL de São Paulo.
Percebemos uma disposição do governo iraniano em dialogar com respeito àquelas preocupações da
União Europeia e dos Estados Unidos e com a firme resolução de garantir que só se utilizará a energia nuclear
para fins pacíficos, tal como também nós, brasileiros, o fazemos.
Eles estão na expectativa do levantamento das sanções econômicas que os Estados Unidos e a União
Europeia definiram para o Irã. Eu espero que isso possa logo acontecer, mas acredito que o respeito à liberdade
da crença religiosa seria um passo também significativo.
Eu gostaria também de agradecer ao Washington Araújo, que trabalha na Secretaria-Geral da Mesa e que
colaborou com as informações que estão contidas no meu pronunciamento e no meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência do Senado Federal
recebeu Ofício n° 19, do Senador Walter Pinheiro, por meio do qual comunica a impossibilidade de comparecimento ao Seminário Internacional “Internet das Coisas: Oportunidades e Perspectivas da Nova Revolução
Digital para o Brasil”, que se realizaria no período de 14 a 15 de maio de 2014, no Hotel Windsor Atlântica, no
Bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, conforme Requerimento n° 503, de 2014.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 19/2014
Brasília, 14 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa. o cancelamento do Of. nº 16/2014, de minha autoria, em que havia solicitado autorização para participar do Seminário Internacional: “Internet das Coisas: Oportunidades e Perspectivas da
Nova Revolução Digital para o Brasil”, que seria realizada entre os dias 14 e 15 de maio de 2014, no Hotel
Windsor Atlântica, no Bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro – RJ, por surgimento de novos compromissos inadiáveis em Brasília.
Respeitosamente, Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência designou, como
membro suplente, o Deputado Weliton Prado, em substituição ao Deputado José Guimarães, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 638, de 2014, conforme o Ofício nº 545,
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 545/GAB-LidPT
Brasília-DF, 14 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membro suplente o deputado WELITON PRADO – PT/MG em substituição ao deputado JOSÉ GUIMARÃES – PT/CE, na Comissão Mista destinada
a analisar a Medida Provisória nº 638, de 20 de janeiro de 2014, que altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro
de 2012, que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores – Inovar-Auto.
Atenciosamente, – Dep. Afonso Florence – PT/BA, Vice-Líder da Bancada da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, ofícios que serão
lidos.
São lidos os seguintes:
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Ofício n° 29/2014 GSWMOR
Brasília, 14 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência a retirada do meu nome na lista de membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, criada nos termos do Requerimento n° 302,
de 2014, destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS),
ocorridas entre os anos de 2005 e 2014.
Respeitosamente, – Senador Wilder Morais.
GLPSB Of. n° 20/2014
Brasília, 13 de maio de 2014
Assunto: Desligamento do Bloco de Apoio ao Governo
Prezado Líder,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do Partido Socialista Brasileiro do Bloco de Apoio ao Governo.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Líder do Partido Socialista Brasileiro no Senado Federal.
GLPSB Of. n° 21/2014
Brasília, 13 de maio de 2014
Assunto: Desligamento do Bloco de Apoio ao Governo – Recálculo de Vagas Comissões Permanentes e Temporárias – SF
Prezado Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Bloco de Apoio ao
Governo, conforme Ofício n° 20/2014, dirigido ao Líder daquele Bloco (cópia anexa) e solicito o recálculo das
vagas, pelo princípio da proporcionalidade partidária (CF, art. 58, § 1°; RISF arts. 78, 79 e 81), a serem ocupadas pelo PSB nas Comissões Permanentes e Temporárias, inclusive Comissões Parlamentares de Inquérito, em
funcionamento nesta Casa.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Líder do Partido Socialista Brasileiro no Senado Federal.
GLPSB Of. n° 22/2014
Brasília, 13 de maio de 2014
Assunto: Desligamento do Bloco de Apoio ao Governo – Revisão de Vagas Comissões Permanentes e Temporárias CN
Prezado Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Bloco de Apoio
ao Governo e solicito o recálculo das vagas, pelo princípio da proporcionalidade partidária (CF, art. 58, § 1º), a
serem ocupadas pelo PSB nas Comissões Permanentes e Temporárias, inclusive Comissões Parlamentares de
Inquérito, em funcionamento no Congresso Nacional.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Líder do Partido Socialista Brasileiro no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O Senado Federal recebeu os Avisos nºs 425, 426, 428 e 429, de 2014, na origem, do Tribunal de Contas da União, que comunicam o recebimento dos autógrafos das Resoluções nºs 9, 7, 6 e 8, de 2014, do Senado Federal, autuados naquele Tribunal
sob os nºs TC-011.783/2014-1, TC-011.780/2014-2, TC-011-779/2014-4 e TC-011.782/2014-5, respectivamente,
e remetidos ao setor competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 425-GP/TCU
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 645 (SF) de 8-5-2014, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução n° 9/2014 (SF), que «Autoriza o Estado
de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.»
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo n°
TC-011.783/2014-1, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso n° 426-GP/TCU
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 639 (SF) de 8-5-2014, por meio do
qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução n° 7/2014 (SF), que «Autoriza o Estado de São
Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento
(CAF) no valor de até US$ 204.000.000,00 (duzentos e quatro milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos
decorrentes da operação de crédito autorizada.»
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo n°
TC-011.780/2014-2, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso n° 428-GP/TCU
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 636 (SF) de 8-5-2014, por meio do
qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução n° 6/2014 (SF), que «Autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até E 300.000.000,00 (trezentos milhões de euros)›, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da
União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.»
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo n°
TC-011.779/2014-4, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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Aviso n° 429-GP/TCU
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 642 (SF) de 8-5-2014, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução n° 8/2014 (SF), que «Autoriza o Estado de
São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 480.135.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões, cento e trinta e
cinco mil dólares norte-americanos)›, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.»
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo n°
TC-011.782/2014-5, foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Os Avisos nºs 425, 426, 428 e
429, de 2014, foram juntados aos processados das Resoluções nºs 6 a 9, de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 427, de 2014, na origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o recebimento do Ofício nº 632,
de 2014, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal sob o nº TC-011.777/2014-1 e remetido ao setor competente para as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 427-GT/TCU
Brasília, 13 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 632 (SF) de 7-5-2014, por meio do
qual Vossa Excelência encaminha a esta Casa cópia do Requerimento nº 276/2014, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando que “seja realizada junto ao Ministério da Saúde para averiguar a legalidade, legitimidade,
economicidade dos contratos, firmados em dezembro de 2013, com dispensa de licitação, de Parceria Público
Privada firmadas entre a Fundação para o Remédio Popular e as empresas Medtronic e Scitech para fornecimento de marcapassos e stents coronários e arteriais ao Sistema Único de Saúde”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo nº
TC-011.777/2014-1, foi remetido à Secretaria-Geral do Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das
providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O Aviso nº 427, de 2014, foi juntado ao processado do Requerimento nº 276, de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que será publicado, no Diário do Senado Federal, o Parecer nº 396, de 2014, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, do Senado Federal, sobre o Recurso nº 1, de 2014, do Congresso Nacional, concluindo
pelo não provimento do referido Recurso, mantendo-se íntegras as decisões e as providências adotadas pelo
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, na sessão conjunta do dia 7 de maio de 2014, com relação ao indeferimento das questões de ordem anteriormente levantadas e à adoção das medidas necessárias para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito objeto do Requerimento nº 2, de 2014-CN, tendo em
vista liminar proferida no Mandado de Segurança nº 32.885.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, faço uso da tribuna do Senado Federal para falar sobre a décima sétima
marcha dos prefeitos a Brasília em defesa dos municípios.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, cerca de seis mil prefeitos de todo Brasil estão desde
ontem aqui na capital Federal.
Sou fruto do movimento municipalista, quem me conhece sabe disso. Enquanto Senador da República
sempre tive como prioridade defender a questão municipalista.
Portanto, eu não poderia deixar de registrar essa manifestação.
Por três mandatos fui prefeito do município de Nova Marilândia no meu querido Mato Grosso e sei bem
das dificuldades enfrentadas por esses administradores. Por duas vezes fui presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios.
Entre as centenas de iniciativas legislativas que tramitam no Congresso Nacional, aproveito para ressaltar alguns importantes projetos, tanto originários do Poder Executivo, quanto do Legislativo. Na Pauta Municipalista elenco alguns considerados como prioritários, por ensejarem a possibilidade de expressivo aporte
financeiro às receitas Municipais:
– O aumento de 2% no fundo participação dos municípios
– Compensação e Reposição de Perdas por Desonerações, ISS – Leosing, Cartões de Crédito e Construção Civil
– Encontro de Contas da Previdência
– Redistribuição dos Royalties de Petróleo e Gás.
Senhoras e Senhores, são aproximadamente 100 projetos que julgamos os mais relevantes para a causa
municipalista entre aqueles em tramitação e que precisam ser aprovados, para o bem dos municípios e para
o bem do Brasil. Quero ratificar aqui hoje nossas preocupações e convicções já expressas em outras Marchas
e demais encontros nacionais, estaduais, regionais e municipais. É notório que os municípios e seus gestores,
estão no limite do esgotamento institucional.
Em Mato Grosso a situação não é diferente. Prova disso é que os prefeitos têm se mobilizado e cobrado apoio do Legislativo para que suas reivindicações sejam atendidas. Cerca de 30 prefeitos mato-grossenses
estão hoje aqui em Brasília, liderados pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Valdecir
Luiz Colle.
Sr. Presidente, a situação dos municípios brasileiros, que já é crítica, se agrava ainda mais com a enxurrada de novas propostas legislativas, ainda que socialmente bem-intencionadas, como os pisos nacionais, igualmente sem receitas previamente identificadas e alocadas, que agravam negativamente as contas.
Temos em comum dois extremos: perdas de receitas e novas atribuições. Isso, onera os municípios e
responsabiliza os prefeitos socialmente. Afinados municípios ampliaram muito a abrangência dos serviços
disponibilizados e já não conseguem atender aos apelos da população.
É compreensível, pois, o esforço de permanente mobilização dos gestores municipais e das demais forças
políticas municipalistas. Além de sensibilizar a população, as mobilizações sintetizam e colocam em evidência
a real situação dos municípios brasileiros.
Sou solidário a Marcha dos prefeitos, defendo e apoio as suas reivindicações e no que depender de mim,
o movimento municipalista terá sempre uma voz ativa dentro dessa Casa.
Era o que eu tinha a dizer!
Muito Obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, gostaria de registrar a eleição e a posse do jurista Técio Lins e Silva, esta ocorrida no último dia 9 de maio,
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como presidente do Instituto dos Advogados (IAB), Instituição quase bicentenária que permanece defensora
intransigente do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional e dos direitos fundamentais.
Técio Lins e Silva, além de jurista, prestou, ao longo de sua trajetória profissional, que culmina com a
presidência do Instituto, relevantes serviços ao País, como, por exemplo: presidente do Conselho Federal de
Entorpecentes (Ministério da Justiça, 1985/1987), secretário de Estado de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(1987/1990), Procurador-Geral de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (1987/1990) e conselheiro
do Conselho Nacional de Justiça (2007/2010).
No Congresso Nacional, integrou a Comissão de Juristas para a elaboração do Projeto de Código Penal
(2011) e a Comissão de Juristas do Senado para a reforma da Lei de Execução Penal (2013).
Para o biênio 2014/2016, o Instituto dos Advogados Brasileiros está muito bem representado pelo presidente Técio Lins e Silva, a quem cumprimento pela posse.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, dou
por encerrada a presente sessão, convocando para amanhã, às 14 horas, a sessão ordinária, amanhã também
de natureza deliberativa, com a 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)
Continuação da votação, 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, 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 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.
(Sobrestando a pauta a partir de 17.05.2014)
3
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)
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4
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)
5
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.
6
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.
7
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.
8
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.
9
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
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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.
10
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.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009-Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
12
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.
13
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;
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– 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.
14
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;
– 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 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.
16
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).
17
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).
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18
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).
19
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).
20
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).
21
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).
22
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).
23
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).
24
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.
25
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).
26
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
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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).
27
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).
28
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).
29
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).
30
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)
31
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.
32
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).
33
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).
34
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).
35
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 des-
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pacho, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (normas de licitação na contratação de produtos
estratégicos ao SUS).
36
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).
37
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 (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Muito obrigado a todos que aqui trabalharam até este horário. Já são praticamente 11 horas da noite, e muitos aqui trabalharam desde muito cedo hoje.
Então, parabéns à dedicação de todos os senhores e senhoras.
Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 57 minutos.)
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