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Projeto de Lei da Câmara nº 46/2014 (nº 1.151/2011, na Casa de origem), de autoria da Deputada Nilda
Gondim, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, para definir regras sobre a oferta e a apresentação de produtos ou serviços.................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 47/2014 (nº 2.618/2011, na Casa de origem), de autoria do Deputado Nelson
Marquezelli, que altera os limites do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, nos Estados do Piauí, Maranhão,
Bahia e Tocantins, criado pelo Decreto s/nº de 16 de julho de 2002.................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 48/2014 (nº 6.148/2005, na Casa de origem), de autoria do Deputado Vander
Loubet, que torna obrigatória a presença de profissionais salva-vidas em todos os estabelecimentos que explorem
balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso do público.....................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 49/2014 (nº 7.409/2010, na Casa de origem), de autoria do Deputado Fábio Faria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências que comercializam veículos automotores informarem o valor
dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a eventual existência de multas,
débitos de impostos, de taxas e de seguro obrigatório, alienação fiduciária ou qualquer registro que impeça a livre circulação do veículo...........................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 50/2014 (nº 7.888/2010, na Casa de origem), de autoria do Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame, que dispõe sobre planos de assistência funerária, sua normatização, fiscalização e comercialização e dá outras providências.................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 51/2014 (nº 3.636/2000, na Casa de origem), de autoria do Deputado Lincoln
Portela, que obriga o uso de torneiras com dispositivo de vedação automática de água em todos os banheiros de uso
coletivo...............................................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 52/2014 (nº 375/2011, na Casa de origem), de autoria da Deputada Manuela
D'Ávila, que acrescenta § 2º ao art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor acerca de cláusula contratual sobre regime acadêmico e exigência de número mínimo de disciplinas ou crédito para matrícula.........................
Projeto de Lei da Câmara nº 53/2014 (nº 803/2011, na Casa de origem), de autoria do Deputado Nelson
Pellegrino e outros Deputados, que altera o art. 56 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
registros públicos.............................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 54/2014 (nº 3.562/2012, na Casa de origem), de autoria do Deputado Jose Stédile, que institui o Dia Nacional do Empregado Sindical....................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 55/2014 (nº 4.903/2012, na Casa de origem), de autoria da Deputada Luiza
Erundina e outros Deputados, que inclui o Dia Internacional do Direito à Verdade no calendário nacional de datas
comemorativas................................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 56/2014 (nº 4.947/2013, na Casa de origem), de autoria do Deputado Onofre
Santo Agostini, que altera o art. 28 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para vedar o direito
de outorga onerosa do direito de construir às casas noturnas, boates, casas de espetáculos ou afins..................................
2.2.5 – Aviso do Tribunal de Contas da União
Nº 31/2014 (nº 657/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.171/2014, proferido nos autos
do processo TC 012.949/2013-2, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam........................................
Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nº 132/2014, na origem, restituindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 26/2013, sancionado e convertido na Lei nº 12.971/2014....................................................................................................................................................................
2.2.6 – Comunicações
Do Senador Aloysio Nunes Ferreira, encaminhando relatório de viagem realizada para participar do Seminário “América Latina: Oportunidades e Desafios”, em 24 e 25 de março último (Ofício nº 31/2014)..........................
Do Senador Cícero Lucena, justificando a não participação de S. Exª na Sétima Sessão Plenária Ordinária da
Comissão de Assuntos Políticos, Seguridade Cidadã e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana, realizada no período de 27 a 29 de março último (Ofício nº 139/2014) ..........................................................
Do Senador Ciro Nogueira, encaminhando relatório de viagem realizada para integrar delegação brasileira
em visita oficial à Federação da Rússia, no período de 15 a 20 de abril último (Ofício nº 68/2014) .............................
2.2.7 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 181/2014, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que estabelece princípios, garantias, direito e obrigações referentes à proteção de dados pessoais. ..........................................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 182/2014, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para permitir o envio de recurso contra a aplicação
de penalidade de trânsito por meio dos recursos tecnológicos disponíveis. .................................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 183/2014-Complementar, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que altera
o art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para excluir as despesas com pessoal na área de segurança
pública da apuração para fins de atendimento dos limites das despesas com pessoal .............................................................
2.2.8 – Mensagens da Presidente da República
Nº 38/2014 (nº 106/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
entre a República Federativa do Brasil (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e o Fundo Internacional para o
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Desenvolvimento da Agricultura – FIDA, no valor de até onze milhões e trezentos e sessenta mil euros, e de até
dois milhões de Direitos Especiais de Saque, de principal, cujos recursos destinam-se ao “Projeto Dom Helder
Câmara”..............................................................................................................................................................................................................
Nº 39/2014 (nº 107/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até cinquenta e oito milhões, oitocentos e sessenta
mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
“Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis”...........
Nº 40/2014 (nº 108/2014, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Município de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, e a
Corporação Andina de Fomento – CAF, no valor de até cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Integrado de Investimentos
para Revitalização e Ampliação da Infraestrutura Urbana de Canoas (Canoas para Todos). .............................................
Nº 41/2014 (nº 103/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JORGE
GERALDO KADRI, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Libanesa................................................................................................
Nº 42/2014 (nº 104/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. MARCO
ANTONIO DINIZ BRANDÃO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Socialista do Vietnã................................................
Nº 43/2014 (nº 105/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. PAULO
ANTONIO PEREIRA PINTO, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Belarus. .................................
Nº 44/2014 (nº 101/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª MARTHA REGINA DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar. ...............
2.2.9 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Defesa de mais debates em torno das mudanças aprovadas, pela Câmara dos Deputados, na Lei 12.619/2012, conhecida como “Lei do Descanso”; e outros assuntos.........................................................
SENADOR ALVARO DIAS – Cobrança de pronunciamento oficial do Governo Federal e do PT sobre as ameaças de morte realizadas, por militantes virtuais do partido, ao Presidente do STF, Ministro Joaquim Barbosa.......
SENADOR JARBAS VASCONCELOS – Crítica à atual gestão do PT no que se refere ao agravamento da violência e da miséria no Brasil..............................................................................................................................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como Líder – Apresentação de propostas para uma reforma política
no Brasil..............................................................................................................................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Preocupação com o aumento da violência no País, especialmente contra a mulher; e outro assunto.....................................................................................................................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Alegria pelo periódico capixaba A Tribuna ter sido premiado como o melhor
jornal regional do Brasil...............................................................................................................................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Manifestação pela rejeição do Projeto de Lei nº 508, de 2013, que agrava a
punição para atos coletivos de vandalismo.........................................................................................................................................
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO, como Líder – Satisfação com a aprovação do projeto, de autoria de S. Exª,
que torna crime hediondo a exploração sexual de menor.............................................................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ – Defesa das melhorias na qualidade de vida da população e do crescimento econômico ocorridos no Brasil nos últimos anos......................................................................................................................................
2.2.10 – Comunicação
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para comporem o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara (Ofícios nºs 507/2014-Bloco Parlamentar União e Força;
19/2014-PSB; 6/2014-PSD; 54/2014-PSOL; 236/2014-SD; 3/2014-PcdoB; 32/2014-PSDB; 14/2014-PDT;
98/2014-PMDB e Bloco Parlamentar da Maioria; 23/2014-PP; 42/2014-PRB; e 7/2014-PT). Designação das
Senadoras Ivonete Dantas e Ana Rita, e dos Senadores Cícero Lucena, Gim, Ana Amélia, Cristovam Buarque, João
Capiberibe, Sérgio Petecão, Inácio Arruda, Marcelo Crivella, Randolfe Rodrigues e Vicentinho Alves para comporem o
referido Conselho ............................................................................................................................................................................................
2.2.11 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ANIBAL DINIZ – Regozijo com a redução da desigualdade social promovida durante a gestão do
PT no Governo Federal.................................................................................................................................................................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG, como Líder – Críticas ao Governo do Distrito Federal pela paralisação
das atividades da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles; e outros assuntos..............................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Uso da palavra para uma explicação pessoal referente ao pronunciamento do
Senador Rodrigo Rollemberg....................................................................................................................................................................
SENADOR JORGE VIANA – Registro de realização de audiência pública no Senado Federal para discussão
sobre a qualidade e o preço do serviço de telefonia móvel no País; e outros assuntos.......................................................
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2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
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. Aprovada a Medida Provisória, após aprovação dos Requerimentos nºs 518 e 519/2014, de preferência para votação da Medida
Provisória, tendo usado da palavra a Senadora Gleisi Hoffmann (Relatora). À Câmara dos Deputados........................
2.3.2 – Item 37 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 285/2014, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 559/2013, por regularem matéria correlata. Retirado, nos termos do Requerimento nº 527/2014, lido e aprovado nessa oportunidade........................................................................................................
2.3.3 – Leitura de requerimento
Nº 528/2014, de autoria da Senadora Kátia Abreu, solicitando a apreciação do Projeto de Lei do Senado nº
559/2013 simultaneamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Serviços de Infraestrutura;
e de Assuntos Econômicos. Aprovado..................................................................................................................................................
2.3.4 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.5 – Item 9 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2014 (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). Aprovada, em primeiro turno, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, tendo usado
da palavra os Senadores Romero Jucá, Randolfe Rodrigues, Mozarildo Cavalcanti, Angela Portela, Wilder Moraes,
João Capiberibe, Humberto Costa, José Sarney (Relator), Casildo Maldaner, Gim e Acir Gurgacz (votação nominal)
Redação para o segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2014 (Parecer nº 448/2014CDIR)...................................................................................................................................................................................................................
Aprovada, em segundo turno, tendo usado da palavra os Senadores Ivo Cassol e Rodrigo Rollemberg
(votação nominal). À promulgação.........................................................................................................................................................
2.3.6 – Item 4 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 29/2014 (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. Aprovado, tendo usado
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Ata da 74ª Sessão, Especial,
em 20 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana e Armando Monteiro.

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 31 minutos e encerra-se às 13 horas e 10 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão especial do
Senado Federal.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.
Gostaria de cumprimentar a todos os que nos acompanham pela rádio e pela TV Senado e os que nos
dão a honra de suas presenças.
Esta sessão especial se destina à entrega do Diploma José Ermírio de Moraes aos agraciados desta 5ª
premiação, nos termos da Resolução nº 35, de 2009.
O Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, instituído pela Resolução nº 35, de 2009, é destinado
a agraciar personalidades de destaques no setor da indústria, que tenham oferecido contribuição relevante à
economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do País. Neste sentido, serão agraciadas
com o diploma três personalidades ou instituições.
Aproveito este momento para agradecer a presença do vice-Presidente da Comissão que conduz a apreciação dos indicados a esse prêmio, refiro-me ao Senador José Agripino, que nos dá a honra de sua presença
aqui na Mesa. (Palmas.)
Para a composição da Mesa, convido para se fazer presente o Sr. Edson Viana Moura, representando as
Baterias Moura, que foi uma das agraciadas por sua tradição e sucesso de empreendedorismo no Brasil. V. Sª
nos dá a honra de compor a Mesa. (Palmas.)
Convido também o Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior para que possa compor a Mesa. (Palmas.)
Por fim, convido o Sr. José Edilmar Norões Coelho, representando a Srª Yolanda Vidal Queiroz nesta sessão especial. (Palmas.)
Quero fazer uma brevíssima leitura dos três agraciados.
O Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Goiás, fundou a empresa Café Aroma Ltda., aos 20 anos. Foi diretor-técnico da Fazenda Panamá, onde implantou modernas técnicas na produção de bovinos. É Secretário-Executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste e
continua atuando para fomentar o desenvolvimento da região.
A empresa Baterias Moura foi fundada com o nome de Acumuladores Moura, por Edson Moura e sua
esposa Maria da Conceição Moura, nos anos de 1957, na cidade de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco. Ao
longo de 57 anos de existência, a Acumuladores Moura progrediu e hoje é formada por seis fábricas: quatro em
Belo Jardim, Pernambuco; uma em Itapetininga, São Paulo; e outra no distrito de Pilar, na Argentina, gerando
aproximadamente quatro mil empregos diretos.
Por fim, a homenageada Srª Yolanda Vidal Queiroz, nascida em Fortaleza, Ceará, é a Presidenta do Grupo
Edson Queiroz desde 1982. Participou ativamente de todas as etapas do crescimento e consolidação do Grupo
Edson Queiroz, que atualmente é responsável por mais de 14 mil empregos direitos, sendo um dos cem maiores conglomerados empresariais do Brasil, atuando na distribuição de gás, petróleo, água mineral, bebidas,
eletrodomésticos, tintas, agroindústria, comunicação e educação.
Yolanda Queiroz foi a primeira mulher brasileira homenageada pela Câmara de Comércio Brasil – Estados
Unidos, recebendo o Prêmio Personalidade do Ano, em 2008. Nesta solenidade, a Srª Yolanda é representada
pelo Sr. José Edilmar Coelho, que nos dá a honra de compor esta Mesa.
Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Quero registrar, com muita satisfação,
a presença do Deputado, ex-Senador e ex-Presidente desta Casa, Mauro Benevides, que nos dá a honra de estar presente na entrega do Prêmio José Ermírio de Moraes, na sua 5ª edição.
Também aproveito para registrar a presença do colega, Senador, pelo Ceará, Eunício Oliveira, autor dessa
iniciativa, que nos honra também com sua presença.
Estamos aqui, volto a repetir, para a 5ª edição do Prêmio José Ermírio de Moraes. Desta feita, com três
agraciados: Sr. Edson Viana Moura, representando as Baterias Moura; Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior; e
uma homenagem também à Srª Yolanda Vidal Queiroz, que, nesta solenidade, é representada pelo Sr. José
Edilmar Coelho.
Aproveito para fazer um brevíssimo pronunciamento na condição de Presidente desta sessão. Mais uma
vez justifico a ausência do Presidente Renan, que está fora da Capital Federal, e me pediu, como vice-Presidente
do Senado, que conduzisse esta sessão especial.
É sempre com grande prazer que o Senado homenageia setores da sociedade brasileira que se destacam
por suas atividades como cidadãos ou que se notabilizam em seus ramos específicos de atuação.
Para as pessoas naturais ou jurídicas que desenvolvem iniciativas relevantes na defesa do meio ambiente
e da promoção de atividades industriais, o Senado criou esse prêmio e, hoje, nós temos a satisfação de fazer
a 5ª edição.
O Diploma José Ermírio de Moraes, que ora tenho a satisfação, com auxílio de colegas Senadores, de
entregar, integra o rol dessas distinções que o Senado confere a expoentes da nossa cidadania. Todas elas têm
um intuito de, além de homenagear pessoas e instituições, servir de exemplo de desempenho e de engajamento em causas nobres, ou seja, procuramos identificar empresas, personalidades que são referências na
nossa sociedade.
Entretanto, hoje aqui, nos reunimos com muita satisfação e orgulho para a entrega do Diploma da 5ª
edição do Prêmio José Ermírio de Moraes, destinado a enaltecer e valorizar o trabalho daqueles que são as
locomotivas do desenvolvimento brasileiro, contribuindo com a economia nacional, com o desenvolvimento
sustentável e com o progresso do País.
A distinção, instituída pelo então Presidente José Sarney, em 2009, além de homenagear empresários
individualmente destina-se também a premiar empresas que se destacam no setor industrial.
Assim é que, neste ano, entre os três agraciados, temos a empresa de Baterias Moura, uma empresa líder na América do Sul, temos também, como segunda agraciada e, salvo engano, pela indicação do Senador
Eunício Oliveira... A indicação da Srª Yolanda é de V. Exª, Senador?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E que foi acolhida pelo Conselho desta Comenda.
A segunda indicação deste ano foi conferida à Srª Yolanda Vidal Queiroz, empresária e controladora do
Grupo Edson Queiroz, um dos maiores do País e, certamente, do Nordeste e do nosso Ceará.
A empresária cearense tem-se distinguido, ao longo de mais de três décadas, desde que ficou viúva, pelo
seu vigor e entusiasmo na condução das empresas deixadas pelo seu esposo.
Com satisfação, faço um intervalo para informar a chegada do Presidente deste importante prêmio, Senador Armando Monteiro, que teve um atraso no seu voo, mas que já nos dá a honra de sua presença e abrilhanta esta sessão. (Palmas.)
Daqui a pouco, farei, com muita satisfação, a transferência da condução dos trabalhos para S. Exª, Senador
Armando Monteiro. Nós aqui iniciamos, em comum acordo com a assessoria de V. Exª, para que pudéssemos
iniciar os trabalhos e V. Exª chegasse a tempo da entrega dessa importante premiação.
Então, a Srª Yolanda Vidal Queiroz dirige o grupo Edson Queiroz desde o falecimento do seu esposo,
morto em desastre aéreo em 1982.
Não menos importante a atuação do empresário do setor agroindustrial de Goiás, o Sr. Orcino Gonçalves
Júnior, que nos dá a honra de sua presença aqui também – é um dos agraciados.
Quero então, concluindo essas breves palavras, agradecer a presença de todos e dizer que, por tudo isso,
é merecido o reconhecimento que hoje recebem do Senado as entidades e as personalidades agraciadas por
meio do Diploma José Ermírio de Moraes
A todos os três agraciados de 2014 com o Diploma, eu queria desejar os meus mais sinceros parabéns.
(Palmas.)
Eu agradeço, mais uma vez, e passo a palavra para o vice-Presidente desta Comissão, que institui o Diploma José Ermírio de Moraes, para que possa fazer, como bem solicita, uma breve saudação aos agraciados.
Com a palavra V. Exª, Senador José Agripino.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente Jorge Viana, a quem cumprimento, cumprimentando também os empresários José
Edilmar Norões Coelho, Diretor do Grupo Edson Queiroz, que aqui representa a Srª Yolanda Vidal Queiroz; Edson Viana Moura, empresário e sócio proprietário das Baterias Moura, e o Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior.
Quero cumprimentar os Parlamentares aqui presentes, especialmente o Senador Armando Monteiro, que
é o Presidente do grupo de trabalho que opera o Prêmio José Ermírio de Moraes; cumprimentar os Senadores
e Deputados Federais; cumprimentar os empresários e familiares dos agraciados.
Rapidamente, quero dizer do meu sentimento. Eu trabalho com o Armando, que é um dedicado Presidente do grupo de Senadores que, todo ano, dentre as suas atividades, escolhe empresários do Brasil para
receberem a homenagem da Casa da Federação brasileira.
Eu quero que os senhores entendam que a Senadora Lúcia Vânia, que propôs o nome de Orcino, o Senador Sarney, que indicou o nome da Dona Yolanda, e o Senador Armando Monteiro, que indicou o nome do
empresário Edson Viana, têm o sentimento da Federação.
São apresentados pelos Senadores membros do grupo empresários do Brasil inteiro que disputam a indicação do prêmio José Ermírio de Moraes. A conquista do prêmio é resultado de uma votação individual de
cada Senador. Os senhores são escolhidos pelo voto dos Senadores. Não há ninguém do Rio de Janeiro nem
de São Paulo este ano. É um empresário de Pernambuco, que tem a sua empresa com origem em Belo Jardim,
no interior de Pernambuco; um empresário agropecuarista de Goiás que opera fundos setoriais e que gera o
desenvolvimento de uma região inteira, o Dr. Orcino; e uma mulher símbolo, a Dona Yolanda, Diretora-Presidente do Grupo Edson Queiroz, que é uma espécie de legenda no campo das empresas da Região Nordeste.
A Casa da Federação, portanto, escolhe empresas que significam orgulho nacional, por atividade até
muitas vezes no anonimato, e que merecem o reconhecimento do Brasil através do Senado da República. Esse
trabalho é, em grande medida, coordenado e comandado pelo Senador Armando Monteiro, que é ex-Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele conhece – a praia dele é o meio empresarial do Brasil – como a
palma da mão quem é quem no Brasil e nos orienta, troca ideias, ilustra o voto de modo a que o prêmio José
Ermírio de Moraes signifique, na verdade, o reconhecimento a quem merece ser reconhecido.
Então, quero dizer aos senhores que o reconhecimento que a cada ano acontece é o reconhecimento
de pessoas que merecem ser reconhecidas.
Com os meus cumprimentos ao Senador Armando Monteiro, quero abraçar individualmente cada um
dos agraciados em meu nome e em nome da Casa à qual pertenço há quatro legislaturas, que é a Casa que
representa a Federação brasileira.
Meus cumprimentos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimentando o Senador José
Agripino, que compõe também esta importante Comissão aqui do Senado Federal, gostaria agora de iniciar
a outorga dos diplomas; em seguida, teríamos a oportunidade de ouvir alguns Srs. Senadores que estão inscritos para fazer o uso da palavra.
Quero cumprimentar também o Senador Cyro Miranda pela presença, por estar aqui conosco, e a Senadora Lúcia Vânia.
Gostaria de convidar a Senadora Lúcia Vânia para que fizesse a entrega do Diploma José Ermírio de Moraes ao Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior. Foi a Senadora Lúcia Vânia quem indicou V. Sª para ser agraciado.
Por favor, fique aqui na frente, para que se possa ter uma adequada fotografia.
Será feita a entrega do Diploma José Ermírio de Moraes ao Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior pela nossa colega Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) (Palmas.)
(Procede-se à entrega do diploma.)
Neste momento, eu gostaria de convidar o Senador e Presidente da Comissão que outorga o prêmio José
Ermírio de Moraes, Senador Armando Monteiro, para fazer a entrega ao Sr. Edson Viana Moura, Baterias Moura,
do Diploma José Ermírio de Moraes. (Pausa.) (Palmas.)
(Procede-se à entrega do diploma.)
E, por fim, convido o nobre Senador, Líder do PMDB na Casa, importante figura do Senado, cearense,
Eunício Oliveira, para fazer a entrega do Diploma da Srª Yolanda Vidal Queiroz, neste ato, representada pelo Sr.
José Edilmar Coelho, Diretor do Grupo Queiroz, que nos dá a honra da sua presença aqui na Casa.
Aqui na frente, por gentileza, Sr. Edilmar.
(Procede-se à entrega do diploma.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, mais uma vez, cumprimentando os agraciados dizer que já queria homenagear o meu querido Senador Armando Monteiro, ex-Presidente
da Confederação Nacional das Indústrias, que foi adequadamente escolhido pelo Senado Federal para coordenar essa outorga , esse prêmio.
Iria convidá-lo para presidir, mas, inclusive no nosso protocolo, ele é o Presidente do Conselho que institui esse importante diploma e ele está inscrito para falar.
Então, vou convidá-lo para fazer uso da palavra e, em seguida, ele vem presidir, e ouviremos os dois colegas Senadores inscritos.
Então, com a palavra o Senador, Presidente do Conselho, Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e Força/PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente desta sessão do Senado Federal, Jorge Viana, a quem cumprimento, quero saudar
os homenageados desta sessão, saudando o Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior, o Dr. Edson Viana Moura,
Presidente do Conselho da Baterias Moura, que é a empresa agraciada nesta sessão, e uma saudação a dona
Yolanda Vidal Queiroz, que está representada pelo José Edilmar Norões Coelho, que é Diretor– Presidente do
Grupo Edson Queiroz.
Eu quero saudar a todos aqui presentes, as colegas e os colegas Senadores, e dizer que esta é a 5ª edição
do Prêmio, da Comenda José Ermírio de Moraes.
Tenho a satisfação, nesta 5ª edição do Prêmio, de destacar a homenagem que o Senado da República
faz a empresas e a empresários que se destacam na relevante contribuição ao desenvolvimento econômico
do nosso país, e, também, às ações de promoção, sobretudo voltadas para áreas de responsabilidade social,
ambiental e cultural. O que também, evidentemente, contribui muito para o setor empresarial no nosso país.
Eu gostaria, inicialmente, de evocar a figura do patrono desta insígnia. Um grande brasileiro, um ícone
da indústria do nosso país, o meu eminente conterrâneo e saudoso empresário José Ermírio de Moraes. Uma
legenda da indústria brasileira. Um homem que, durante os tempos em que o Brasil iniciava a consolidação
da sua indústria, especialmente a consolidação da chamada indústria de base do nosso país, que foi Senador,
que integrou esta Casa, e que era um brasileiro impregnado de um sentimento nacionalista. Ele pode criar as
bases de um grupo empresarial que se destaca até hoje na história do Brasil.
Grupo Votorantim, que foi pioneiro no Brasil da chamada indústria de base, insumos básicos, a metalurgia
de alumínio, de níquel, de cobre, a indústria de cimento, de produtos químicos. Eu diria que a matriz industrial
brasileira não seria completa e nem teria dado margem ao crescimento desse setor não fosse a capacidade visionária, a capacidade empreendedora desse notável brasileiro que foi José Ermírio de Moraes, que é, a um só
tempo, referência e inspiração. Referência porque nos ajuda a compreender, ao longo da trajetória da indústria
brasileira, os percalços e as dificuldades que enfrentamos. E inspiração porque esse prêmio é um tributo à tenacidade, à perseverança de brasileiros que empreendem em meio ainda a um ambiente hostil, a um ambiente
em que, frequentemente, nós nos deparamos com obstáculos, com dificuldades que ainda estão presentes.
Quero dizer que a comissão do conselho dessa comenda, mais uma vez, de forma muito judiciosa, promove essas escolhas, não apenas por que premia o mérito, essencialmente o mérito, mas porque tem também
a compreensão de que o Brasil, na sua diversidade regional, precisa homenagear especialmente, minha cara
Senadora Lúcia Vânia, aquelas empresas e aqueles empresários que, em algumas regiões do País onde o desenvolvimento empresarial é ainda mais difícil, esses notáveis empreendedores valorizam essa ilustre galeria
de homenageados com a Comenda José Ermírio de Moraes.
Quero, nesse momento, homenagear a todos, mas peço licença – já que a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Eunício Oliveira haverão de destacar especialmente o mérito e as razões que justificaram a concessão desse
prêmio a D. Yolanda Vidal e ao empresário Orcino Gonçalves da Silva Júnior –, para, ao mesmo tempo em que
enalteço a trajetória de ambos, nesse momento, dar um realce à premiação de uma empresa pernambucana,
cuja trajetória conheci e conheço, sendo realmente uma história notável de empreendedorismo e, sobretudo,
de antevisão do desenvolvimento do nosso País.
Gostaria de homenagear a Baterias Moura, dizer que essa empresa foi fruto da obstinação de um brasileiro também notável, meu conterrâneo, o empresário Edson Mororó Moura, que, ao lado de sua esposa Maria
da Conceição Moura, lançou as bases desse empreendimento, que é, sem dúvida alguma, um empreendimento
hoje que se constitui numa referência no nosso País.
Esse extraordinário casal protagonizou uma bela história de lutas e sucessos, cujo início data de 1957, no
Município de Belo Jardim, plantado no agreste pernambucano, a quase 200 quilômetros do Recife. Numa época em que a indústria brasileira ainda engatinhava – menos de 500 veículos circulavam no Recife e apenas um
em Belo Jardim –, Edson e Conceição davam o início e transformavam em realidade o sonho, aparentemente
impossível, de fabricar e vender baterias de qualidade sob a marca “Acumuladores Moura”.
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Em meados da década de 70, quando os filhos Edson – que está aqui à mesa –, Sérgio, Pedro e o seu genro
Paulo Sales, também aqui presentes, se incorporaram à empresa, o maior mercado para baterias do Nordeste
– justamente o Recife – ainda era inteiramente dominado por fornecedores do Sudeste.
No fim da década de 70, uma inovação no modelo de negócio da companhia foi decisivo para o crescimento dos negócios: a Moura implantou a rede Baterias Moura, um padrão de distribuição diferenciado que
funcionava agregando sociedade aos gerentes das filiais que distribuíam os produtos da marca. Com isso, os
empresários conseguiram aumentar a motivação e o comprometimento dos gestores dessas unidades.
Hoje, a Rede de Baterias Moura conta com 66 distribuidores, que comercializam 55% das baterias vendidas acerca de 28 mil clientes ao mês, em todo o território nacional.
Enquanto isso, unidades independentes atendem países sul-americanos e europeus.
A empresa coleciona numerosos prêmios de “melhor fornecedor elétrico” concedidos pelas principais
montadoras. E o jornal Valor Econômico já a distinguiu por duas vezes como “a melhor empresa brasileira do
segmento de autopeças”, o que muito honra o Estado de Pernambuco.
Hoje, com 57 anos de existência, a Moura é integrada por seis fábricas – quatro em Belo Jardim, uma em
Itapetininga, em São Paulo, e outra no distrito de Pilar, na Argentina –, que fabricam sete milhões de baterias automotivas, além de soluções para diversas outras aplicações: empilhadeiras, tratores, motocicletas, trens, metrôs,
barcos e telecomunicações. Em 2013, a Moura inaugurou a maior fábrica de baterias industriais da América do Sul.
O grupo gera cerca de quatro mil empregos diretos, metade dos quais em Pernambuco. Nos últimos
cinco anos, 83% dos postos de trabalho foram criados lá no nosso agreste pernambucano.
Desde 2009, a empresa é gerida segundo o sistema de copresidência: Sérgio e Paulo na presidência executiva e Edson como presidente do conselho de administração.
Uma marca da Baterias Moura é a sua incansável busca pelo desenvolvimento e inovação tecnológicas.
Nesse campo, destacam-se as parcerias do Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura com as universidades,
na promoção de pesquisas inovadoras sobre fontes energéticas sustentáveis, veículos elétricos e desenvolvimento de novos produtos e processos.
Paralelamente a todos esses êxitos industriais e comerciais, a Moura prestigia uma série de ações de responsabilidade social, educacional e cultural, em benefício direto de 22 mil pessoas: desde uma Associação de
Recicladores e Artesãos, que congrega mais de 60 organizações, empresas, escolas, residências, até a “Orquestra Viva”, que incentiva as vocações musicais de colaboradores e moradores de Belo Jardim, levando a cultura
erudita e popular a muitos públicos e eventos.
Portanto, Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma a presença hoje desses homenageados valoriza essa galeria.
Mas eu acho que este é um dia, quando o Senado Federal homenageia o setor industrial e o Dia da Indústria,
para também fazermos uma rápida reflexão sobre os desafios da indústria brasileira.
Meu caro Presidente Jorge Viana, há poucos dias um Instituto consagrado no estudo das questões atinentes à manufatura, o Boston Consulting Group, produziu um estudo que é extremamente preocupante. Ele analisa
o desempenho de 27 países, sobretudo países que têm maior peso na exportação de manufaturados, e, nessa
análise, nesse estudo, fica evidente a perda crescente de competitividade da indústria brasileira, o que é um dado
extremamente preocupante. E a constatação é simples: está caro produzir no Brasil, muito caro produzir no Brasil.
Meu caro Senador Cyro Miranda, esse estudo alcança uma década; é uma análise da evolução dos custos
no Brasil em uma década. E ele aponta algumas questões muito preocupantes: primeiro, o descompasso entre o aumento do custo unitário do trabalho e a elevação da produtividade; segundo, a elevação do custo de
energia, que no Brasil alcançou, nesse período, 90%; o aumento do preço do gás, além de uma série de custos
sistêmicos que ainda estão presentes, sobretudo relacionados com a carga tributária elevada e disfuncional,
os custos logísticos e as questões associadas à burocracia.
Mas quando analisamos esse quadro de evolução de custos versus produtividade, nós encontramos aí
um dado muito preocupante. Ao longo de uma década, esses países tiveram um ganho de produtividade médio de 25%; e, nesse período, o Brasil teve um ganho de apenas 3%.
Hoje, meu caro Senador Cyro Miranda, o Brasil tem um custo mais alto em manufatura comparada do
que os Estados Unidos em 23%.
Como resultado de tudo isso, o que assistimos é uma perda de posição relativa da indústria na formação
do PIB do País, e, o que é mais grave, a um agravamento, a um aumento do déficit de manufaturados, ou seja,
o Brasil importa muito mais manufaturas do que importa. E hoje esse coeficiente de importação ainda não é,
eu diria, assustador em termos absolutos, mas o que preocupa é a forma como vem se acelerando esse coeficiente de penetração das importações de manufaturas ao longo dos últimos anos – já alcança 23% de todos
os bens industriais consumidos no Brasil.
Portanto, falar da indústria é também fazer uma reflexão sobre esse momento da indústria brasileira.
Isso nos remete à necessidade de discutir uma agenda pró-competitividade, uma agenda que traduza uma
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aliança entre o setor público e o setor privado, que não reclama proteção e muito menos quer pactuar com a
ineficiência. O que o setor privado deseja é que, através de uma aliança verdadeiramente cooperativa entre o
setor público e o setor privado, nós possamos atuar juntos para reduzir custos sistêmicos e para ajudar os ganhos de produtividade que serão fundamentais para a sobrevivência da indústria brasileira. E, evidentemente,
a inovação, esse esforço na inovação é fundamental para garantir esses ganhos de produtividade no futuro.
Mas a inovação tem também como pilar fundamental a educação, a necessidade de termos o sistema educacional mais eficiente, que torne o nosso trabalhador mais produtivo, com maior capacidade de assimilar os
programas de treinamento e de formação profissional.
Dessa forma, é um imenso desafio. O que não podemos aceitar é que o Brasil possa viver uma espécie
de aventura regressiva, que o Brasil, que construiu pelo trabalho de gerações uma das mais importantes plataformas manufatureiras da América Latina, possa assistir ao desmonte desse ativo que é um patrimônio do
País e que possa, inclusive, constatar que o Brasil está vivendo um processo regressivo na medida em que se
está reprimarizando a pauta de exportação do País. Ou seja, o Brasil voltou a ser um País exportador de commodities agrícolas e minerais e as manufaturas vão perdendo cada vez mais espaço nas exportações brasileiras.
Portanto, este é um dia de homenagear, mas é um dia também de fazer uma reflexão, e esta Casa tem
uma responsabilidade de poder focar uma agenda pró-competitividade, de atuarmos firmemente para melhorar o ambiente da área da tributação e como podemos e devemos acelerar o passo nessa área.
Quero, mais uma vez, abraçar os homenageados e dizer que crescer pela indústria é sempre melhor; não
há melhor maneira de crescer senão crescer pela indústria. A indústria impacta a produtividade, a indústria
paga melhores salários, a indústria desenvolve os recursos humanos, a indústria dissemina o conhecimento
tecnológico. Portanto, os países melhores são exatamente os que crescem pela indústria.
No dia em que o Senado homenageia a indústria, vamos fazer neste País uma grande frente para poder
preservar esse ativo que é tão precioso ao nosso País.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Armando
Monteiro, que preside esse importante Conselho, essa comissão no Senado. Também registro a presença do
Senador Inácio Arruda e, na sua pessoa, cumprimento Parlamentares, Deputados Federais que aqui nos dão a
honra de suas presenças.
Neste momento, passo a presidência dos trabalhos ao Senador Armando Monteiro, que vai conduzir a
ordem de inscrição e dos oradores.
É uma homenagem também ao Senador Armando, ex-Presidente da CNI, que cuida tão bem desse prêmio.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Armando
Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Amigo, um grande abraço.
Dando sequência a esta sessão, tenho a satisfação de passar a palavra à nossa querida colega Senadora
Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.)
– Bom-dia a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento o Presidente desta Mesa, o Presidente em exercício Armando Monteiro. Quero aqui registrar a minha admiração pelo Senador, Parlamentar e colega Armando
Monteiro, pela sua determinação, pela sua luta, pelo seu comprometimento com o desenvolvimento deste País.
Armando Monteiro é um Parlamentar que ajuda a construir caminhos para o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento regional; é um Parlamentar respeitado, um Parlamentar que merece, de todos nós, esta
saudação. Portanto, receba, Armando, neste dia consagrado à indústria, os nossos cumprimentos, você que
tem sido um verdadeiro Quixote em favor da indústria brasileira.
Cumprimento o Vice-Presidente do Conselho, que não está presente, mas esteve aqui conosco, o Senador José Agripino; cumprimento os agraciados, representando a empresa Baterias Moura, o Presidente do
Conselho de Administração, Sr. Edson Viana Moura; cumprimento o Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior, companheiro nosso; cumprimento, representando a Srª Yolanda Vidal Queiroz, o Diretor do Grupo Edson Queiroz,
Sr. José Edilmar Norões Coelho.
Quero dividir essa homenagem que fazemos ao Dr. Orcino e aos agraciados com meu colega, Senador
Cyro Miranda, que, sem dúvida nenhuma, faz parte do Conselho e foi um grande defensor do nome de Orcino
Gonçalves, por conhecê-lo, por conhecer a sua trajetória.
Portanto, receba, Senador Cyro Miranda, os nossos cumprimentos, o cumprimento desta Parlamentar
que reconhece a importância da sua ação para homenagear o nosso colega Orcino.
Sr. Presidente, a exemplo do que fez o Senador Armando Monteiro, eu quero homenagear todos os agraciados que já foram aqui citados, mas eu pediria licença também para destacar o perfil do nosso homenageado.

14

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Fiz questão, Senador Monteiro, de apresentar um nome cujo trabalho é muito conhecido, ele é jovem, um
empreendedor, um jovem que trabalha em silêncio, mas que tem promovido, ao lado de outros companheiros, o grande desenvolvimento do nosso Estado. Ele é o responsável pelo maior programa de fomento que nós
temos na Região Centro-Oeste, o FCO, e trabalhou como Quixote, no ano passado, para fazer com que o FCO
da nossa região, que somava um valor de R$5 bilhões, passasse a ter R$10 bilhões. Isso sem dúvida nenhuma
pôde incrementar as grandes empresas que estão sediadas no nosso Estado.
Eu gostaria também, Orcino, pedindo licença, de fazer uma homenagem aqui ao ex-Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Valdir, que também é jovem e é um grande empreendedor, que tem feito esse
trabalho no Estado.
Hoje nós temos orgulho de dizer que o Estado de Goiás é o Estado que mais cresce no País, é o Estado que
mais gera emprego e renda em todo o nosso território nacional. Isso se deve a esses jovens, que têm dado exemplo
de como a juventude, quando busca inovação, pode prestar um serviço enorme ao desenvolvimento do nosso País.
Quero, ao lado do Valdir, homenagear também Rafael Lousa, outro jovem empreendedor e responsável
pelo processo de industrialização do Estado de Goiás.
Eu não poderia, Senador Armando, deixar também, nesta ocasião, de homenagear o Governador Marconi Perillo, que foi o responsável por escolher e por entregar esse grande desafio a esse grupo de jovens que
hoje faz a história no Estado.
O Diploma José Ermírio de Moraes, instituído pelo Senado em 2009, com a finalidade de homenagear
“personalidades de destaques no setor industrial”, é expressão evidente de uma visão de vanguarda e de valorização do empreendedorismo em nosso País.
O Diploma que ora conferimos é o reconhecimento a empresas ou empresários do setor industrial que
se destacam na promoção do crescimento econômico, geração de emprego e renda e programas de responsabilidade e valorização ambiental, cultural, social e econômica do País.
Com o nome do empresário José Ermírio de Moraes, símbolo, como disse aqui Armando Monteiro, do
empreendedorismo pelo desenvolvimento brasileiro, este Diploma é a mais marcante comenda conferida pelo
Senado a empresários, empresas e industriais que acreditam e investem no Brasil. É uma premiação àqueles
que não medem esforços para transformar crescimento, no seu sentido quantitativo, em desenvolvimento
como conceito que envolve qualidade de vida da população.
Dessa forma, foi com satisfação que indiquei, juntamente com os Senadores Cyro Miranda e Wilder Morais, o nome do industrial e agropecuarista, e além de tudo o homem público goiano, Orcino Gonçalves da
Silva Júnior para ser agraciado com tão distinta honraria.
O Estado de Goiás tem se destacado pela forte parceria dos setores público e privado. A produção industrial goiana cresceu 5% em 2013, fazendo parte dos campeões nacionais de desempenho. O PIB do Estado
cresceu, em 2013, 3,1%, contra os 3,8% do ano anterior e os 2,3% do PIB brasileiro.
Esses números demonstram que Goiás tem muito potencial. Crescemos acima da média nacional, e esse
crescimento é resultado justamente da atuação decidida e conjunta dos segmentos empresarial e político em
nosso Estado, cujas pessoas trabalham com dedicação e responsabilidade.
Esse desempenho acima da média nacional é também resultado da atuação decidida de talentos, como
já citei aqui, como o de Orcino Gonçalves da Silva.
Seu trabalho pelo Estado de Goiás supera em muito a mera atuação como empresário. Orcino é um homem dedicado também às causas públicas, consciente de sua importância para o desenvolvimento do Estado,
tanto no setor produtivo, quanto no social.
Como Secretário Executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, atua no fomento de grandes projetos de desenvolvimento econômico e social no Estado de Goiás, um Estado que precisa de crédito, de infraestrutura e de integração. Esses fatores, transformados em políticas públicas consequentes, são os indutores
de um círculo virtuoso de todo um processo de desenvolvimento.
Engenheiro-agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás, Orcino é empresário dos setores
industrial e agropecuário. Foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás e tornou-se
o Secretário de Agricultura mais jovem que Goiás já teve. Além de homem público, é empresário industrial em
duas empresas familiares. Foi Diretor Técnico da Fazenda Panamá, fundada por seu pai no Município de laciara,
no Estado de Goiás, onde implantou as mais modernas técnicas de criação de bovinos.
Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Orcino prestou ali um grande trabalho no sentido de fazer
com que Goiás se tornasse um Estado livre da aftosa, e isso se deu graças a seu sentido de responsabilidade
e a seu comprometimento com o desenvolvimento daquilo que é fundamental no Estado de Goiás, que é o
setor pecuário.
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Hoje, nós temos, sem dúvida alguma, um grande desenvolvimento nessa área e somos um Estado respeitado pela alta tecnologia implantada para a melhoria do rebanho bovino do Estado. E Orcino foi um desses
inovadores que trouxe a sua experiência para ajudar a desenvolver esse setor.
Portanto, receba, Orcino, o nosso cumprimento por ser um empresário de visão, um administrador público exemplar, bem nos moldes daquilo que nos pregou e nos ensina José Ermírio de Moraes.
Agradeço, pois, ao Senado a concessão do Diploma e tenho prazer em vê-lo, meu caro amigo Orcino, receber essa honraria tão merecida, ao lado dos demais agraciados. Você, que trabalha em silêncio, você, que é
pouco conhecido no Estado, mas que, pela dedicação e pela determinação, é, sem dúvida alguma, merecedor
dessa homenagem que fazemos aqui em nome de toda a Bancada do Estado de Goiás, mostrando que aquele
que tem comprometimento com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado merece ser visto.
Parabéns!
Quero aqui cumprimentar e homenagear todos os goianos que vieram aplaudir o nosso quero amigo
e competente Orcino Gonçalves.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Dando sequência a esta sessão,
passo a palavra ao Senador Eunício Oliveira.
Antes, porém, gostaria de registrar as presenças dos Deputados Eudes Xavier, Danilo Forte e José Mendonça Filho, prestigiando esta sessão.
Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente Armando.
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Olhe, eu deixei aqui de fazer um
registro, porque me disseram que esses foram os que chegaram agora. Eu julguei que a minha queridíssima
amiga e colega já tivesse sido citada.
Então, quero registrar aqui a presença da nossa Deputada e querida amiga Gorete, que representa o Estado do Ceará aqui no Congresso Nacional.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente desta solenidade e Presidente do
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, Senador Armando Monteiro.
Como agraciado aqui hoje, o presidente do Conselho de Administração, Sr. Edson Viana Moura, representante das Baterias Moura; Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior; e representando aqui a Srª Yolanda Vidal
Queiroz, o Diretor do Grupo Edson Queiroz, meu querido amigo José Edilmar Norões Coelho, que também é
da nossa querida região do Cariri.
Senadores Inácio Arruda e Cyro Miranda; Senadora Lúcia Vânia; Senador José Pimentel; ex-senador Nabor Júnior, que representou tão bem o Estado do Acre nesta Casa; Deputados Mendonça Filho; Mauro Benevides, que também presidiu este Congresso Nacional e foi Presidente desta Casa; Vicente Arruda; Gorete Pereira;
Raimundo Gomes de Matos; Deputado Danilo Forte; Deputado Eudes Xavier; Deputado Mendonça Filho, que
também se encontram aqui presentes, Alexandre Baldi, Secretário de Estado do Governo de Goiás; Prefeito de
Alvorada do Norte, Sr. Davi Moreira.
Srªs e Srs. Senadores, Senhoras e Senhores do meu querido Ceará e de todo o Brasil que nos acompanham pelos canais de comunicação da TV Senado, internet e outros instrumentos de comunicação desta Casa.
Como representante do Estado do Ceará nesta Casa, e com muito orgulho, associo-me à escolha do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, presidido pelo nobre Senador Armando Monteiro, para mais do que
reconhecer, ressaltar a contribuição de uma mulher extraordinária, falo da Srª Yolanda Vidal Queiroz à frente do
Grupo Edson Queiroz para a economia nacional e, sobretudo, para a economia do meu Estado, representada
nesta sessão pelo seu Diretor José Edilmar Norões.
Parabenizo também o Grupo Moura, fundado em 1957, pelo visionário Edson Mororó Moura, em Pernambuco. Portanto, no nosso Nordeste, aqui representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Edson
Viana Moura, tradicional fabricante das consagradas Baterias Moura.
Assim como o Secretário-Executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, do Governo de Goiás, Sr.
Orcino Gonçalves da Silva Júnior, agraciados nesta 5ª edição, aproximada por esta Casa, membros escolhidos
pelos Srs. e Srªs e Senadoras, por todos nós, e obviamente dirigida pelo Senador Armando Monteiro.
Foi com o sentimento do dever que trabalhei neste plenário para que a 5ª edição do Diploma José Ermírio de Moraes agraciasse a empresária cearense Yolanda Vidal Queiroz, cearense da minha querida Fortaleza
e, obviamente, que contei também aqui com a participação efetiva e a indicação do nosso querido Presidente
José Sarney.
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O Grupo Edson Queiroz, um dos maiores conglomerados empresariais deste País, é, sem nenhuma dúvida, um dos mais importantes para o nosso Ceará e para toda a região Nordeste brasileira.
O trabalho de Dona Yolanda, ao lado de seu marido, nosso saudoso Edson Queiroz (Palmas.), não só
consolidou o Grupo Edson Queiroz, fundado em 1951, como expandiu a sua atuação além das fronteiras dos
investimentos que deram origem a esse grandioso grupo.
Hoje com 16 empresas, o conglomerado atua nos setores de gás, água mineral, refrigerantes, tintas, eletrodomésticos, agroindústria, educação superior e comunicação, gerando mais de 14 mil empregos diretos.
Sob o comando seguro dessa mulher forte e extraordinária, que representa a coragem da mulher brasileira, Dona Yolanda Queiroz, o Grupo Edson Queiroz tornou-se um dos 100 maiores grupos empresariais
do Brasil.
Símbolo da força e da persistência da mulher cearense, Dona Yolanda é modelo de administradora que
engrandece econômica e culturalmente o nosso Estado do Ceará.
Felizmente, hoje, mulheres como ela surgem por todas as regiões do Brasil, ocupando posições de destaque.
Tenho certeza de que são exemplos, como o da Dona Yolanda Queiroz, que fazem com que as mulheres
atualmente participem fortemente da gestão de empresas, totalizando 42% do empresariado consolidado há
mais de três anos e meio no mercado nordestino, conforme indicadores do serviço brasileiro de apoio às micro, médias e pequenas empresas.
O dinamismo e o empreendedorismo de Dona Yolanda são há muito reconhecidos. Não foi por acaso
que, em 2008, fomos para os Estados Unidos acompanhando Dona Yolanda e lá ela recebeu o prêmio personalidade do ano, outorgado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Dona Yolanda, ressalte-se, foi a
primeira mulher brasileira a receber esse importante prêmio nos Estados Unidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros agraciados, para além da importância econômica que o Grupo
Edson Queiroz tem para o Ceará e para o Nordeste, o conglomerado tem relevância social e cultural que lhe
garante lugar de destaque na vida nordestina e na vida brasileira.
O Sistema Verdes Mares de Comunicações reúne alguns dos meios de comunicação mais expressivos da
capital, do interior e da minha querida região do Cariri. A TV Verdes Mares, por exemplo, é líder de audiência
em todo o Estado do Ceará.
Além disso, há uma outra televisão, a TV Diário, com programação 100% nordestina, valorizando a nossa
cultura e é uma referência fundamental para manter a identidade cultural da nossa gente.
Na Rádio FM 93, que tem o maior índice de audiência percentual do Brasil; a Rádio Recife é líder em Pernambuco, também, em audiência, enquanto o jornal Diário do Nordeste é leitura diária obrigatória em todos
os 184 municípios cearenses. Finalmente, o Portal Verdes Mares, na Internet, é o mais visitado no Norte e no
Nordeste de todo Brasil.
No campo educacional, o grupo também se destaca com a chamada Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, que tive a honra de ser aluno de economia da sua primeira turma.
Quando criada em 1973, a Unifor já formou mais de 70 mil profissionais e conta, atualmente, com cerca
de 25 mil alunos sob o comando do competente chanceler Airton Queiroz.
Por oportuno, quero assinalar, como muito orgulho, como muito bem lembrou o Editorial do Diário do
Nordeste deste domingo passado, que não adianta o Ceará, assim como o Nordeste, apenas apresentarem indicadores de desenvolvimento acima da média nacional nos últimos 10 anos. É muito bom que isso aconteça,
é fundamental, diria eu, pois durante muitos anos vivemos com crescimento abaixo da média nacional.
É muito importante que nossas cidades recebam novos investimentos externos, tanto de empresas nacionais como estrangeiras, entretanto, para que esse bom momento seja duradouro, consistente e sustentável,
é preciso que tenhamos investimentos fundamentalmente em educação.
Somente com novos conhecimentos científicos e tecnológicos é que vamos gerar produtividade para as
nossas empresas, para os nossos serviços, para as atuais e para as futuras gerações.
Estou falando, portanto, Sr. Presidente, de qualidade de vida, de geração de renda e de recursos que revertam em novos investimentos.
Por tudo isso, Sr. Presidente, meu caro Senador Armando Monteiro, nada mais justo do que o reconhecimento que esta Casa ora exprime para a contribuição do Grupo Edson Queiroz à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do Brasil
Este diploma é a mais alta comenda conferida pelo Senado Federal a empresários que acreditam e investem neste País chamado Brasil.
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Recebam, todos eles, agraciados no dia de hoje e todos os outros que não foram agraciados aqui, o
nosso reconhecimento pelo trabalho dos senhores e das senhoras na construção de uma economia dinâmica, na promoção da cidadania e pela justa distribuição do desenvolvimento, uma referência para todas
as gerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também pela inestimável contribuição que a família Edson
Queiroz tem dado, há mais de 60 anos, para o desenvolvimento de nosso querido Ceará, do Nordeste e, por
que não dizer, do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro – Bloco União e Força/PTB – PE) – Cumprimento o Senador Eunício
Oliveira e registro, também, a presença do Deputado Federal Sílvio Costa, que está aqui prestigiando a sessão.
Agora passo, com muita satisfação, a palavra ao nobre Senador Ciro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão e Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes,
Senador Armando Monteiro; agraciados nesta cerimônia, representando a empresa Baterias Moura, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Edson Viana Moura; o Sr. Orcino Gonçalves da Silva Júnior, amigo
querido, estimado; representando a Srª Yolanda Vidal Queiroz; o Diretor do Grupo Edson Queiroz, Sr. José
Edilmar Norões Coelho.
Cumprimento meus colegas: Senadora Lúcia Vânia, Inácio Arruda e Eunício Oliveira, o Exmo Sr. Deputado
Federal Mauro Benevides e Exmo Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos, no nome do qual cumprimento todas as Deputadas e Deputados aqui presentes.
Cumprimento também o ex-Secretário Alexandre Baldi e Rafael Lousa, dois jovens que inspiram o nosso
Estado e dignificam cada vez mais o Estado de Goiás na sua pujança, nos quais também cumprimento todos
os goianos aqui presentes.
Srªs e Srs. Senadores, temos a convicção de que não há entre as sociedades de todos os tempos instrumento mais eficaz que o exemplo para ensinar as futuras gerações.
O exemplo é como uma foto: fala mais que mil palavras e induz à reflexão.
Uma nação que tem personagens ilustres ou cidadãos comuns para servirem de exemplo é uma nação
rica e promissora.
O nome do Diploma hoje conferido nesta Sessão Solene José Ermírio de Moraes celebra e rememora
um dos mais talentosos brasileiros.
Como disse o Senador Armando Monteiro, um empreendedor nato, que acreditou no potencial do Brasil, José Ermírio de Moraes foi um engenheiro do progresso, um homem de horizontes largos que enxergou
o caminho do desenvolvimento.
José Ermírio de Moraes é o fundador do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados de empresas do Brasil e da América Latina.
Mas o maior sentido do exemplo é servir de multiplicador para que se consolidem novos exemplos, num
círculo virtuoso voltado à materialização dos sonhos grandiosos.
Nessa quinta edição do prêmio foram diplomados a empresa Baterias Moura; a empresária e controladora
do Grupo Edson Queiroz, Yolanda Vidal Queiroz; e o Secretário-Executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste do Governo de Goiás, Orcino Gonçalves da Silva Júnior.
Para nós, enquanto Senador pelo Estado de Goiás e Lúcia Vânia propositora, é um momento ímpar poder
ver nosso amigo Orcino Gonçalves receber tamanha e justa homenagem.
Orcino é um engenheiro agrônomo que sempre esteve à frente de seu tempo, com uma visão voltada
ao desenvolvimento e progresso de Goiás.
Aos 26 anos, tornou-se o mais jovem Secretário de Estado da Agricultura da história de Goiás.
Sempre com a visão conceitual do agrobusiness, participou de forma bastante ativa do processo de industrialização da economia goiana.
À frente do CDE/FCO desde 2011, Orcino tem sido incansável no sentido de aumentar o volume de recursos financeiros trazidos para Goiás.
Com o apoio do setor público e empresarial, vem desenvolvendo verdadeira engenharia financeira para
buscar ou criar novas linhas de crédito, com o objetivo de sustentar o desenvolvimento do Estado. Caso contrário, não seria possível esse desenvolvimento arrojado do Estado de Goiás.

18

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Nesse período, foram inúmeras missões com resultados concretos na atração de investimentos, principalmente nos projetos industriais, com destaque nos setores de alimentação, metalmecânico, automotivo,
fármacos, cosméticos e mineração.
Para nós, há um sentido maior na homenagem recebida por Orcino, porque se trata de um empresário
de sucesso que se colocou a serviço do Estado.
É um desses grandiosos empreendedores que têm percebido a necessidade de trazer para a Administração Pública o dinamismo característico de quem opera pela gestão de resultados.
Essa, sem dúvida, revela-se como uma característica que serve como verdadeira alavanca para Goiás, que
é um Estado em busca constante de novas oportunidades de negócios nos mais diversos ramos, sem perder
a vocação para o agrobusiness.
Essa é uma das metas maiores do Governador Marconi Perillo, que conseguiu fazer com que Goiás saísse de um Estado periférico para ser um Estado realmente proveniente de muitas oportunidades, não só para
o Brasil como para fora do Brasil.
Parabéns aos nossos homenageados!
Que todos os senhores possam continuar a operar pelo exemplo e, assim, estimular milhares de brasileiros a empreender e fazer do Brasil um País de negócios e oportunidades.
Nosso fraterno abraço ao amigo Orcino.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Cumprimento o Senador Cyro
Miranda e tenho a satisfação de passar a palavra ao nosso nobre Senador e querido colega Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Armando Monteiro, que preside os trabalhos, Srªs e Srs. Senadores, Senador Eunício
Oliveira, Senadora Lúcia Vânia, Senador Cyro Miranda, nossos colegas de atividade cotidiana, nosso Senador
Mauro Benevides, do Estado do Ceará, que presidiu o Senado Federal, portanto, o Congresso Nacional, Eudes
Xavier, Raimundo Gomes de Matos, Gorete Pereira, Vicente Arruda, Danilo Fortes, que estiveram conosco durante o período desta sessão.
Eu sou membro do Partido Comunista do Brasil e uma das marcas de um dos movimentos mais importantes da História do Brasil, que vamos lembrar, inclusive, na data de hoje, daqui a pouco, em uma sessão do
Congresso, é a Coluna Invicta, que ficou conhecida como Coluna Prestes. Como ela passou nos três Estados
dos homenageados, Pernambuco, Goiás e no Estado do Ceará, eu faço essa referência e essa ligação porque
aqueles oficiais, aqueles tenentes idealistas, imaginavam o Brasil progredindo. O Brasil que tinha como centro
a atividade agropastoril, mas eles tinham na mente a ideia de que o Brasil podia se transformar num país industrial, forte, competente, capaz. E grande parte dos homens da Coluna, então, vai participar desse esforço
pós-Revolução de 30, que é o esforço de industrializar o Brasil, de criar as condições, os instrumentos, os meios
para que o nosso País pudesse efetivamente progredir. E, nesse momento – claro, antes, nós podíamos citar
que se tem Delmiro Gouveia, Mauá, um esforço que já vem de antes –, o próprio Patriarca da Independência, se
você for ver o Manifesto do Patriarca, a Assembleia Constituinte do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves,
que era uma assembleia em Lisboa, já é uma assembleia que dizia que o reino deveria ser, portanto, no Brasil e
não mais em Portugal e que a base seria ligar-se ao movimento que o mundo vivia da industrialização. Já está
ali, no Patriarca da Independência.
Mas isso retardou, isso teve dificuldades grandes, gigantescas, e precisou sempre de ter adiante, não só
o pensamento estratégico nacional, mas os executores dessa políticas, pessoas que a abraçassem, que dissessem: “Nós vamos tocar esse grande movimento de industrialização do Brasil”.
É exatamente por isso que o Senado presta esta homenagem àqueles homens e mulheres do povo brasileiro, alguns que vieram, digamos assim, lá da bodega da esquina, que transformaram a sua bodega da esquina em um dos maiores negócios industriais do Brasil.
Esta homenagem do Prêmio José Ermírio de Moraes faz essa referência de que nós não podemos abrir
mão jamais do projeto de desenvolvimento industrial do Brasil, da inovação tecnológica, de apostar, de ter gente com essa disposição que criaram marcas no Brasil. Vejam Orcino Gonçalves da Silva Júnior: Baterias Moura é
uma marca do Brasil todo, de todo o Brasil, e que está ali numa região que se podia olhar e dizer: “Mas nasceu
ali!” Pois é, nasceu ali, no Nordeste brasileiro. O Grupo Edson Queiroz, tendo hoje à frente a D. Yolanda Vidal de
Queiroz, que maneja esse grupo há mais de 30 anos sob o seu comando; expandindo o negócio que se inicia
com o seu esposo, também pequeno negócio, de gente que veio do interior, que eram plantadores de cana
numa regiãozinha ali do Estado do Ceará, perto de Pindoretama, de Cascavel, de Beberibe, depois transfor-
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maram em quatro, cinco Municípios, mas era isso ali. Sitiantes que transformam seu pequeno negócio num
grande empreendimento nacional. Assim como Baterias Moura, hoje os produtos do Grupo Edson Queiroz são
marca nacional, e nós podemos dizer que a gênese é de Edson Queiroz, mas os últimos 30 anos são de Yolanda
Queiroz, uma senhora que toca esse grande empreendimento nacional, em quantas áreas, agropecuária, comércio, indústria, mineração e, sobretudo, na formação, na universidade, em uma escola que prepara milhares
de cearenses e brasileiros para tocarem o desafio de construção do Brasil.
Então, quero de forma simples, meu caro Senador Armando Monteiro, deixar aqui o registro do nosso
Partido, do PCdoB, de que empreender e defender a indústria brasileira é uma questão central para nós. Nós
temos convicção, como V. Exª afirmou aqui em seu pronunciamento, de que nós temos que ter no projeto de
desenvolvimento do Brasil a base assentada na indústria. E nós temos força, capacidade e engenhosidade e
gente disposta a empreender no Brasil, basta olhar os nossos homenageados e as marcas que eles constituíram
nos seus Estados e as expandiram para todo o Brasil – alguns não só para o Brasil, para o mundo.
Então, quero cumprimentá-los, especialmente o Senador Armando Monteiro, por esse esforço que ele
tem empreendido no Senado Federal de homenagear sistematicamente a indústria através daqueles que a
constrói em todo o território nacional.
Parabéns Senador Armando e parabéns a todos os homenageados pela referência que o Senado faz a
vocês, porque sabe que vocês estão construindo, nos Estados, produtos, marcas, que colocam a nossa indústria
no panteão dos vitoriosos na nossa Nação e no mundo.
Um abraço a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Cumprimento o Senador Inácio
Arruda e queria franquear, neste momento, a palavra aos homenageados.
O SR. EDSON VIANA MOURA – Ilustre amigo, Senador Armando Monteiro, companheiros de homenagem, senhoras e senhores aqui presentes, para começar, gostaria de agradecer essa homenagem em nome
de toda a empresa, de todas as pessoas que fazem a Moura, estamos falando de um grupo que é uma família.
A família Moura tem alguns com Moura no sobrenome, como dois dos que aqui estão, e tem uma série deles
que são Moura, mas não têm Moura no sobrenome, mas que trabalham, que se dedicam e, de fato, são os que
constroem o que foi feito até hoje. São quase 60 anos de história e é uma realização bonita de se ver.
Então, em nome de todo esse conjunto, de toda essa equipe, tenho certeza de que todos de lá estão e
estarão muito orgulhosos quando chegarmos de volta a Pernambuco com essa homenagem.
Mas, já que me foi franqueada a palavra, queria aproveitar um pouco deste tempo para dar um breve
depoimento, não especificamente sobre a empresa, até porque isso, de alguma forma, já foi pontuado, pensei
em dar um breve, breve, breve depoimento da visão de empresário, especialmente da minha visão de empresário, no que diz respeito ao contexto em que a gente vive, e um pouquinho das perspectivas, como foi aqui
mencionado pelo Senador Armando Monteiro, da indústria no Brasil diante do que se vem observando.
Então, acho que a primeira coisa que me toca e me anima a seguir nessa luta – como nós seguimos juntos – de empresário, de industrial, é que a gente se vê como um grupo de pessoas que faz um trabalho como
qualquer outro. O industrial é aquele que produz, que fabrica, que vende, mas o nosso trabalho não se difere
muito de qualquer outro trabalho da livre iniciativa, não difere muito do trabalho de um advogado, não difere
muito do trabalho de um médico. Todas essas atividades, que são as atividades individuais, a livre iniciativa,
de uma maneira geral, têm na sua essência um ponto comum, que é o risco, a liberdade de você fazer, a possibilidade de você ser bem sucedido e, com isso, obter os resultados que você almeja, como também o risco de
você falhar e pagar o preço pelos seus erros.
Então, acho que o que faz a sociedade se mover são essas pessoas que estão nos diversos ramos de atividades.
Quando a gente fala especificamente da indústria – e aí sem querer me alongar, de modo algum – acho
que, principalmente no que diz respeito ao horizonte, o horizonte é um tanto nebuloso. Acho que a gente tem
que encarar isso como um dado concreto e real. O setor produtivo industrial no Brasil, para competir com os
países asiáticos, as indústrias instaladas nos países asiáticos, tem um caminho muito longo pela frente e que
seria necessário, de fato, como pontuou o Senador Armando Monteiro, que isso fosse um desejo nacional.
Acho que é uma tarefa que extrapola, em muito, a capacidade do empresariado, por mais competente
que ele possa ser, e precisaria, sim, se a sociedade brasileira entende que a indústria é um pilar importante do
seu progresso, de realmente debruçar de forma profunda sob essa questão e ver se há solução.
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No mais, mais uma vez, quero agradecer em nome de todos; citar aqui a presença de Sérgio, meu irmão,
Paulo, meu cunhado; a gente vem à frente da gestão da empresa há muitos anos, está meio calejado de tanta
bateria que a gente fez e já vendeu...
Senador, muito obrigado pela homenagem. Aos senhores todos, muito obrigado e bom dia. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB -PE) – Passo a palavra, agora, ao Dr. Orcino.
O SR. ORCINO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR – Eu peço a presença e a proteção de Deus, como já foi
dito no início desta solenidade, o Senhor a quem eu sirvo, e peço as bênçãos de Deus sobre esta Casa, sobre
os Senadores, sobre todos que vieram de Goiás.
Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, Senador Armando Monteiro, Presidente também do Conselho que promove a homenagem do Prêmio José Ermírio de Moraes, os demais agraciados, representantes
da Baterias Moura e do Grupo Edson Queiroz; cumprimento, de forma especial, a minha querida amiga, Senadora Lúcia Vânia, em quem eu sempre depositei o meu voto e me sinto extremamente satisfeito, porque sinto
que o meu Estado de Goiás está representado nesta Casa de uma forma extraordinária, porque a senhora tem
deixado um legado político, com a sua história, desde quando foi primeira dama do nosso Estado, nos seus
consecutivos mandatos de Deputada e no seu segundo mandato de Senadora. Muito obrigado por tudo que
tem feito pelo nosso Estado, Senadora, especialmente pela sensibilidade, como a senhora disse, de perceber
que trabalhamos em silêncio; a senhora, atenta a tudo, soube ver, na Secretaria de Indústria e Comércio, uma
equipe que realmente trabalha movida por anseios e por ideais de trazer o melhor para a sociedade.
E aí, neste momento, eu cumprimento aquele que nos capitaneou até recentemente, o nosso Secretário Alexandre Baldi e Rafael Lousa. Cumprimentando os dois, cumprimento a todos os membros da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás e do Conselho do qual sou Secretário-Executivo, Conselho
de Desenvolvimento do Estado – Conselho esse que aglomera todas as entidades do setor produtivo no
Estado de Goiás.
Senhores, eu trouxe um discurso preparado, mas esse discurso está em consonância exatamente com
o discurso do Sr. Senador Armando Monteiro, com o discurso da Senadora Lúcia Vânia e também com o discurso do Senador Cyro Miranda.
Agradeço, de forma especial, ao Senador Cyro Miranda, que também foi responsável pela indicação
deste Prêmio. Temos uma grande amizade de tantos anos, e acompanho muito o trabalho do Senador Cyro
Miranda também.
Agradeço aos amigos do Banco do Brasil aqui presentes, que vieram nos prestigiar, na pessoa do Rui
Mesquita e do Sinval, da diretoria de governo. Obrigado por estarem presentes.
Agradeço aos meus irmãos em Cristo que aqui estão: Mansur e Luciana, e à minha querida esposa Walquíria.
Não quero falar da parte técnica. Quero falar então, Senador, aquilo que está no meu coração. E o meu
coração está voltado para o alto, está voltado para Deus. Quero ver um Brasil, quero ver uma sociedade pacificada, uma sociedade que cresce com ordem e progresso, como está na nossa bandeira.
E quero lembrar a todos os senhores que, por mais que trabalhemos, legislemos aqui – os senhores legislam aqui, o Executivo, o Judiciário... Termino já, Senador, citando o versículo 1 do Salmo 127: “Se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela” –, trabalhemos por uma sociedade pacificada, um crescimento ordenado deste País.
Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe os Srs. Senadores, que fazem aqui os caminhos do Brasil. Que lhes dê discernimento, paz e sabedoria e abençoe as suas famílias.
Estendo essa bênção a todas as autoridades do Brasil, que foram constituídas por Deus.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Passo a palavra ao Dr. José Edilmar, que também vai usar da palavra nesta sessão.
O SR. JOSÉ EDILMAR NORÕES COELHO – Sr. Senador Armando Monteiro, a quem saúdo os Parlamentares aqui presentes e a Representação do nosso Estado, na pessoa do nosso querido Mauro Benevides.
Evidente que eu não poderia deixar este ambiente solene sem trazer uma palavra de agradecimento de
D. Yolanda Queiroz, do Grupo Edson Queiroz, que represento neste momento. Tudo aquilo que naturalmente
aqui foi dito pelo Senador Eunício evidentemente é exatamente para mostrar o quanto esta homenagem foi
justa à D. Yolanda e ao Grupo que ela preside.
Naturalmente que ninguém mais que ela gostaria de aqui estar, mas por motivos de ordem superior ela
não pôde estar aqui presente. Estou trazendo um abraço dela e de quantos fazem o Grupo Edson Queiroz, na
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certeza de que a sua palavra ouvida por este solene Plenário do nosso Senado é exatamente aquilo que os Srs.
gostariam de ouvir: o muito obrigado de D. Yolanda. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco União e Força/PTB – PE) – Gostaria, ao encerrar a sessão,
de fazer mais uma vez um registro da nossa homenagem a esses empresários e ao Grupo Moura, que valorizam, com seus exemplos, com as suas trajetórias essa comenda que tem o nome de um grande brasileiro, José
Ermírio de Moraes.
Quero também aqui, ao final, saudar os Parlamentares presentes a esta sessão, saudando o sempre Presidente desta Casa, o meu queridíssimo Senador Mauro Benevides. Faço a ele essa homenagem em nome de
todos os Parlamentares aqui presente. (Palmas.)
Quero, como a representação do Ceará tem maior número hoje, aliás, sempre, fazer um registro que me
transporta aos anos 70, Mauro.
Tive o privilégio de conhecer Edson Queiroz. No início dos anos 70 eu iniciava a minha vida empresarial dirigindo uma empresa também do setor metal mecânico, a Noraço. Estivemos juntos numa luta
muito importante naquela época, que foi o CIF uniforme, que era um sistema de preços equalizados para
viabilizar o setor metal mecânico do Nordeste. Naquela época, as siderúrgicas que produziam aços planos tinham o monopólio e ficavam todas longe da região; para que as empresas do Nordeste pudessem
ter um preço uniforme, foi criado um mecanismo equalizador de preços. As empresas que ficavam mais
perto das siderúrgicas pagavam um pouco mais caro e as que ficavam mais longe pagavam, quer dizer,
tinham o benefício do CIF uniforme. Portanto, tive o privilégio de conhecer esse ícone, essa figura fantástica que foi Edson Queiroz.
Na pessoa dele, quero também homenagear essa representação ilustre do Estado do Ceará, que tem
realmente uma grande vocação empreendedora. Ao falar do CIF uniforme, falo de uma figura que teve também um papel muito importante nessa luta, o saudoso Virgílio Távora, (Palmas.) que foi também um grande
lutador.
Portanto, quero mais uma vez cumprimentar os homenageados e declarar encerrada esta sessão.
Muito obrigado pela presença de todos. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 10 minutos.)
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Ata da 75ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de maio de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Acir Gurgacz e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 12 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 524, DE 2014
VOTO DE APLAUSO
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, VOTO DE APLAUSO, em
comemoração aos 25 anos da criação do município de Palmas, capital do Estado do Tocantins.
Justificação
O movimento separatista do então norte goiano remonta ao século XVIII e teve origem ainda na época
do Brasil Império. O movimento atingiu o seu objetivo final com a promulgação da Constituição de 1988 que
incluiu no seu texto a criação do Estado do Tocantins, com o desmembramento do Estado de Goiás. Com a
criação do novo Estado, iniciou-se o processo de instalação da nova capital, reproduzindo a saga da construção
de Brasília, quando se permitiu a interiorização do desenvolvimento nacional. Após a escolha da área, estrategicamente localizada entre a Serra do Carmo e as margens do Rio Tocantins, no centro geográfico do Estado, a
Cidade de Palmas foi inaugurada em 20 de maio de 1989 e instalada em 1º de janeiro de 1990.
Passados 25 anos de sua inauguração, Palmas hoje é uma cidade consolidada, que experimenta extraordionário crescimento econômico e populacional. Estimada em 257.904 habitantes, a população de Palmas
conta hoje com boa infraestrutura de equipamentos e serviços públicos e ostenta índice expressivo de qualidade de vida.
A apresentação dessa “Moção de Aplauso” pelo transcurso do “jubileu de prata” de Palmas presta merecida homenagem a todos os cidadãos palmenses, que todos os dias se ocupam em construir uma cidade cada
vez melhor para se viver.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves, (SD/TO).
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:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2014
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento Interno do Senado Federal, REQUEIRO voto de pesar
pelo falecimento do ex-prefeito de Novo Hamburgo e ex-deputado estadual Jair Foscarini.
Jair Foscarini estava com 57 anos e sofreu um enfarto, em casa. Engenheiro químico, também foi vereador, secretário municipal de Planejamento e secretário de Estado dos Transportes na administração de Germano Rigotto.
A política do Rio Grande do Sul, especialmente a da Região do Vale do Rio dos Sinos, foi surpreendida
hoje pela manhã com a notícia do falecimento do ex-deputado estadual pelo PMDB e ex-prefeito de Novo
Hamburgo (2005/2008), Jair Foscarini.
Há, com o falecimento de Jair Foscarini, uma lacuna na política gaúcha. Deixo minha solidariedade, em
conjunto com os Senadores gaúchos Pedro Simon e Ana Amélia, aos familiares, amigos e colegas de partido,
Gostaria que o presente voto fosse enviado para a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo/RS,
como também, chegasse ao encontro de seus familiares, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de
Novo Hamburgo – Rua Guia Lopes, 4201 – Novo Hamburgo/RS – CEP.: 93410340.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon – Senador Paulo Paim – Senadora Ana Amélia.
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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo n° 110, de 2014 (n° 1.411/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Islâmica do Irã sobre a Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos, firmado em Brasília, em 23
de novembro de 2009.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Projeto de Decreto Legislativo n°
110, de 2014, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da Câmara
dos Deputados as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Projetos de Lei da Câmara n°s 44
a 56, de 2014, vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso n° 31, de 2014 (n° 657/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão n°
1.171, de 2014, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente aos autos de monitoramento do Acórdão 1.196/2010 – Plenário, prolatado em processo de auditoria operacional, que teve por
objetivo avaliar a Segurança Energética do País. (TC-012.949/2013-2).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 31, DE 2014
Aviso nº 657 – Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 7 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do processo nº TC 012.949/2013-2, na Sessão Ordinária de 7-5-2014, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, V ice-Presidente, no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O Aviso que acaba de ser lido encontra-se disponibilizado eletronicamente no sítio do Senado Federal
– atividade legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício n°
132, de 2014, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n° 26, de 2013 (n° 2.592/2007, na Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque e outros), que
altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito, sancionado
e convertido na Lei n° 12.971, de 2014.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 132/2014/PS-GSE
Brasília, 19 de maio de 2014
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o |Projeto de Lei nº 2.592, de 2007, da Câmara
dos Deputados (PLC nº 26/13), que “Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções
administrativas e crimes de trânsito”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e
convertido na Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu por meio do Ofício n° 31, de 2014, Relatório de Viagem do Senador Aloysio Nunes Ferreira referente ao
Requerimento n° 213, de 2014, de missão, no qual relata participação no Seminário “América Latina: Oportunidades e Desafios”, no período de 24 a 25 de março de 2014, em Lima, Peru.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu Ofício n° 139, de 2014, do Senador Cícero Lucena, por meio do qual comunica a impossibilidade de
comparecimento à missão oficial em Atenas, que se realizaria no período de 27 a 29 de março de 2014, conforme Requerimento n° 134, de 2014.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of/GSCL/139/14
Brasília, 13 de maio de 2014
Exmo Sr. Presidente,
Comunico que, em virtude de força maior, não pude comparecer à missão oficial à Atenas, no período
de 27 a 29 de março do corrente ano, de que trata o Requerimento nº 134, de 2014.
Nesse sentido, solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar aos setores competentes desta Casa
a adoção das medidas necessárias decorrentes à comunicação acima citada.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e consideração. Atenciosamente, – Cícero Lucena, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu por meio do Ofício n° 68, de 2014, Relatório de Viagem do Senador Ciro Nogueira, referente ao Requerimento n° 361, de 2014, de missão, no qual presta informação acerca da viagem realizada pelo Grupo
Parlamentar Brasil-Rússia em missão oficial a Moscou no período de 15 a 20 de abril do corrente.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181, DE 2014
Estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações referentes à proteção de dados pessoais.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições e Princípios Gerais
Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações para a proteção de dados pessoais
no Brasil, orientada pelo ditame constitucional da dignidade da pessoa humana, em especial no que concerne
à privacidade, liberdade e honra.
Art. 2º Esta Lei aplica-se à atividade de tratamento de dados pessoais realizada no todo ou em parte no
território nacional ou que nele produza ou possa produzir efeito.
§ 1º Esta Lei aplica-se mesmo que a atividade seja realizada por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos um integrante do mesmo grupo econômico possua
estabelecimento no Brasil.
§ 2º A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta
Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou
representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.
§ 3º Esta Lei não se aplica:
I – aos bancos de dados mantidos pelo Estado exclusivamente para fins de defesa nacional e segurança pública;
II – aos bancos de dados mantidos exclusivamente para o exercício regular da atividade jornalística;
III – à atividade de tratamento de dados realizada por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.
Art. 3º A disciplina da proteção de dados pessoais no Brasil tem os seguintes princípios:
I – proteção da privacidade, da liberdade e da honra da pessoa natural;
II – livre acesso do titular a informações sobre o tratamento de seus dados;
III – transparência no tratamento de dados, por meio inclusive da comunicação ao titular de todas
as informações relevantes ao tratamento dos seus dados, tais como finalidade, forma de coleta e
período de conservação, dentre outras;
IV – proporcionalidade no tratamento dos dados, sendo vedado o tratamento de dados que não
seja adequado, necessário e proporcional à finalidade almejada ou que fundamentou sua coleta;
V – qualidade e segurança da informação, por meio do uso de medidas técnicas atualizadas e compatíveis com os padrões internacionais, que garantam a exatidão dos dados pessoais tratados e sejam aptas a proteger os dados pessoais de destruição, perda, alteração e difusão;
VI – prevenção, por meio da adoção de medidas técnicas adequadas para minimizar os riscos oriundos do tratamento de dados pessoais;
VII – responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
VIII – utilização dos dados pessoais de forma compatível à finalidade com a qual os dados foram
coletados.
Art. 4º O Poder Público atuará para assegurar, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, a
liberdade, a igualdade, a privacidade, a inviolabilidade e a dignidade da pessoa natural.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – dado pessoal: qualquer informação relativa a uma pessoa natural que permita sua identificação,
direta ou indiretamente, incluindo os números de identificação ou de elemento de sua identidade
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física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social e o endereço de protocolo de internet (endereço IP) de um terminal utilizado para conexão a uma rede de computadores;
II – banco de dados: todo conjunto estruturado e organizado de dados pessoais, armazenado em
um ou vários locais, em meio eletrônico ou não;
III – tratamento: qualquer operação ou conjunto de operações realizadas sobre dados pessoais ou
banco de dados, com ou sem o auxílio de meios automatizados, tais como coleta, armazenamento,
ordenamento, conservação, modificação, comparação, avaliação, organização, seleção, extração,
utilização, bloqueio, cancelamento e fornecimento a terceiros, por meio de transferência, comunicação, interconexão ou difusão;
IV – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento nos termos
desta Lei;
V – responsável: a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
VI – contratado: a pessoa jurídica contratada pelo responsável pelo banco de dados, encarregada
do tratamento de dados pessoais;
VII – comunicação: ato de revelar dados pessoais a um ou mais sujeitos determinados diversos do
seu titular, sob qualquer forma;
VIII – interconexão: transferência de dados pessoais de um banco de dados a outro, mantido ou não
pelo mesmo proprietário;
IX – bloqueio: suspensão temporária ou permanente de qualquer operação de tratamento, com a
conservação do dado pessoal ou do banco de dados;
X – cancelamento: eliminação de dados ou conjunto de dados armazenados em banco de dados,
seja qual for o procedimento empregado;
XI – difusão: ato de revelar dados pessoais a um ou mais sujeitos indeterminados diversos do seu
titular, sob qualquer forma;
XII – dissociação: modificação do dado pessoal, de forma que não possa ser associado, direta ou indiretamente, a um indivíduo identificado ou identificável;
CAPÍTULO II
Dos Direitos do Titular
Art. 6º São direitos básicos do titular:
I – inviolabilidade da privacidade e da intimidade;
II – indenização por dano material ou moral, individual ou coletivo;
III – recebimento de informações claras, completas e atualizadas sobre a coleta, armazenamento e
tratamento de seus dados pessoais;
IV – consentimento expresso sobre coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que
deverá sempre ocorrer de forma destacada;
V – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
VI – conhecimento da lógica subjacente ao tratamento automatizado dos seus dados;
VII – exclusão definitiva, a seu requerimento e ao término da relação entre as partes, dos seus dados
pessoais em quaisquer bancos de dados, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória de
dados e de não aplicação desta Lei;
VIII – oposição ao tratamento dos seus dados pessoais, salvo quando ele for essencial para o cumprimento de obrigação legal ou contratual;
IX – autodeterminação no que toca ao tratamento dos seus dados;
X – aplicação das normas de defesa do consumidor, quando for o caso, na tutela da proteção de dados
pessoais.
Art. 7º O titular poderá requerer do responsável a confirmação acerca do tratamento de seus dados
pessoais, bem como requerer elaboração de relatório que contenha todas as informações relevantes sobre o
tratamento, tais como finalidade, forma de coleta e período de conservação.
§ 1º O requerimento do titular será atendido no prazo de cinco dias úteis, de forma gratuita, objetiva,
verdadeira, atualizada e em linguagem de fácil compreensão.
§ 2º O armazenamento e tratamento dos dados pessoais serão realizados de forma a garantir o direito
de acesso.
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Art. 8º Sempre que constatar inexatidão nos seus dados, o titular poderá requerer, sem qualquer ônus,
a sua imediata correção.
§ 1º O responsável deverá, no prazo de cinco dias úteis, corrigir os dados pessoais e comunicar o fato a
terceiros que tenham tido acesso aos dados.
§ 2º A comunicação a terceiros será dispensada caso seja comprovadamente impossível ou implique
esforço desproporcional.
Art. 9º Constatado que o tratamento de dados se deu de forma inadequada, desnecessária, desproporcional, em contrariedade à finalidade que fundamentou sua coleta ou em violação a qualquer dispositivo desta
Lei, o titular poderá requerer, sem qualquer ônus, o seu imediato bloqueio, cancelamento ou dissociação, que
será realizado pelo responsável no prazo de cinco dias úteis.
Parágrafo único. O titular poderá opor-se ao tratamento de dados voltado para fins meramente publicitários.
Art. 10. Toda pessoa natural tem direito a não ser excluída, prejudicada ou de qualquer forma afetada
em sua esfera jurídica por decisões fundamentadas exclusivamente no tratamento automatizado de dados
voltado a avaliar o seu perfil.
§ 1º As decisões a que se refere o caput serão admitidas no âmbito da celebração ou da execução de um
contrato acordado pela pessoa natural, desde que sejam garantidas medidas capazes de assegurar a possibilidade de impugnação, a intervenção humana imediata e outros interesses legítimos da pessoa natural.
§ 2º As decisões a que se refere o caput serão sempre passíveis de impugnação pelo titular, sendo assegurando o direito à obtenção de decisão humana fundamentada após a impugnação.
Art. 11. Em caso de violação desta Lei, o titular poderá pleitear os seus direitos perante as autoridades
administrativas competentes e o Poder Judiciário.
CAPÍTULO III
Do Regime Jurídico do Tratamento de Dados Pessoais
Seção I
Das Regras para Tratamento de Dados Pessoais
Art. 12. A atividade de tratamento de dados será realizada:
I – de forma explícita, exata, objetiva, atualizada e proporcional em relação à finalidade que justificou a coleta e o tratamento dos dados;
II – para atender finalidades legítimas, específicas e delimitadas;
III – apenas por período de tempo razoável, de acordo com a finalidade que justificou a coleta e o
tratamento dos dados e as características do setor da economia;
IV – de forma a garantir o direito de acesso dos titulares a seus dados pessoais;
§ 1º As autoridades administrativas competentes, no âmbito de suas atribuições, poderão definir os prazos de que trata o inciso III.
§ 2º É vedada a coleta, a manutenção e o tratamento de dados pessoais obtidos por meio de fraude, erro,
coação, lesão, dolo ou qualquer ato ilícito.
Art. 13. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses:
I – mediante consentimento expresso e informado do titular dos dados;
II – na execução de um contrato ou na fase pré-contratual de uma relação em que o titular seja parte;
III – quando necessário para o cumprimento de obrigação legal pelo responsável;
IV – quando realizado exclusivamente no âmbito da pesquisa jornalística, histórica ou científica;
V – mediante autorização judicial ou quando voltado para exercício de interesse legítimo de defesa;
VI – quando necessário para a realização de atividades específicas de pessoas jurídicas de direito
público, mediante decisão motivada, e desde que a obtenção do consentimento represente obstáculo intransponível à consecução do interesse público;
VII – quando utilizar apenas dados e informações de conhecimento público, geral e irrestrito;
VIII – quando necessário para tutela da saúde ou proteção da incolumidade física do titular ou de
terceiro.
Art. 14. O consentimento do titular deve ser prestado de forma apartada do restante das declarações e
dizer respeito à finalidade específica e delimitada.
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§ 1º O titular deve receber, antes de prestar o consentimento, todas as informações relevantes acerca
do tratamento dos seus dados, como a finalidade, a duração, o responsável, suas informações de contato e os
terceiros a quem os dados podem ser comunicados.
§ 2º Autorizações genéricas para tratamento de dados pessoais são nulas, bem como o consentimento
prestado sem que todas as informações relevantes tenham sido previamente fornecidas ao titular.
§ 3º O ônus da prova acerca do consentimento e da sua adequação aos critérios legais cabe ao responsável pelo tratamento dos dados.
§ 4º O consentimento pode, a qualquer momento e sem ônus, ser revogado.
§ 5º Qualquer alteração relativa à finalidade, à duração, ao responsável ou a outro elemento relevante do
tratamento de dados depende da renovação expressa e informada do consentimento pelo titular.
Art. 15. É proibido o tratamento de dados pessoais relativos à orientação religiosa, política ou sexual, à
origem racial ou étnica, à participação em movimentos sociais, a questões de saúde, genéticas ou biométricas
ou que de qualquer forma enseje a discriminação social, salvo:
I – quando o titular consentir de forma específica e própria;
II – nas hipóteses previstas nos incisos III a VIII do art. 13 desta Lei.
§ 1º O consentimento de que trata o inciso I será realizado por meio de manifestação apartada em relação ao tratamento dos demais dados pessoais, devendo o titular ser informado prévia e extensivamente acerca da natureza sensível dos dados.
§ 2º Em nenhuma hipótese o tratamento de dados a que se referem os incisos I e II será realizado para
denegrir ou prejudicar o titular.
§ 3º As autoridades responsáveis pela fiscalização do cumprimento desta Lei estabelecerão, no âmbito
de suas atribuições, regras suplementares de segurança para o tratamento de dados pessoais sensíveis.
§ 4º O tratamento de dados pessoais de crianças, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, somente pode ser realizado mediante consentimento dos responsáveis legais, sendo proibido o tratamento para fins econômicos.
§ 5º O tratamento de dados pessoais de adolescentes, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, respeitará sua condição de pessoa em desenvolvimento, podendo os responsáveis legais revogar
o consentimento para tratamento de dados pessoais que coloque em risco os seus direitos.
Art. 16. O tratamento de dados pessoais será encerrado:
I – ao fim do período de tratamento;
II – quando a finalidade do tratamento tiver sido alcançada;
III – quando o tratamento não se mostrar mais adequado, necessário ou proporcional à finalidade
almejada ou que fundamentou sua coleta;
IV – quando as medidas técnicas adotadas se mostrarem insuficientes para assegurar a segurança
e a qualidade da informação;
V – mediante solicitação do titular, ressalvadas as demais previsões legais; ou
VI – por decisão fundamentada de autoridade administrativa, observadas as previsões desta Lei e
do regulamento;
Parágrafo único. O encerramento implica a exclusão definitiva dos dados pessoais do titular, ressalvadas
as seguintes hipóteses:
I – cumprimento de obrigação legal ou decisão judicial; ou
II – no âmbito da pesquisa exclusivamente jornalística, histórica ou científica.
Art. 17. Aquele que, por tratamento inadequado de dados pessoais, causar dano material ou moral, individual ou coletivo, comete ato ilícito e obriga-se a ressarci-lo.
Parágrafo único. A atividade de tratamento de dados pessoais é de risco e os seus responsáveis respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos titulares ou a terceiros.
Seção II
Da Comunicação no Tratamento de Dados Pessoais
Art. 18. A comunicação ou a interconexão de dados pessoais somente podem ser realizadas:
I – quando o titular consentir de forma específica e própria;
II – nas hipóteses previstas nos incisos III a VIII do art. 13 desta Lei.
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§ 1º A comunicação e a interconexão de dados pessoais sujeitam todos aqueles que tiverem acesso aos
dados às mesmas obrigações legais e regulamentares do responsável.
§ 2º Em caso de dano decorrente ou associado à comunicação ou à interconexão, respondem solidariamente todos aqueles que tiverem acesso aos dados.
§ 3º Critérios adicionais para a comunicação e a interconexão de dados pessoais serão definidos em regulamento.
Art. 19. As autoridades administrativas competentes, no âmbito de suas atribuições, fiscalizarão a comunicação e a interconexão de dados pessoais, podendo determinar, mediante processo administrativo, que
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento dos dados, o fim da interconexão ou outras medidas que garantam os direitos dos titulares.
Seção III
Da Segurança no Tratamento dos Dados
Art. 20. O responsável, o contratado e todos aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais por comunicação, interconexão ou qualquer outra forma devem adotar medidas técnicas atualizadas e compatíveis com
os padrões internacionais, com a natureza dos dados tratados e com a finalidade do tratamento.
Art. 21. O responsável, o contratado e todos aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais por comunicação, interconexão ou qualquer outra forma guardarão sigilo em relação aos dados.
Parágrafo único. O dever de sigilo permanece após o encerramento do tratamento.
Art. 22. O responsável ou o contratado que tiver conhecimento de falha na segurança ou violação ao
sigilo deverá comunicar imediatamente o fato às autoridades competentes e aos titulares atingidos, de forma
detalhada.
Parágrafo único. As autoridades administrativas competentes determinarão, no âmbito de suas atribuições, a adoção de medidas para a correção dos problemas identificados e reversão dos danos causados.
Art. 23. Os critérios mínimos de segurança a serem seguidos pelo responsável, pelo contratado e por todos aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais por comunicação, interconexão ou qualquer outra forma
serão definidos em regulamento.
Seção IV
Da Transferência Internacional de Dados
Art. 24. A transferência internacional de dados pessoais somente pode ser realizada nas seguintes hipóteses:
I – para países que proporcionem o mesmo grau de proteção de dados previsto nesta Lei;
II – quando o titular, após ser devidamente informado do caráter internacional do tratamento e dos
riscos existentes no tratamento de dados no país de destino, consentir de forma específica e própria;
III – quando necessário para o cumprimento de obrigação prevista na legislação brasileira;
VI – quando necessário para tutela da saúde ou proteção da incolumidade física do titular ou de
terceiro.
V – na cooperação internacional entre Estados relativa às atividades de inteligência e investigação,
conforme previsto nos instrumentos de direito internacional dos quais o Brasil seja signatário;
Art. 25. O grau de proteção de dados dos países de destino será analisado por meio de critérios definidos em regulamento.
§ 1º O regulamento estabelecerá regras para a transferência de dados para países que não proporcionem
o mesmo grau de proteção de previsto nesta Lei, quando o responsável oferecer garantias de cumprimento
dos princípios, dos direitos do titular e do regime jurídico de proteção de dados previsto nesta Lei.
§ 2º Em caso de dano decorrente ou associado à transferência internacional de dados, respondem solidariamente todos aqueles que tiverem acesso aos dados.
CAPÍTULO IV
Da Tutela Administrativa
Art. 26. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, fiscalizarão o cumprimento desta Lei, apenando eventuais infrações
mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.
Art. 27. As infrações desta Lei ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
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I – advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas;
II – alteração, retificação ou cancelamento do banco de dados;
III – multa de até 5% (cinco por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos;
IV – suspensão, parcial ou total, das atividades de tratamento de dados pessoais.
V – proibição, parcial ou total, das atividades de tratamento de dados pessoais.
§ 1º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pelas autoridades administrativas competentes,
no âmbito de suas atribuições, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
§ 2º As autoridades administrativas competentes, no âmbito de suas atribuições, poderão notificar o
responsável, o contratado e todos aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais para, sob pena de desobediência, prestarem informações acerca do tratamento de dados, resguardado o segredo industrial.
§ 3º A pena de proibição de tratamento de dados pessoais não será superior a cinco anos.
Art. 28. Na aplicação das penas estabelecidas nesta Lei, levar-se-á em consideração:
I – a gravidade da infração;
II – a boa-fé do infrator;
III – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
IV – a situação econômica do infrator; e
V – a reincidência.
Art. 29. Em qualquer fase do processo administrativo, as autoridades administrativas competentes, no
âmbito de suas atribuições, poderão adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de
que o agente possa causar lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo, fixando prazo para seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento.
Art. 30. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico,
de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração a esta Lei.
Parágrafo único. Caso a empresa responsável seja sediada no exterior, o pagamento da multa ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer pode ser exigido da filial, agência, sucursal, estabelecimento ou
escritório instalado no Brasil.
Art. 31. A decisão final da autoridade administrativa, cominando multa ou impondo obrigação de fazer
ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial.
CAPÍTULO V
Disposições Finais e Transitórias
Art. 32. Os direitos previstos nesta Lei não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária e de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes.
Art. 33. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.
Justificação
O tratamento de dados pessoais por parte de empresas e de órgãos públicos é uma realidade cada vez
mais presente na vida dos cidadãos. O rápido desenvolvimento tecnológico tende a elevar o grau de coleta e
compartilhamento desses dados, o que traz desafios para a sua proteção.
Diante desse contexto, torna-se imprescindível assegurar tratamento adequado aos dados pessoais, principalmente no que concerne aos dados sensíveis, definidos como aqueles que podem ensejar discriminação
social, como os relativos à orientação religiosa, política ou sexual.
A relevância da proteção desses dados é evidente, sobretudo, no âmbito das relações de consumo. A falta
de confiança dos consumidores na manutenção do sigilo de seus dados gera hesitação quando da aquisição
de mercadorias e serviços, principalmente no ambiente on-line. Compromete-se, assim, o próprio desenvolvimento econômico do país.
O Projeto de Lei do Senado (PLS) que ora apresentamos tem por objetivo regulamentar o tratamento de
dados pessoais no Brasil, à luz do ditame constitucional da dignidade da pessoa humana, em especial no que
concerne à sua privacidade, liberdade e honra.
O PLS se divide em cinco capítulos.
O Capítulo I trata das disposições e princípios gerais. Define-se, inicialmente, o âmbito de aplicação da
Lei, que alcança o tratamento de dados pessoais realizado no todo ou em parte no território nacional, assim
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como aquele que produza ou possa produzir efeito no país (art. 2º). Alcança, ainda, o tratamento de dados realizado por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou que algum
integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no país. Confere-se, assim, ampla proteção
às relações de consumo estabelecidas no país.
Esse capítulo também institui os princípios que regem o tratamento de dados pessoais, com o intuito
de assegurar proteção à privacidade dos indivíduos e permitir que eles tenham acesso às informações sobre
o tratamento de seus dados. Procura-se, ainda, vedar o tratamento desnecessário ou desproporcional à finalidade que fundamentou a coleta dos dados.
O Capítulo II define os direitos do titular, assim entendida a pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais objeto de tratamento. Destacam-se, nesse contexto, a exigência de consentimento expresso sobre a
coleta dos dados, assim como o direito ao não fornecimento dessas informações a terceiros, salvo autorização
expressa ou nas hipóteses previstas em lei (art. 6º).
Assegura-se ao titular, ainda, o direito de requerer a correção de seus dados, sempre que constatar sua
inexatidão (art. 8º), e o direito de requerer bloqueio, cancelamento ou dissociação, caso constate que o tratamento de dados foi realizado de forma inadequada, desnecessária ou desproporcional (art. 9º). Em ambos os
casos, conferiu-se ao responsável o prazo de cinco dias úteis para adotar as providências necessárias.
O Capítulo III, por sua vez, estabelece o regime jurídico para o tratamento de dados pessoais. Divide-se
em quatro seções.
A Seção I trata das regras para a atividade de tratamento de dados (art. 12), define as hipóteses em que
esse tratamento poderá ser realizado (art. 13) e estabelece a forma de consentimento do titular para o tratamento de seus dados pessoais, que deve ocorrer de forma apartada do restante das suas declarações (art. 14).
Dispõe, ainda, sobre regras específicas para o tratamento de dados sensíveis (art. 15).
Essa seção também define as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais será encerrado, como,
por exemplo, mediante solicitação do titular ou quando a finalidade do tratamento tiver sido alcançada. Estabelece, por fim, a responsabilidade objetiva de quem realiza o tratamento de dados pessoais (art. 17).
A Seção II do Capítulo III trata da comunicação e da interconexão de dados pessoais. A comunicação se
refere à revelação de dados pessoais a sujeitos determinados diversos do seu titular, enquanto a interconexão
trata da transferência de dados pessoais de um banco de dados a outro, mantido ou não pelo mesmo proprietário. Exige-se, como regra geral, o consentimento específico e próprio do titular (art. 18).
A Seção III dispõe sobre a segurança no tratamento dos dados, exigindo que todos aqueles que tenham acesso aos dados pessoais guardem seu sigilo, adotando-se medidas técnicas atualizadas e compatíveis com os padrões
internacionais. Define, ainda, que o responsável ou o contratado que tenha conhecimento de falha na segurança ou
de violação ao sigilo comunique imediatamente o fato às autoridades competentes e aos titulares atingidos (art. 22).
A Seção IV, por seu turno, estabelece as hipóteses em que poderá ser realizada a transferência internacional de dados pessoais. Define, ainda, que o grau de proteção de dados dos países de destino será analisado
por meio de critérios definidos em regulamento (art. 25).
O Capítulo IV do PLS trata da tutela administrativa, atribuindo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, em caráter concorrente, a competência para fiscalizar o cumprimento da Lei. Estipula, ainda,
que as infrações devem ser apuradas mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, constituindo título executivo extrajudicial a decisão final da autoridade administrativa que comine
multa ou imponha obrigação de fazer ou não fazer (art. 31). Confere-se às autoridades administrativas, por fim,
o poder de adotar medidas preventivas (art. 29).
As sanções administrativas são definidas no art. 27, que contempla as seguintes modalidades: advertência;
alteração, retificação e cancelamento de banco de dados; multa de até 5% do valor do faturamento; suspensão,
parcial ou total, das atividades de tratamento de dados pessoais; e proibição das atividades de tratamento de
dados pessoais (não superior a cinco anos). Os critérios de dosimetria da pena encontram-se previstos no art. 28.
Por fim, o Capítulo V estabelece que os direitos previstos na Lei não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária e de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes (art. 32).
Com essas disposições, cremos conferir adequada e necessária proteção aos dados pessoais, atribuindo-se efetividade ao ditame constitucional da dignidade da pessoa humana, sobretudo no que concerne à sua
privacidade e honra.
Por todos esses motivos, apresentamos este Projeto, na certeza do apoio dos nobres Pares a fim de que
seja imediatamente aprovado.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto Compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Título I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 182, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
permitir o envio de recurso contra a aplicação de penalidade de trânsito por meio dos recursos tecnológicos disponíveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a inclusão do seguinte art. 290-A
na Seção II do Capítulo XVIII:
“Art. 290-A. Os recursos de que tratam esta seção poderão ser interpostos pessoalmente, por meio
postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Justificação
A possibilidade de interposição de recursos contra a aplicação de penalidades é direito fundamental para
a democracia, uma vez que permite ao cidadão questionar possíveis abusos de poder do Estado.
Ocorre que esse direito é, muitas vezes, cerceado pela imposição de que o cidadão que se sinta lesado
tenha de se deslocar grandes distâncias para protocolar seus recursos.
É o caso das multas de trânsito, em que é muito comum a exigência de que o cidadão compareça pessoalmente à sede do departamento de trânsito para recorrer das multas que lhe foram impostas.
Além daqueles a quem a distância física impede de fazer valer seus direitos, há ainda outros que, embora
residindo na mesma cidade onde poderiam protocolar seus recursos, não o fazem porque estão trabalhando
nos horários em que as autarquias aceitam receber a documentação envolvida no processo.
Se no passado era possível argumentar que o estado não tinha condições de multiplicar os pontos e os
horários em que estaria apto a receber recursos, este argumento não mais se sustenta com o estágio da tecnologia atual. De fato, com a popularização da internet, é imperdoável que não se possa admitir o recebimento
de documentação por meio desse recurso tecnológico, a exemplo do que já é feito em inúmeras instâncias
governamentais, como na declaração de imposto de renda das pessoas físicas.
De todo modo, estamos determinando que também se admita a possibilidade de interposição de recursos por meio postal, de forma a não excluir aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem ou não querem
utilizar a internet para estes fins.
Esperamos contar com a aprovação dos nobres colegas de Congresso Nacional para a proposição ora
apresentada.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Texto compilado
(Vide Decreto n º 2327. de 1997)(Vide Lei nº 12.619. de 2012)
(Vide Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra a instância administrativa de julgamento
de infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.
(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2014 – Complementar
Altera o art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para excluir as despesas
com pessoal na área de segurança pública da apuração para fins de atendimento dos limites
das despesas com pessoal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas:
....................................................................................................................................................................................................
VII – com pessoal, dos Estados e do Distrito Federal, na área de segurança pública.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação.
Justificação
O controle da despesa com pessoal ativo e inativo da União, estados e municípios é previsto no art. 169
da Constituição Federal, que dispõe que os limites deverão ser estabelecidos em lei complementar. Atualmente, tais limites estão definidos nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Foram estabelecidos limites para a despesa total com pessoal, em relação à receita corrente líquida,
de 50% para a União e 60% para os estados e municípios.
Em que pese a necessidade de controle das despesas com pessoal, entendemos que não deveriam ser
computadas despesas meritórias, como aquelas realizadas na área de segurança pública. Como se sabe, os estados têm importantes atribuições na área de segurança pública, sendo responsáveis por organizar e manter a
polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros. Apenas no caso do Distrito Federal esses serviços contam,
por determinação constitucional, com apoio financeiro da União.
Por outro lado a população reclama, com toda razão, pela melhoria da segurança pública. Pesquisas mostram que esse é o principal problema enfrentado pelo cidadão brasileiro, em especial, nas áreas periféricas das
grandes metrópoles. Sem segurança pública fica difícil para o cidadão locomover-se para o local de trabalho,
frequentar uma escola ou simplesmente descansar à noite.
A propósito, a importância da questão levou o Senado Federal a instituir a Comissão Temporária de Segurança Pública, criada pelo Ato do Presidente do Senado Federal (ATS) nº 37, de 19 de setembro de 2013, com
a finalidade analisar os projetos em tramitação no Senado Federal que tratam de Segurança Pública no Brasil, bem
como debater e propor soluções para o seu financiamento, no prazo de 90 (noventa) dias.
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Entre as conclusões da Comissão, ficou a constatação da importância da atuação dos estados. Dado que
a polícia militar e a polícia civil estão no âmbito da administração estadual, e que essas duas têm numeroso
efetivo policial, a despesa estadual com segurança pública é seis vezes maior que a despesa federal, de acordo
com dados da Secretaria do Tesouro Nacional.
Feitas essas considerações, fica claro que os estados são os principais responsáveis pelo provimento da
segurança pública. Contudo, eles são tolhidos pela limitação imposta pela LRF às despesas com pessoal, que
inviabiliza a expansão do quantitativo de seus contingentes policiais e a melhoria de sua remuneração.
O problema da segurança pública é complexo e desafiador. Nesse sentido, a proposta que ora apresentamos é um instrumento importante para dotar os estados de meios para enfrentar a questão.
Diante do exposto, peço aos eminentes pares o apoio à aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;
V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19;
VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da Senhora
Presidente da República as seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu a Mensagem
nº 44, de 2014 (nº 101/2014, na origem), da Presidência da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação da Senhora MARTHA REGINA DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor Bruno Sobral de Carvalho.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar a colega Senadora Vanessa e os demais colegas que se encontram no plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sou o segundo
Líder inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – E eu, o primeiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem: Senador Mozarildo Cavalcanti pede inscrição como Líder e, em segundo lugar, o Senador Mário Couto.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Breve comunicação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Segunda inscrita para uma breve
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Primeira inscrição para uma comunicação, Senador Alvaro Dias; segunda comunicação inadiável, Senadora Vanessa; e, em terceiro, Senador Jarbas
Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – V. Exª ia se inscrever ou não?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não. Eu falo em algum outro momento.
Eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Paulo Paim.
Quero, antes de mais nada, agradecer a acolhida que tive no Estado do Amapá, ontem, participando de
um seminário, a convite do Governador do Estado, Camilo Capiberibe. Fui muito bem-acolhido em Macapá,
discutindo uma estratégia de offshore e também de logística na região, onde pude fazer uma explanação. Também agradeço a todos que me acolheram em Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil no final de semana, no Acre.
Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente, eu estou inscrito como orador ...
(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – ... e estou vendo que o plenário está bastante desfalcado (Fora do microfone.). Vou ficar por aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª seria o segundo chamado e é
o nono orador inscrito. Com muita satisfação, nesse caso, eu me inscreveria para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer dois registros. Um deles é sobre o Aerus.
Aqui, desta tribuna, cobrei inúmeras vezes a responsabilidade do acordo sobre a questão do Aerus. O
Aerus é uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi falado que teríamos o acordo durante o mês
de maio, e a perspectiva agora é para o mês de junho. Venho novamente à tribuna com o mesmo objetivo, Sr.
Presidente: lembrar que essa decisão tem que ser tomada com urgência.
Essa situação tem deixado com enorme angústia, tristeza e desilusão milhares de pessoas que estão na
expectativa de uma solução do caso Aerus. Sei que ainda estão negociando, mas, como tenho recebido centenas de mensagens solicitando notícias, perguntando como está a negociação do Governo com o caso Aerus, eu
venho à tribuna, mais uma vez, lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os beneficiários do Aerus
têm direito à indenização, que estaria em torno de R$5 bilhões. Parte desses recursos seguirá para o fundo de
pensão Aerus, permitindo pagar, assim, os beneficiários – pilotos, comissários, comissárias e demais funcionários – e os dependentes de cerca de 900 aposentados e pensionistas do Aerus que já faleceram.
Portanto, eles têm direito a receber a diferença das tarifas congeladas, ainda no Plano Cruzado, entre 1985
e 1992. A Justiça decidiu, já deu o seu parecer. Logo após essa decisão, representantes do Aerus acamparam no
Salão Verde da Câmara, em vigília cívica, durante 25 dias, com a finalidade de abrir a negociação com o Governo.
Eu estive lá praticamente todos os dias. Adentrávamos as madrugadas conversando, lembrando da importância dessa caminhada desde que ela começou.
Entrei em contato com os Ministros Aloizio Mercadante, Luís Inácio Adams, da AGU – Advocacia-Geral da
União, e com o próprio Secretário-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho; e, lembro ainda, com
a própria Ministra da Casa Civil à época, Ideli Salvatti.
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Esperamos que a negociação avance e que, de uma vez por todas, a gente saia dessa verdadeira tortura.
As pessoas estão na expectativa, querem resposta.
Há 13 anos acompanhamos – não só eu, mas inúmeros Senadores e Deputados – o caso Aerus. Vai para
cá, vai para lá, e a reunião não sai. É reunião em Ministério, é audiência pública, é reunião no Supremo, é conversa com juízes, é conversa com ministros, e os companheiros do Aerus estão ainda na expectativa. Precisamos de uma resposta. A categoria tem esse direito.
Como eu dizia, cerca de 900 idosos já morreram sem receber um centavo sequer do que tinham direito.
Hoje, 9 mil idosos esperam ansiosamente uma solução.
Sr. Presidente, espero que toda essa questão se resolva de uma vez por todas. Os idosos do Aerus, aposentados e pensionistas, não podem mais esperar.
A situação é drástica, é desesperadora. Faço aqui da tribuna, mais uma vez, um apelo para que os Ministros responsáveis pela negociação cheguem a um entendimento e paguem ao Aerus o que eles têm direito.
Sr. Presidente, ontem eu já falava da tribuna de um manifesto – e li o manifesto na íntegra ontem, que
hoje veio reformulado – sobre a situação de um projeto de lei que virou lei. Tornou-se a Lei nº 12.619/2012,
chamada Lei do Descanso. Falei do tema para que essa lei não seja alterada de forma drástica, como alguns
querem, a partir de um projeto da Câmara, chamado PL nº 4.246, que aumenta a jornada de trabalho e prejudica os motoristas. Por isso, a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transportes Terrestres lança
hoje um manifesto que vai nos moldes daquele que eu li ontem aqui.
Mas também realizei ontem, Sr. Presidente, uma importante audiência pública na Comissão de Direitos
Humanos, com o objetivo de discutir a questão do transporte terrestre. Também discutimos a respeito do Estatuto do Motorista, PLS nº 271/2009, e também o PL nº 4.246/2012, que é o que está vindo da Câmara e que
aumenta a jornada de trabalho dos motoristas e desfigura totalmente a Lei nº 12.619.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transportes Terrestres emitiu agora pela manhã
um manifesto semelhante àquele que li ontem, assinado por inúmeras entidades: centrais, confederações, federações e outras entidades que estavam no evento de ontem.
Nesse dia 19 de maio de 2014, na reunião que realizei na Comissão de Direitos Humanos, ficou claro que
o interesse da categoria é que esse PL que veio da Câmara fosse apensado ao Estatuto do Motorista, porque
assim poderíamos discutir, com a profundidade devida, essa questão da mudança na lei.
Se olharmos para o passado, antes da Lei nº 12.619, nos últimos dois anos, tivemos 4 mil mortes no trânsito. A partir da lei, o número de mortes baixou para 2,4 mil.
Por isso, Sr. Presidente, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTT),
o Fórum Nacional de Defesa da Lei nº 12.619, da Federação dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários do
Paraná, de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Rio
Grande do Sul, e por aí vai, além das entidades representativas dos trabalhadores em transportes rodoviários,
de cargas e passageiros dos Estados do Rio Grande do Sul – por exemplo, lá assinam também o documento:
Sindimercos-RS, Sindirodosul-RS, Sinecarga-RS, Sindiliquida-RS, Sindicap-RS, Sindicato dos Rodoviários de Santa
Rosa-RS, Sindicato de Santa Cruz do Sul-RS, Sindiguaiba-RS, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Alto Uruguai-RS, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cachoeira do Sul-RS,
União Nacional dos Caminhoneiros Autônomos (Unicam), Confederação Nacional dos Motoristas Autônomos
(CNTA), entre outras representações sindicais – pedem a este Plenário que não votem esse projeto sem ouvir
os trabalhadores.
Destacamos também que, na reunião de ontem, os dois representantes da CUT presentes também se
posicionaram claramente contra o projeto que veio da Câmara. Estava lá também representante da Força Sindical, que falou no mesmo sentido; da Nova Central, no mesmo sentido; da UGT, CGT e de outras centrais que
também por lá passaram, todos disseram que o projeto que veio da Câmara dos Deputados não poderia passar da forma em que veio.
É importante dizer que hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, o próprio representante do
Ministério do Trabalho declarou que esse projeto da Câmara é um retrocesso e vai colaborar muito para aumentar os acidentes no trânsito.
Lembramos ainda que a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) também assina o documento; a SOS Estradas também assina o documento contra o projeto que está vindo da Câmara, que já está
no Senado; bem como a Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, contra o
documento; Procuradores do Trabalho (ANPT) contra o documento, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho (Sinait) contra o projeto.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Também a Associação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (ANPRF) contra o projeto e o Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o projeto que está
vindo da Câmara.
Sr. Presidente, ninguém aqui quer radicalizar nada. O que nós queremos é que esse projeto seja debatido nas comissões e depois aqui no plenário. Que não seja votado porque a Câmara mandou votar. Na visão de
todos os movimentos sociais que aqui relatei, eles não participaram do debate. Não foram ouvidos.
Enfim, as entidades de classe – o tempo não vai permitir que eu leia todo o documento – pedem aos
Senadores e às Senadoras espaço para que haja um amplo debate sobre o tema...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...com números e dados (Fora do microfone.) e dizem que o projeto é um retrocesso.
Enumeram algumas questões que lerei rapidamente:
a) eleva de 8 horas para 12 horas a jornada diária do motorista, admitindo situações, inclusive, de uma
jornada maior;
b) torna o início e o final da jornada de trabalho dos motoristas indeterminados;
c) reduz o tempo de descanso entre uma jornada e outra de 11 para 8 horas;
d) eleva de 4 para 5 horas e meia o tempo ininterrupto de direção;
e) reestabelece o comissionamento como meio prioritário de pagamento – para incentivar que o motorista ande 24 horas usando rebite e, com isso, infelizmente, colaborando para que os acidentes aumentem;
f) reduz de 130% para 30% sobre a hora normal a indenização paga a título de tempo de espera;
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
g) elimina a remuneração do tempo de reserva;
h) elimina a corresponsabilidade dos contratantes do serviço de transporte pela sua responsabilidade
em fiscalizar o descanso dos motoristas;
i) cria um sistema de homologação de vias que torna impossível qualquer fiscalização;
j) reclassifica de grave para média a infração ao descanso obrigatório e ainda perdoa todas as multas
impostas aos infratores à Lei nº 12.619/12.
Sr. Presidente, só isso já mostra que, de fato, o projeto da Câmara, que modifica radicalmente uma lei
que aprovamos aqui por unanimidade... Tudo bem que houve 19 vetos. Houve 19 vetos? Houve. Vamos ajustar,
vamos discutir, mas não votar a matéria em regime de urgência sem que a CCJ discuta, sem que a Comissão
de Direitos Humanos discuta, sem que a Comissão de Assuntos Sociais discuta e o Plenário. Eu até proponho:
vamos fazer uma comissão geral aqui no plenário e deixar que cada um coloque seu ponto de vista, e os Senadores votarão com consciência, mas não dar urgência para uma matéria tão delicada como essa, que salvou
1.600 vidas. De uma hora para outra, teremos esse retrocesso em relação à situação dos motoristas de ônibus
e de caminhão, principalmente.
Por fim, Sr. Presidente, quero apenas registrar – e peço que V. Exª considere na íntegra – este manifesto,
que eu praticamente li no dia de ontem, dizendo que o Rio Grande do Sul lamenta muito o veto que houve à
Lei de Trânsito, que passo rapidamente a discorrer.
Infelizmente, no dia 14 de maio foi vetado o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2013 (Projeto de Lei 3.312,
na Casa de origem), de autoria do Deputado Alceu Moreira.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse PLC pretendia alterar a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento atual.
Em sua última tramitação, ele havia sido aprovado, com relatoria da Senadora Ana Amélia. No entanto,
a matéria foi vetada totalmente (Veto nº 5, de 2014).
O Deputado Alceu Moreira, autor da iniciativa, argumenta, com vários dados e números, que se faria justiça ao pequeno agricultor a fim de que pudesse transitar dentro do seu espaço de proteção com esses veículos.
Por isso, Sr. Presidente, nós fazemos aqui o apelo para que haja uma revisão na hora do veto no sentido
de garantir esse direito ao pequeno agricultor.
Era isso, Sr. Presidente.
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Peço a V. Exª que considere na íntegra meus três pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dias desses, aqui mesmo desta Tribuna, cobrei uma posição do governo
federal e dos presidenciáveis sobre o fim do fator previdenciário, e pretendo fazer novamente outra
cobrança ainda esta semana com a leitura de um artigo publicado no Correio Brasiliense e no site
BRASIL 247. E isso será na próxima quinta-feira.
Outra questão que nos tem deixado angustiado, tristes com a situação, é a lentidão em relação a
uma solução para o Caso AERUS.
Sei que as negociações estão andando... Mas, tenho recebido centenas de mensagens solicitando
notícias: como estão as negociações, o governo já decidiu?????
Recentemente o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que os beneficiários do AERUS tem direito
a indenização, que estaria em torno de R$ 5 bilhões...
Parte desses recursos seguirá para o fundo de pensão Aerus, permitindo pagar os beneficiários ainda vivos – pilotos, comissários e demais funcionários – e os dependentes daqueles funcionários que
já morreram.
Portanto, senhoras e senhores senadores, eles têm direito a receber as diferenças das tarifas congeladas no Plano Cruzado, entre 1985 e 1992. A Justiça decidiu, deu o seu parecer.
Logo após essa decisão os representantes do AERUS acamparam no Salão Verde da Câmara, em vigília cívica, durante 25 dias, com a finalidade de abrir as negociações com o governo federal. Eu estive
lá todos os dias com eles. Adentrávamos as madrugas, conversando, cantado, declamando poemas,
chorando, chorando e chorando.
Entrei em contato com os ministros Aloísio Mercadante da Casa Civil, Luís Inácio Adams da AGU (Advocacia Geral da União), com o próprio secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, com o secretário Arno Augustin, do Tesouro Nacional. As negociações iniciaram, felizmente.
As pessoas cobram, querem respostas, e isso é norma.
Há 13 anos eu acompanho o caso AERUS. Vai aqui... vai ali. É reunião em ministério, é audiência pública no Senado, são manifestações no Rio de Janeiro.
Precisamos de uma resposta, a categoria tem direito a uma resposta.
Sr. Presidente, mais de 800 idosos já morreram sem receber um centavo sequer do que tinham direito... Isso é muita maldade. Hoje 9 mil idosos esperam ansiosamente uma solução.
Há dinheiro nesse País para tudo, menos para aqueles setores da sociedade que são discriminados:
idosos do AERUS, aposentados e pensionistas. Que País é este?... Lembrando a pergunta dos jovens
nos anos 80 e que continua tão atual.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, realizamos no dia de ontem uma importante audiência pública na Comissão
de Direitos Humanos (CDH) com o objetivo de ouvir os trabalhadores em transportes terrestre a respeito do Estatuto do Motorista (PLS 271/2009) e o PL 4246/2012, que aumenta a jornada de trabalho
dos motoristas e desfigura a Lei 12.619/2012, conhecida como Lei do Descanso.
A Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte Terrestre emitiu agora pela manhã um manifesto, assinado por todas as entidades que estiveram na audiência, e que passo a ler
neste momento.
Neste dia 19 de maio de 2014, por ocasião da audiência pública realizada na Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal, presidida pelo Exmo. Senador Paulo Paim, com o objetivo de debater o projeto do “Estatuto dos Motoristas”, bem como a remessa para o Senado do Projeto de Lei
nº 4.246/2012 que altera a Lei nº 12.619/12, os presentes deliberaram por consolidar as conclusões
dos debates no presente manifesto, que contempla a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Transporte Terrestre – CNTTT, o Fórum Nacional em Defesa da Lei nº 12.619/12 – FNDL,
Federações dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários dos Estados de São Paulo, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, além das entidades representantes dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e Passageiros do Estado do Rio Grande do Sul, (Sindimercos RS, Sindirodosul RS, Sinecarga RS, Sindiliquida RS, Sindicap
RS, SindRod. Sta Rosa RS, Sind. urbanos Sta Cruz Do Sul RS, Sindiguaiba RS, S.T.T.R Alto Uruguai RS,
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S.T.T.T.R Caxoeira do sul, RS), União Nacional dos Caminhoneiros Autônomos – UNICAM, Confederação Nacional dos Motoristas Autônomos – CNTA, dentre outras representações sindicais.
Cabe destacar que os dois representantes da Central Única dos Trabalhadores – CUT, embora não
autorizados a consignar a posição da sua central, prestaram na audiência pública apoio à Lei nº
12.619/12, e deixando claro que discordam do texto do PL nº 4.246/2012.
Além das agremiações sindicais, compõem o FNDL as principais entidades civis em defesa de um
trânsito seguro, tais como a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – ABRAMET e SOS Estradas,
bem como a associação dos Juízes do Trabalho – ANAMATRA, Procuradores do Trabalho – ANPT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), Policiais Rodoviários Federais – ANPRF e
o Ministério Público do Trabalho – MPT.
As entidades de classe e instituições referidas, ao tempo que enaltecem a iniciativa da Comissão de
Direitos Humanos do Senado, no sentido de oportunizar o amplo e franco debate em torno das dificuldades e necessidades do transporte rodoviário brasileiro, vêm a público expor a sua indignação
para com a criminosa tentativa de grupos econômicos, notadamente do Agronegócio e de alguns
setores da indústria, no sentido de estabelecer normas que, em última análise, legalizam o genocídio rodoviário no nosso país.
A Lei 12.619/12 está sendo sabotada desde a sua aprovação, principalmente pela falta de fiscalização
efetiva por parte das polícias de trânsito do país, e agora está ameaçada de revogação para atender
a interesses individuais de grupos econômicos específicos da sociedade. Importante mencionar que
mesmo sendo sabotada, ela já salvou milhares de vidas.
A busca pela legalização de práticas criminosas a serem aplicadas contra os trabalhadores do transporte rodoviário está materializada no PL nº 4.246/2012, recentemente recebido no Senado Federal.
A proposta que revoga a Lei dos Motoristas foi enganosamente “vendida” para a sociedade e para
os deputados federais como sendo a manifestação de vontade dos trabalhadores.
Felizmente a farsa elaborada no plenário da Câmara dos Deputados foi escancarada pela imprensa brasiliense, de modo que se o agronegócio conseguir aprovar e transformar em lei as condutas
agressivas e perigosas persistentes, violadoras de direitos humanos, anti-sociais diariamente praticadas contra os trabalhadores motoristas, que desafiam o Estado Democrático de Direito e a vida,
ele deverá assumir a responsabilidade por tal ato.
Os responsáveis pela manutenção e legalização das práticas criminosas deverão gravar na lápide de
cada um dos 4.000 mortos em acidentes envolvendo caminhões e ônibus no Brasil a inscrição: “eis
aqui mais uma vítima do agronegócio brasileiro”.
Ao contrário do “Estatuto do Motorista”, de autoria do Senador Paulo Paim, este sim um grande avanço
para todos os motoristas profissionais brasileiros, o PL nº 4.246/2012 traduz um enorme retrocesso
social com prejuízo imediato e irreparável dos direitos humanos fundamentais ao conformar maus
costumes, promover discriminações, colocar em risco a segurança nacional ao legalizar a exposição
da vida a situações de perigo.
O “Estatuto do Motorista” traz, dentre outros avanços, a previsão de limitação de jornada diária, aposentadoria especial e pagamento de adicional de penosidade.
Já o PL nº 4.246/2012, a pretexto de promover “aperfeiçoamentos” na Lei nº 12.619/12, confere suporte legal às inaceitáveis violações aos direitos humanos de motoristas, e também dos usuários
das rodovias em geral, tais como:...
a) eleva de 8 horas para 12 horas a jornada diária do motorista, admitindo em algumas situações a
inexistência de qualquer limite de jornada;
b) torna o início e o final da jornada de trabalho dos motoristas indeterminados;
c) reduz o tempo de descanso entre uma jornada e outra de 11 para 8 horas;
d) eleva de 4 para 5 horas e meia o tempo ininterrupto de direção;
e) reestabelece o comissionamento como meio prioritário de pagamento;
f) reduz de 130% para 30% sobre a hora normal, a indenização paga a título de tempo de espera;
g) elimina a remuneração do tempo de reserva;
h) elimina a corresponsabilidade dos contratantes do serviço de transporte pela sua responsabilidade em fiscalizar o descanso dos motoristas;
i) cria um sistema de homologação de vias que torna impossível qualquer fiscalização do descanso
dos motoristas;
k) reclassifica de grave para média a infração ao descanso obrigatório e ainda perdoa todas as multas impostas aos infratores à Lei nº 12.619/12.
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As instituições que representam, legitimamente, os interesses dos motoristas empregados e autônomos brasileiros, vêm a público repudiar as tentativas de deturpar essa lei que traduz uma importantíssima conquista para a sociedade.
A Lei nº 12.619/12, batizada de lei do descanso, reestrutura o transporte rodoviário brasileiro.
O sistema de transporte rodoviário anterior, que ainda predomina no Brasil, mata, mutila e enlouquece milhares de motoristas profissionais e usuários da rodovia a cada ano.
A organização do trabalho atual leva centenas de milhares de motoristas ao vício, uso de drogas
para suportar a desumana carga de trabalho exigida desses profissionais.
As drogas provocam doença, morte e desagregação familiar.
São esses os prêmios que os motoristas profissionais brasileiros merecem? Doença, Morte e Desagregação Familiar?
Tudo isso porque as embarcadoras e os produtores rurais querem continuar a transferir mais 60 bilhões do custo do frete para a sociedade a cada ano. Esse sistema, que mata mais de 4.000 brasileiros
a cada ano, colocou preço na vida dos motoristas e usuários das rodovias.
A lei do descanso muda completamente este desastroso e cruel sistema, reestruturando-o sob o
primado da vida, da justiça social e econômica.
A Lei nº 12.619/12, ao atacar o tripé da exploração – pagamento por comissão, falta de controle da
jornada de trabalho e baixa remuneração – instaura um sistema que respeita os limites biológicos
dos motoristas, que impede (por meio do fim do pagamento por comissão) a super exploração “consentida” pelo próprio motorista e, também, trás à luz os custos ocultos inseridos no frete rodoviário,
atribuindo esses custos aos verdadeiros beneficiários do serviço de transporte – principalmente
embarcadoras e produtores rurais.
A norma, vigente há um ano e meio, embora sob intenso ataque, já apresenta importantíssimos
resultados positivos: enquanto a violência no trânsito quase dobrou de 2007 a 2011, o número de
mortos e feridos em acidentes envolvendo caminhões e ônibus caiu mais de 40% no mesmo período.
Esse resultado se explica pelo seguinte fato: 25% dos motoristas já trabalham respeitando o limite
legal de 8 horas diárias de trabalho e o número de motoristas que trabalham mais de 16 horas por
dia caiu drasticamente.
O número de vidas poupadas também é revelador dos benefícios da Lei nº 12.619/12: os dados da
Polícia Rodoviária Federal demonstram que mais de 1.600 mortes foram evitadas desde que o debate em torno da Lei nº 12.619/12 se instaurou.
Tal fato leva ao seguinte questionamento: se com apenas 25% de cumprimento esta lei já salvou
1.600 pessoas, quantas mais já teriam sido salvadas se não estivesse sendo sistematicamente sabotada pelo Agronegócio?
O cenário atual ainda está longe do desejado pelo povo brasileiro, mas os trabalhadores do setor
de transportes estão certos que o trânsito efetivamente seguro é alcançável com a atuação lógica e
responsável de todos os envolvidos na cadeia produtiva, com a efetivação da economia de mercado
racional e competitiva dentro da ambiência da concorrência leal.
Nós acreditamos que todos esses objetivos certamente serão alcançados com a plena aplicação da lei.
Não obstante a eloquência dos resultados já alcançados pela lei, setores retrógrados e poderosos,
focados numa míope análise de curto prazo, insistem em tentar descaracterizar a lei.
Com efeito, o PL nº 4.246/2012 não apenas deturpa por completo a Lei nº 12.619/12, como também
legaliza o sistema precário e perigoso de transporte que a antecede. Com a aprovação desse projeto
a morte de milhares de motoristas e usuários de rodovia fica legalizada!
Sim.. o PL nº 4.246/2012 legaliza o genocídio nas rodovias brasileiras!
Ironicamente, o PL nº 4.246/2012 ao invés de socorrer o Agronegócio, condena o Brasil ao subdesenvolvimento e à dependência do modal rodoviário de transportes, impedindo o desenvolvimento
dos modais ferroviário e aquaviário.
O PL nº 4.246/2012 representa não apenas a quebra do compromisso do Estado com o povo brasileiro de garantir-lhe um trânsito seguro, como quebra, também, o compromisso firmado perante a
ONU de reduzir em 50% os acidentes de trânsito nesta década.
O Governo brasileiro é signatário do compromisso global batizado de “Década de Ação pelo Trânsito Seguro 2011-2020” no qual governos de todo o mundo prometeram tomar novas medidas para
prevenir os acidentes no trânsito, que matam cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano.
Os motoristas profissionais brasileiros exigem um BASTA! Basta de mortes! Basta de ganância! Basta
de desumanidade! Basta de hipocrisia!
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Os trabalhadores, motoristas profissionais, sejam empregados ou autônomos, vêm esclarecer que,
embora estejam sempre abertos ao diálogo voltado para o efetivo aperfeiçoamento das regras do
setor, não admitirão qualquer retrocesso na Lei nº 12.619/12 e que, na sua defesa, se for preciso,
ocuparão as estradas de todo o Brasil para chamar à atenção da sociedade e evitar esse crime de
lesa humanidade.
Neste mesmo sentido, os trabalhadores vêm corroborar o encaminhamento extraído na audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos,. a qual deliberou por requerer o apensamento do PL nº
4.246/2012 ao “Estatuto do Motorista”, de modo a levar a diante um amplo e profícuo debate a ser
travado com a serenidade e seriedade que a matéria exige.
Brasília-DF, 19 de maio de 2014. Assinam este Manifesto todas as entidades signatárias, deste presente na audiência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, infelizmente, no dia 14 de maio foi vetado o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
nº 57, de 2013 (Projeto de Lei nº 3.312, de 2012, na Casa de origem), de autoria do Deputado Alceu
Moreira, foi vetado.
Esse PLC pretendia alterar a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual.
Em sua última tramitação ele havia sido aprovado, com Relatoria da Senadora Ana Amélia, no entanto, a matéria foi vetada totalmente (Veto nº 5, de 2014).
O Deputado Alceu Moreira, autor da iniciativa, argumenta que a obrigatoriedade vinha causando
transtorno, especialmente para os pequenos produtores, que adquirem máquinas usadas, e que
“unidades produtivas agrícolas, sempre que possível, têm que ser isentadas da burocracia cartorial”.
Creio que essa iniciativa iria beneficiar em muito os pequenos produtores, cuja labuta já é, por si só,
bastante árdua.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, caro e querido
amigo, Senador Paulo Paim, na íntegra.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Alvaro Dias, para uma comunicação inadiável.
Com a palavra, V. Exª, Senador Alvaro Dias, para uma comunicação inadiável.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Jorge Viana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para denunciar os criminosos em rede.
Foi identificado, no interior de São Paulo, o segundo homem que ameaçou de morte o Presidente do
Supremo Tribunal Federal: é mais um militante virtual do PT. A primeira denúncia ocorreu há várias semanas,
e nós aguardamos um pronunciamento oficial do Governo e do PT. Esse pronunciamento não ocorreu. Um silêncio fala alto e fala de cumplicidade, mais do que complacência.
Agora, Sr. Presidente, revela-se que a Polícia Federal investigava isso há três meses, empreendendo esforços para localizar dois internautas que se valiam do anonimato, na rede mundial de computadores, para
ameaçar de morte o Presidente de nossa Suprema Corte, o Ministro Joaquim Barbosa. A virulência desse ataque desmedido contra o Presidente do Supremo ganhou contornos alarmantes e atingiu seu clímax na ameaça de “um tiro na cabeça”, disparada por um integrante da Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores – a
ética do tiro na cabeça!
A Polícia Federal identificou que o autor da ameaça de morte ao Ministro usava um computador sediado
na capital do Rio Grande do Norte e o codinome de Sérvolo Aimoré-Botocudo de Oliveira. O seu nome verdadeiro é Sérvolo de Oliveira e Silva.
O referido militante virtual que intentava desferir uma bala na cabeça do Presidente do Supremo, conforme apurou a Polícia Federal, é secretário de organização do diretório petista de Natal e membro da Comissão
de Ética do Partido, no Rio Grande do Norte. É igualmente conselheiro de um vereador petista na Câmara de
Natal e participava ativamente nos movimentos grevistas no Estado.
A desfaçatez não tem limites, Senador Jarbas Vasconcelos. Ao ser procurado pela revista Veja, Sérvolo
de Oliveira confirmou ser autor da ameaça, mas alegou que não pretendia matar o Ministro, embora, segundo
afirma, ele mereça morrer. Desde o mês de fevereiro, esse cidadão é investigado pela Polícia Federal, e, após
sua identificação, deixou a cidade de Natal, afirmando que iria resolver questões pessoais em Foz do Iguaçu,
no Paraná.
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Na semana passada, agentes federais desvendaram a identidade de outro agressor do Ministro. Ele disparava seus ataques pela internet contra Joaquim Barbosa. Dizia: “Contra Joaquim Barbosa toda violência é
permitida, porque não se trata de um ser humano, mas de um monstro e de uma aberração moral das mais
pavorosas”. Identificando-se como “Antonio Granado”, seu nome completo é Dimas Antonio Granado de Pádua.
Filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele se intitula um ativista de direitos humanos em Santa Bárbara d’Oeste,
interior de São Paulo.
O perfil na internet desse agressor atrai amigos na internet, inclusive políticos. Sérvolo e Dimas são amigos virtuais.
Ora, Sr. Presidente, esse silêncio diante das ações criminosas pela internet traduz conivência e cumplicidade.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Mas quero, já que é uma manifestação insuspeita, fazer
a leitura, com a permissão do Presidente, de uma manifestação do ator Carlos Vereza, que recolhi na página de
Rodrigo Constantino, que é articulista da revista Veja. Diz ele:
Até onde estes mercenários virtuais do PT podem chegar?
Já estou acostumado, eles caluniam, ofendem a família, enfim. O inimaginável eles publicam.
Mas chegar ao ponto de ameaçar o presidente da suprema corte do país, (...) Ministro Joaquim Barbosa,
isso é um absurdo.
Até onde mais eles vão chegar?
Tem que haver uma manifestação de repúdio da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da presidente da república, da OAB, da Justiça de Haia...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
... (Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia), dos juristas internacionais.
É inacreditável!
Fiquei contente quando vi o movimento de repúdio ao racismo que sofreu o nosso querido Daniel Alves,
as pessoas comendo banana, fazendo banana...
Muito bonito.
Agora eu pergunto: Onde está o Movimento da Consciência Negra. Porque é estranho, não foi apenas
o Joaquim Barbosa que condenou os mensaleiros petistas. Outros juízes também o fizeram. Será que é
porque ele é negro? [Pergunta o ator.]
Aí é uma ofensa duplamente grave. Repito: Cadê o Movimento da Consciência Negra? Vocês devem ir
pras ruas, pras praças, pros jornais, carta aos leitores. “Presidente da Suprema Corte do país”. Se fosse
num país desenvolvido, o fato estaria tendo repercussão internacional,...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
... ONU, enfim.
Ele conclama seus seguidores a meter uma bala na cabeça do Joaquim Barbosa. Se fosse com um cidadão comum já seria extremamente grave, agora imagina isso... Não tem mais parâmetros, eles perderam
totalmente o pudor, essa ameaça foi descoberta ao trabalho da Polícia Federal e ao belo jornalismo investigativo (...). E quantos outros devem estar fazendo este tipo de ameaça ao Ministro Joaquim Barbosa.
Espero que a presidente da república, embora petista, acredito eu, não deve concordar com esse absurdo.
Espero que ela se manifeste. Espero também que os dirigentes petistas se manifestem. Porque o silêncio
deles será considerado como concordância, como anuência a este absurdo.
Sr. Presidente, essa é a manifestação desse ator corajoso e inteligente, Carlos Vereza. Mas é o repúdio que
queremos manifestar desta tribuna. Não há como...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
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Não há como permanecer passivo diante de uma ameaça torpe como essa. O Ministro Joaquim Barbosa
tem se constituído numa figura ímpar da República, que honra os brasileiros com sua atuação de decência,
dignidade e coragem. A ameaça contra ele atinge uma instituição essencial à democracia, que é o Poder Judiciário, mas, acima de tudo, atinge um ser humano.
O repúdio da tribuna é nosso dever, mas as instituições públicas devem agir adotando providências.
Esses dois criminosos em rede não podem permanecer impunes. E, ao silenciar, ao se calar diante dessa torpe
agressão, o PT se associa...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Concluo, Sr. Presidente.
O PT se associa ao crime. Da mesma forma, o Governo, através da Presidente Dilma Rousseff. O silêncio
comprometedor é cumplicidade. Associa-se também a Presidência da República ao crime ao não se manifestar a respeito e ao não adotar nenhuma providência punitiva que possa alcançar esses militantes virtuais do
PT, criminosos em rede.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Convido para fazer uso da palavra, por permuta, como orador inscrito, o Senador Jarbas Vasconcelos.
Com a palavra, V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, meu caro Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos, uma expressão que
tem marcado muito as campanhas eleitorais do Brasil é o chamado “choque de gestão”, um guarda-chuva no
qual são incluídas a melhoria na prestação de serviços públicos oferecidos à população e uma maior eficiência
governamental no funcionamento da máquina pública.
No entanto, diante dos protestos populares que tomaram as ruas do Brasil há quase um ano, creio que
nós realmente precisamos é de um “choque de esperança”.
Poucas vezes senti um clima tão negativo como o que vivemos hoje, com episódios de violência e de
abusos que, infelizmente, o Governo Federal insiste em ignorar, mesmo que a popularidade da Presidente da
República e do Governo tenha caído bastante nas pesquisas, responsáveis que são pelos rumos da nossa Nação.
Não sou um pessimista, mas não dá para enterrar a cabeça na areia quando a gente assiste na televisão
imagens de saques e de destruição nas grandes cidades do Brasil, protagonizadas não apenas por criminosos,
por bandidos, mas por pessoas comuns, que poderiam ser nossos filhos, nossos parentes ou vizinhos.
Não dá para afirmar, Sr. Presidente, que está tudo bem quando vemos crimes hediondos pululando País
afora, contra crianças, idosos, mulheres – todos vítimas indefesas de agressores individuais e coletivos. Não dá
para afirmar que está tudo bem quando a população busca fazer justiça com as próprias mãos, atuando como
polícia, júri e carrasco. Algo de muito ruim, de muito grave está encontrando terreno propício para fincar suas
raízes venenosas no Brasil.
Não estou aqui dizendo que a maldade, a perversidade e a sordidez sejam fenômenos novos, surgidos
só agora. Mas a História mostra que esses aspectos aterrorizantes da humanidade crescem em momentos de
crise e desalento que representam terreno propício para o surgimento de episódios que jogam por terra quaisquer resquícios de civilização.
Como bem registrou recentemente a jornalista Dora Kramer, na sua coluna do jornal O Estado de S. Paulo,
republicada em vários outros Estados do Brasil. Abre aspas:
O País está violento, intolerante, raivoso, necessitando urgentemente de um poder moderador/pacificador,
cuja tarefa se inicia pela retomada de valores como legalidade, compromisso com a verdade, probidade,
civilidade e respeito ao contraditório.
Fecha aspas.
O cineasta, jornalista e pensador Arnaldo Jabor, também articulista de O Estadão e de O Globo e reproduzido por vários outros jornais, expôs sua avaliação desta quadra pela qual passa o Brasil, num artigo intitulado: “A pós-miséria”. Vou reproduzir trechos desse texto que pode sugerir algum pessimismo, mas que levanta
questões que não podem ser ignoradas ou jogadas para debaixo do tapete. Abre aspas:
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Ficou-me claro que aqui já vivemos uma “pós-miséria” incurável, africanizada. A miséria se aprofundou.
[...] A miséria das ruas e dos desvalidos, do crack, do abandono, deriva-se da impotência das instituições
e vice-versa. São duas misérias interagindo, acopladas: a ativa (política) e a passiva (os desgraçados).
Criadores e criaturas. [...] A brutalidade está atingindo o País de forma inédita. O subsolo das manifestações de classe média é a violência primitiva dos “lúmpens” [...] que está aparecendo. No mesmo registro
das donas de casa que protestam contra a carestia ou de jovens contra a copa, matam-se pessoas por
nada, linchamentos, privadas voadoras, cadáveres cortados a peixeiras e costurados ao sol com pinos
de guarda-chuva [...]. Estamos entrando numa pós-violência e numa pós-miséria – eis a minha tese. Há
uma africanização de nossa desgraça, a ponto de ela não ser mais reversível, e não era assim. O Brasil
sempre contou com a possibilidade de melhorias. Sempre vivemos o suspense e a esperança de que algo
iria mudar para melhor. Isso parece ter acabado. É possível que tenhamos caído de um “terceiro mundo”
para um “quarto mundo”, como já nos consideram analistas do exterior. O quarto mundo é a paralisação das possibilidades.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, vou, aqui, dizer algo que desagradará, com certeza, o Partido que está
à frente da Presidência da República: o PT é o principal responsável por esse estado de coisas no Brasil. Afinal
de contas, quem mais propagou a máxima do “nós contra eles”? Quem esculhamba as “elites”, ao mesmo tempo em que recebe doações milionárias dos mesmos representantes dessa “elite”? Quem corrompe a gestão,
antes eficiente e proba, das empresas públicas para arrecadar dinheiro, por meios tortos e ilegais, destinado
a manipular votos do Parlamento brasileiro ou fazer caixa para campanha? Quem semeia o ódio e os ataques
aos adversários por meio das redes sociais e de um aparato fascista travestido de esquerda, financiado por
verbas publicitárias governamentais? Quem, em vez de estabelecer a educação como pressuposto do desenvolvimento, colocou o consumo e a posse de bens materiais como modelo civilizatório? Quem deixou de lado
o apoio ao transporte coletivo para incentivar o transporte individual, sufocando as cidades brasileiras em um
nível desumano?
A resposta é uma só: o grupo político que está à frente dos destinos do Brasil desde o dia 1º de janeiro
de 2003.
Essa avaliação não é feita apenas por mim. Em artigo publicado no jornal O Globo, do último dia 13, o
jornalista José Casado faz uma análise das diretrizes do programa de Governo, da tática de campanha e da política de alianças do PT para as eleições deste ano.
De acordo com o texto intitulado “Um estuário de mágoas” a resolução petista é pela guerra total a quem
ameaçar “a conquista de hegemonia em torno do nosso projeto de sociedade”.
Eu, inclusive, encaminhei a um grupo de Senadores, cópia do artigo de José Casado que chama atenção
para o documento oficial do Partido dos Trabalhadores no qual o PT diz, em resumo, que a eleição tem de ser
ganha de todo jeito: no tapa, no grito.
É o que dizem os petistas sobre quem pensa diferente deles. A virulência do texto deixa evidente o que
os petistas pensam da oposição democrática:
Representam um projeto oposto ao nosso, multo embora um deles se esforce em transmutar-se em uma
suposta terceira via [referindo-se a Eduardo Campos]. Guardadas as diferenças secundárias e temporais,
arregimentam os interesses privativistas, rentistas, entreguistas sob o guarda-chuva ideológico do neoliberalismo e de valores retrógrados do machismo, racismo e homofobia, daqueles que pretendem voltar
ao passado neoliberal excludente e conservador.
A síntese, Sr. Presidente; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, autoritária e antidemocrática desse texto do
Partido dos Trabalhadores poderia muito bem ser compartilhada, em sua autoria, com os radicais da ditadura
militar que combateram a reabertura democrática do Brasil com atos de violência e repressão, no final de década de 70 e início da década de 80.
(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Para quem conhece um pouco da História da
humanidade, especialmente daquela que ocorreu no século XX, essas palavras soam como aquelas que foram
pronunciadas pelo nazismo na Alemanha e pelos stalinistas na extinta União Soviética. Também se ajustam às
vozes dos fundamentalistas e extremistas religiosos, de quaisquer vertentes.
José Casado registra outro trecho do texto do Programa do PT, no qual se apontam os responsáveis por
– abre aspas – “um ataque pesado ao nosso projeto, ao nosso Governo e ao PT, por parte de setores da elite
conservadora e da mídia oligopolista, que funciona como verdadeiro partido de oposição” – fecha aspas.
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Tudo isso foi fartamente comprovado na propaganda partidária...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – ...que o PT levou ao ar, na semana passada,
com sua mensagem terrorista, negativista, e que insiste na mentira repetida, exaustivamente, de que o Brasil
só passou a existir como Nação a partir de 1º de janeiro de 2003.
Tenho certeza, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, de que essa campanha do medo só deve ter agradado aos
petistas radicais, aos xiitas acéfalos e que temem o instituto democrático da alternância de poder. Creio que
muita gente do PT se sentiu constrangida, envergonhada, aqueles poucos que ainda pensam mais no Brasil
do que na manutenção do poder pelo poder.
É como disse o economista Rodrigo Constantino:
“O PT, adotando a estratégia marxista, segregou o País em duas classes. Ou você endossa seu modelo...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) –
...ou você é um “inimigo da Nação”. Divergências e críticas construtivas? Nem pensar. Imprensa livre,
apurando e divulgando escândalos infindáveis? Mídia golpista, tratada como partido de oposição? Que
País resiste a esse tipo de divisão, quando o que mais se precisa é justamente um sentido de união em
prol de avanços comuns?”
Eu peço Senador Jorge Viana, um pouco da sua costumeira tolerância, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores e ouvindo críticas ao seu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está sendo dada, Senador. Siga com
o pronunciamento.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Não sou um dos fãs do Sr. Carlos Augusto
Montenegro, do Ibope, mas não posso fazer ouvidos moucos a muitas das análises que ele fez em entrevista à
jornalista Sônia Racy, do Estadão.
Montenegro afirmou que, se o voto não fosse obrigatório no Brasil, 60% da população não compareceria
às urnas. São números próximos do levantamento realizado pelo Instituto Datafolha, ligado ao jornal Folha de
S.Paulo. É verdade que cresce assustadoramente o descrédito nas instituições. Com diferença de poucos pontos
percentuais, os jovens entre 16 e 24 anos e os homens e mulheres maduros, de 45 a 50 anos, têm percentuais
próximos de repúdio ao voto obrigatório, com 58% e 61%, respectivamente.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – A representatividade está em baixa no Brasil,
quer seja aqui, no Congresso Nacional, quer seja nos sindicatos dos trabalhadores. Surgem todos os dias, por
todo o País, greves lideradas por grupos de oposição sindical que rejeitam acordos fechados anteriormente
com os patrões, referendados inclusive pela Justiça do Trabalho.
Eu vou abrir aqui, Sr. Presidente, um parêntese para chamar atenção para o momento grave e tão assustador pelo qual o País passa com as greves da Polícia Militar. Houve a greve da polícia no meu Estado, em Pernambuco. Foi um horror! E agora se anuncia greve de polícia em outros Estados da Federação.
Isso tem que ser proibido. Há um projeto de lei, de iniciativa do Senador Aloysio Nunes, proibindo greve
da Polícia Militar. Greve de Polícia Militar não é greve, Senador Jorge Viana; é um motim armado para desacatar
autoridades, para levar pânico à cidade, para levar aos transtornos pelos quais Recife e a Região Metropolitana do Grande Recife passaram semana passada. Pessoas saqueando lojas e, depois, arrependidas, devolvendo
as mercadorias nas delegacias ou até mesmo no meio na rua. Isso não pode continuar. Há que se tomar uma
providência – isso não é só um problema do Governo; é um problema do Congresso Nacional, de todos os
Partidos – no sentido de se proibir terminantemente, o mais rápido possível, por meio de emenda que mude
a Constituição e proíba, terminantemente, greves da polícia, seja ela civil ou militar.
Carlos Augusto Montenegro, do Ibope, ainda afirma que os brasileiros estão “nauseados”, “enfadados” e
“enojados”, que o desânimo e o desencanto são com tudo, especialmente com a política.
De acordo com o levantamento do Ibope, mais da metade dos brasileiros afirmam ter pouco ou nenhum
interesse pela política ou pelo noticiário político.
(Soa a campainha.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Enquanto isso, vemos os Partidos, aqui e na
Câmara dos Deputados, brigando pelas diretorias de estatais, pelas emendas ao Orçamento Geral da União.
Não percebem que existe um “fogo de monturo” crescendo, alimentando ressentimentos e decepções que
põem em risco tudo aquilo pelo qual lutamos para restabelecer a democracia no Brasil.
De acordo com o Consultor das Nações Unidas e Professor da Fundação Getulio Vargas Pedro Trengrouse, a realização da Copa do Mundo expôs os problemas que o Governo não admitia:
“O Governo não se preocupou com a inclusão do povo na Copa. Primeiro, vendeu como sendo obras do
Mundial a infraestrutura de transporte, que não tem nada que ver com a Copa, gerando muitas expectativas... Em segundo lugar, os brasileiros sofrem uma relativa privação: pouquíssimos têm ingressos para
as partidas, eles não participam da festa... O Governo prometeu demais e entregou de menos. A consequência é um clima de desânimo, de frustração.”
Sras Senadoras e Srs. Senadores, é por todo esse estado de coisas que acho que o Brasil precisa de um
“choque de esperança”, esse combustível tão necessário à política, à própria vida, que estimula as pessoas a
continuarem lutando por um futuro melhor, mesmo quando todas as circunstâncias do momento apontam
para algo de muito ruim.
O próximo Presidente da República, que, tenho certeza, sairá dos quadros da oposição, não terá vida fácil. Terá que enfrentar bombas de efeito retardado deixadas pelo atual Governo;...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – ...terá que devolver a Administração Pública
do Brasil aos brasileiros e às brasileiras, desmantelando o aparelhamento das estatais, das agências públicas
e das instituições.
Estou finalizando, Sr. Presidente.
Mas, acima de tudo, o nosso Presidente da República terá que devolver a todo o povo do Brasil a opção
de construir algo novo e inspirador de forma coletiva, sem sectarismo, sem perseguições e sem falsos e messiânicos salvadores da Pátria.
Essa transformação passa por um maciço investimento em educação. Uma educação pública em tempo
integral e de qualidade, especialmente no ensino fundamental, que permita a todos os brasileiros terem a convicção de que não é uma “babaquice” desejar que o metrô os deixe na porta de um grande estádio de futebol
ou no centro da cidade onde trabalham.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª, mais uma vez, a sua benevolência e elegância de Parlamentar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Jarbas. Essa é uma das tarefas da Presidência dos trabalhos.
Eu convido, para fazer uso da tribuna, o Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB; em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
(Fora do microfone.)
Eu tinha pedido ao Senador Ricardo Ferraço, e tenho certeza de que o Senador Mozarildo não criará nenhum obstáculo. São dois parágrafos, Sr. Presidente.
É que eu recebi agora a notícia de que faleceu um amigo nosso do Rio Grande, deputado estadual do
PMDB que foi prefeito de Novo Hamburgo. Se V. Exª permitir, são dois parágrafos, e eu encaminharei o voto de
pesar à Mesa, em nome dos três Senadores do Rio Grande.
A política do Rio Grande do Sul e principalmente a da Região do Vale do Rio dos Sinos perdeu um grande
homem público. Fomos surpreendidos, hoje pela manhã, com a notícia do falecimento do ex-deputado estadual do PMDB e ex-prefeito de novo Hamburgo (2005/2008) Jair Foscarini.
Jair Foscarini estava com 57 anos e sofreu um infarto, em casa. Engenheiro químico, também foi vereador, Secretário do Município de Planejamento, e Secretário de Estado de Transportes do Governo de Germano
Rigotto.
Com o falecimento de Jair Foscarini, uma lacuna muito grande se abre na política gaúcha. Deixamos aqui
a nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Partido.
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Vou encaminhar à Mesa o voto de pesar.
Obrigado, Presidente. Obrigado, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido nos termos do
Regimento, Senador Paim.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, hoje eu quero abordar alguns temas, pois, cada vez em que há uma eleição, mais a gente realmente se preocupa, não só com a corrupção, com o abuso do poder econômico, mas também com o abuso
do poder de autoridade.
Por exemplo, é muito flexível essa lei que permite, por exemplo, que um governador ou um prefeito vá
para a reeleição, fazendo propaganda institucional. Lá em Roraima, o governador – que decidiu se desincompatibilizar em abril, para disputar a vaga de Senador –, apesar dos inúmeros processos que há contra ele na
própria Justiça Eleitoral, conseguiu tirar quatro anos de mandato e está agora beneficiado pela possibilidade
de se candidatar ao Senado.
Então, eu acho que nós teríamos que rever, fazer uma reforma política, partidária e eleitoral profunda,
para que o abuso do poder econômico, que vai continuar existindo por baixo do panos, pelo menos não seja
feito de maneira escancarada – já é muita coisa, embora não seja o ideal. Então, eu entendo que nós devíamos
rever isso; quem sabe, aumentando o mandato de quatro anos para cinco anos, sem direito à reeleição.
A outra coisa é essa questão da propaganda institucional. Quer dizer, sob o pretexto de divulgar as obras
do governo, um governador, como o lá de Roraima, que vai sair em abril, começa, em junho do ano anterior,
uma propaganda maciça sobre obras – virtuais só, porque, na verdade, quando se vê na prática, não existe
nada do que ele está colocando na televisão. Chega ao ponto de nós pensarmos que não estamos no mesmo
Estado de que se está falando.
E esse governador que saiu, o Sr. Anchieta Júnior, realmente foi useiro e vezeiro. Eu acho até que contribuiu... Aliás, ele foi o responsável pelo déficit em que o Estado está hoje, de R$700 milhões só em termos de
coisas vencidas, e mais R$2,7 bilhões já em pagamento de juros, etc.
Então, uma pessoa faz isso, quer dizer, abusa do poder de autoridade, abusa do poder econômico, faz
corrupção, e depois vai ser candidato a Senador. É muito fácil desse jeito. Quer dizer, cadê a igualdade entre
os postulantes? Não há nenhuma.
Eu acho, inclusive – repito –, que a forma de acabar com isso seria não haver reeleição. Além disso, proibir
que uma pessoa que tenha saído do Executivo – e que passou quatro anos fazendo propaganda – em seguida,
se desincompatibilize e vá para Senador, para Deputado Federal, enfim, com uma vantagem enorme, porque, ao
contrário dos concorrentes, ele teve todo o tempo, durante quatro anos, para fazer propaganda do seu governo.
Eu entendo que a pessoa que termina o mandato no Executivo tem que passar por uma espécie de quarentena. Quando os ministros dos tribunais, por exemplo, se aposentam, eles têm que cumprir uma quarentena
para poder advogar. Isso seria, sob todos os aspectos, um antídoto à corrupção.
Agora, isto aqui eu estou justamente colocando para reflexão dos Srs. Senadores, das Srªs Senadoras,
porque é preciso, sim, que haja mais moralidade na política, para que o eleitor possa ter confiança na democracia, confiança nos que são eleitos. Quando eu vejo gente reclamando “Ah, mas há Deputado corrupto, Senador corrupto”, eu pergunto: quem elegeu esses corruptos? Quem elegeu esses corruptos foram exatamente
os eleitores.
Então, é preciso que haja um movimento cívico não de boicotar a eleição, mas, sim, de selecionar os
candidatos de acordo com a Lei da Ficha Limpa e de acordo com um pouquinho mais: você tem que analisar a
vida de uma pessoa que se candidata, seja a vereador, a prefeito, a governador, a deputado federal, a senador...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... e mesmo a Presidente da República, para que não haja brecha para que aqueles que gostam da corrupção possam driblar, vamos dizer, até a
legislação para se elegerem.
Então, uma pessoa como esse ex-governador de Roraima, o Sr. Anchieta Júnior, que praticou uma centena ou mais, milhares de corrupções, sai do Governo, desincompatibiliza-se, concentra um período de quase
um ano fazendo propaganda que o povo não tem tempo de checar, e depois é candidato a um cargo eletivo,
seja de Deputado Federal, seja de Senador.
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Aliás, ele vai indicar a mulher dele para Deputada Federal, e ele para Senador, quer dizer, você faz duplo
exercício do mandato executivo, no caso lá de governador, para criar uma estrutura política para se eleger –
eleger parentes, mulher, filhos, etc.
Então, eu espero que nós possamos meditar sobre isso ainda neste período eleitoral, para que, depois
das eleições ...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... possamos de fato fazer uma reforma política, partidária e eleitoral para valer, que sirva para muitas e muitas eleições, e não aquela chamada
minirreforma política na véspera da eleição, que é apenas para acomodar interesses, e não para, de fato, moralizar as eleições, garantir ao eleitor que ele está votando de maneira consciente, límpida, e não está, portanto,
sendo contaminado por nenhum tipo de manobra, principalmente daqueles que exercem o Poder Executivo.
Então, Sr. Presidente, é isso que eu gostaria de falar como uma exortação aos nossos futuros parlamentares, mas também aos nossos futuros dirigentes: que possamos fazer um amplo acordo nacional em benefício
da democracia, em benefício da moralização da política. Do jeito que está, da forma como está estruturada a
situação de governadores podendo ser reeleitos, prefeitos podendo ser reeleitos, Presidente da República podendo ser reeleito, estando no cargo ou deixando o vice, é muito ruim para quem queira fazer algum tipo de
mudança, de olhar para a frente no sentido de que é preciso... Não é bem mudança; quando eu falo mudança,
não é mudar as pessoas, é mudar o modo de agir dessas pessoas.
Então, é preciso, de fato, que o Congresso se encarregue disso. Afinal de contas, o Deputado Federal
representa a população, o Senador representa a população, mas, especificamente aqui, representamos os Estados. Tanto é que o meu Estado, que é o menor em população, tem o mesmo número de Senadores que São
Paulo, enquanto que o Estado de São Paulo, sozinho, tem mais Deputados do que a Região Norte toda. Isso é
correto, porque está representando a população. Mas temos, sim, de nos debruçar, com coragem e com vontade, sobre essa reforma política que moralize a política,...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) –... que moralize as candidaturas e que
moralize, sobretudo, os requisitos para ser candidato.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agradeço a V. Exª e o cumprimento,
Senador Mozarildo.
Agradecendo a colaboração com a Mesa, convido, para fazer uso da palavra como oradora inscrita, 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, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, antes de iniciar a minha breve intervenção, neste momento, quero registrar a presença, ao
mesmo tempo em que agradeço, de pessoas tão ilustres e tão importantes em nosso plenário no dia de hoje.
Refiro-me à Drª Nadine Gasman...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência, inclusive, registra que
estão aqui no plenário e cumprimenta V. Exª pela iniciativa, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeito.
Drª Nadine Gasman, representante do Escritório da ONU Mulheres no Brasil.
Quero registrar a presença da Drª Ana Isabel Garita, que vem da Costa Rica. Até quatro dias, Sr. Presidente, ela era Ministra da Justiça daquele país, ela que é especialista em Direito Penal e em Feminicídio. Como eu
disse, ela foi, até pouquíssimos dias, Ministra de Justiça e Paz da República da Costa Rica – que, aliás, foi o primeiro país latino-americano a tipificar o crime de feminicídio.
Quero também registrar e agradecer a presença da Drª Teresa Incháustegui, que é do México e foi Deputada Federal no período de 2009 a 2012. Da mesma forma, é doutora em Ciências Políticas, com especialização
em Política Social pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, do México. Atualmente, é professora
pesquisadora da pós-graduação em Humanidades e Ciências Sociais da Universidade Autônoma da Cidade
do México.
Também registro e agradeço a presença de Eunice Borges, parceira nossa de muito tempo, que trabalha
junto com a Drª Nadine no escritório da ONU Mulheres do Brasil.
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E quero agradecer a presença das Srªs Ísis Táboas e Aline Yamamoto, que aqui estão representando a
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Elas todas são pessoas que, sem dúvida alguma, são referência no âmbito mundial, não só na luta contra a violência que sofrem as mulheres, como também nas lutas sociais do mundo inteiro. Elas suspenderam,
temporariamente, suas participações no seminário que está sendo organizado hoje pela Secretaria de Políticas
para as Mulheres do Brasil, para estarem conosco neste momento.
E é uma forma também, Sr. Presidente, de chamar a atenção para essa luta que nós travamos no mundo
inteiro contra a violência.
E, neste momento, ocupo a tribuna para exatamente falar sobre isso, para manifestar a minha preocupação. E tenho convicção absoluta de que não é somente minha essa preocupação: é minha, de muitos brasileiros e de muita gente no mundo inteiro. Quero transmitir também a nossa indignação, principalmente com
a onda de crimes que vêm ocorrendo no Brasil, indicando a escalada de violência gratuita. Estamos assistindo,
Sr. Presidente, a linchamentos, a espancamentos coletivos, como se o País vivesse na era medieval.
Na qualidade de cidadã, eu ocupo esta tribuna, não só como Senadora, mas também como cidadã e,
principalmente, como titular da Procuradoria da Mulher no Senado Federal. Assim, vejo-me na obrigação de
chamar a atenção para essa realidade, principalmente neste mês de maio, que é o mês em que comemoramos
o Dia das Mães, o Dia das Parteiras, essas mulheres que trazem ao mundo novas vidas.
Então, as mulheres têm sido, neste mês de maio, infelizmente, protagonistas de tragédias. Levantei essa
questão num artigo publicado na edição do Correio Braziliense de ontem – e aproveito para pedir que o artigo
seja inserido nos Anais da Casa.
E quero, neste momento, agradecer não só o espaço que me dedicou o Correio Braziliense, como também
o espaço que o jornal vem dedicando a essas denúncias e à mobilização da sociedade contra a violência, que,
infelizmente, cidadãos brasileiros sofrem, mas principalmente, Senador Perrella, cidadãs brasileiras, a cada dia
que passa.
No dia 12 de maio, por exemplo, Sr. Presidente, veio a público a história da manicure Ane Kelly Santos, de
26 anos de idade. Ela foi morta por ter furtado um pacote de bolachas em São Paulo, tendo sido brutalmente
torturada.
No início de maio, a vítima foi a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, na cidade de Guarujá, no
litoral paulista. Mulher, mãe de duas meninas, ela foi espancada e morta depois de ter sido confundida com
suposta sequestradora de crianças que seriam usadas em rituais de magia negra.
Conforme levantamento divulgado pela imprensa, já ocorreram 36 casos semelhantes ao de Fabiane
neste ano de 2014. Do total, 19 resultaram na morte da vítima, ou seja, um caso a cada oito dias.
Há dois meses, a auxiliar de serviços gerais, Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos, chamou a atenção do Brasil inteiro. Não creio que haja neste País alguém que não tenha visto, assistido àquelas imagens terríveis. Ela,
depois de ter sido baleada em uma favela da Zona Norte da capital fluminense, quando socorrida por policiais
militares, foi colocada no porta-malas de uma viatura, que, durante o trajeto que a levava supostamente para
o hospital, se abriu. Ela ficou pendurada e foi arrastada por quase 500 metros, o que causou, além de mais ferimentos, a morte, visto que chegou já morta ao hospital.
Essas histórias recentes são apenas alguns exemplos, Sr. Presidente, de que as mulheres são cada vez
mais alvo do descaso e de todas as formas de violência que ganham força na sociedade. É muito mais difícil
registrar casos brutais como esses tendo como vítimas homens. Nesse aspecto, as mulheres são mais frágeis.
Até mesmo pela sua estrutura física, elas acabam tendo maior dificuldade para se defenderem quando expostas à situação de extrema brutalidade física.
É preciso, Sr. Presidente, reforçar a defesa dos direitos humanos na nossa sociedade e em todas as instituições. A cada dia, torna-se mais urgente a necessidade de garantir ações conjuntas e concretas no Executivo,
no Legislativo e no Judiciário para que se construa um País mais justo, um País mais humano, um País menos
brutalizado.
Em outra frente, uma grande preocupação, principalmente da Procuradoria da Mulher aqui do Senado
Federal, são os nomes e rostos que permanecem anônimos. Diariamente, Srs. Senadores, milhares de mulheres
são agredidas física e psicologicamente, mas não denunciam os seus algozes, ou por vergonha, ou, na grande
parte das vezes, por medo.
E eu, aqui, vou de um extremo ao outro: o Estado do Amazonas, que é o Estado que represento nesta
Casa, é o meu Estado, foi exatamente o Estado onde menos se denunciou violência contra as mulheres pelo
Disque 180, no ano de 2013 – foram 2.463 registros. Em contrapartida, o Distrito Federal, aqui em Brasília, foi
o lugar onde mais as mulheres denunciaram através do Disque 180 – foram 15.665 registros. Esses dados são
da própria Secretaria de Políticas para as Mulheres.
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Mas tanto nos casos extremos do Distrito Federal, onde mais registros aconteceram, como nos do Amazonas, onde menos registros ocorreram, nesses dois casos, não temos dúvida nenhuma de que o contingente
de mulheres, repito, anônimas – cujos rostos a sociedade brasileira não conhece, que deixam de registrar por
temor, por uma série de razões – é muito grande ainda no Brasil, é muito grande! Então, precisamos promover
uma grande mobilização, para que esse tipo de crime, principalmente esse, torne-se cada vez mais transparente, para que possa o Poder Público se dedicar, de forma cada vez mais eficiente, no seu combate.
Diante desse cenário com desafios enormes, Sr. Presidente, a Procuradoria da Mulher, que foi criada aqui
no Senado, somente no ano de 2013, tem tido como missão principal zelar pela defesa dos direitos da mulher.
Lutamos pelo empoderamento das mulheres, para que as mulheres ocupem os mesmos espaços que os homens, nas esferas de Poder, na política, no Parlamento, no Poder Executivo, no Judiciário. Mas também lutamos
por uma sociedade que compreenda e respeite mais a mulher na sua inteireza, uma sociedade em que a mulher não sofra tanta violência como, infelizmente, sofre nos dias de hoje, porque, além de estarmos sujeitas à
violência que acomete toda a sociedade, as mulheres ainda vivem a segunda forma da violência, que é dentro
da sua própria casa, que deveria ser o seu porto seguro, o seu lugar de maior acolhimento, mas, muitas vezes,
transforma-se no local onde ela quase que, diariamente, é submetida a ações de violência.
Portanto, creio que a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, a Secretaria da Mulher da Câmara dos
Deputados – que reúne a Procuradoria e a Coordenação da Bancada Feminina –, assim como a Secretaria de
Políticas para as Mulheres e tantas entidades que temos, tantas estruturas públicas e entidades não governamentais que temos no Brasil, creio que todas nós saibamos da importância de nos unirmos, de estarmos juntas, cada vez mais próximas, no combate a esse tipo de violência e na luta em defesa dos direitos da mulher.
É por isso, Drª Nadine, que eu venho à tribuna neste momento, aproveitando a sua presença, tão importante para todas nós, no plenário desta Casa – a ONU Mulheres, que tem sido um grande esteio, uma estrutura
a amparar essa parte importante da luta social também no mundo inteiro, em todos os países – para fazer este
pronunciamento, chamando a atenção não só das mulheres, mas dos homens também, que cada vez mais têm
que estar ao nosso lado na luta pela vida contra a violência e também contra a discriminação que infelizmente
as mulheres ainda sofrem muito mais.
Nós estamos, Senadoras e Deputadas, muito envolvidas no sentido de expandir esse trabalho para todas as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, porque temos a consciência de que assim como os
Estados brasileiros, os Municípios já disponibilizam secretarias de mulheres, como há no Governo Federal a
Secretaria de Políticas para as Mulheres, é importante também que o Parlamento brasileiro,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... em todos os seus níveis, entre diretamente nessa luta, colocando a sua estrutura a serviço da luta das mulheres.
E no que diz respeito à violência, infelizmente esse é um mal que se alastra, não só no Brasil, mas pelo
mundo também.
Eu aproveito, Sr. Presidente, este momento também para prestar a nossa solidariedade às famílias das
mais de 200 estudantes nigerianas que foram sequestradas pelo grupo radical Boko Haram há mais de um mês.
Segundo o porta-voz do grupo, elas foram convertidas ao islã e somente serão liberadas se manifestantes desse grupo radical presos forem libertados pelo governo. É inaceitável essa situação! Eu diria, é covarde,
é mais do que covarde, porque são grupos radicais que se utilizam...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –... de crianças (Fora do microfone.),
de crianças praticamente, para encaminhar as suas reivindicações. É covarde, é o tipo de atitude covarde, principalmente quando assistimos a denúncias de que elas estariam sofrendo e sendo vítimas de estupros que
acontecem diariamente contra elas.
Ou seja, a Procuradoria da Mulher do Senado entra na campanha, que é uma campanha do mundo inteiro.
Estamos engajados na campanha internacional “Devolvam nossas Meninas”.
Eu aqui faço um apelo. Eu estarei aqui no plenário, juntamente com outras Senadoras, com a Senadora
Ana Rita, que é a Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, para que possamos bater fotografias
com todos os Srs. Senadores, além das Srªs Senadoras, obviamente, com o cartaz “Devolvam nossas Meninas”,
como forma de fortalecer, Senador Ferraço – V. Exª, que preside a Comissão de Relações Exteriores –, essa luta
internacional,...
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... que não é só de mulheres, é de
homens, democratas, dos justos do mundo inteiro, para que essas meninas sejam libertadas. É muito importante que cada Senador possa nos ajudar nessa campanha.
A V. Exª, Senador Ferraço, eu peço que nos ajude nessa tarefa, com todos os nossos colegas logo mais,
para que possamos colocar na rede mundial de comunicação, na internet, para que o mundo inteiro veja que
o Senado Federal do Brasil, seus Senadores e suas Senadoras, está preocupado com a situação das mulheres,
principalmente dessas duzentas meninas sequestradas e sujeitas a todo tipo de violência na Nigéria, que é um
país irmão, um país amigo do nosso querido Brasil.
Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço, em nome de Nadine, a presença de todas as mulheres que, repito, deixaram a oficina, o seminário para estar conosco no Senado neste momento. Muito obrigada.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Em defesa de um Brasil mais humano”, por Vanessa Grazziotin, Correio Braziliense, 19/05/2014.”
Em defesa de um Brasil mais humano
» VANESSA GRAZZIOTIN
Procuradora da mulher do Senado e senadora pelo PCdoB do Amazonas
O Brasil registra uma onda de crimes que indica a escalada da violência gratuita, com linchamentos e
espancamentos coletivos, como se o país vivesse a era medieval. É preciso reforçar a defesa dos direitos humanos na sociedade e em todas as instituições. A cada dia, torna-se mais urgente a necessidade de garantir
ações conjuntas e concretas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário para que se construa um país mais
justo, humano e menos bruto.
No mês dedicado à celebração do Dia das Mães, mulheres foram protagonistas de tragédias. No início
de maio, a vítima foi a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, no Guarujá, litoral paulista. Mulher, mãe
de duas meninas, ela foi espancada e morta, depois de confundida com suposta sequestradora de crianças a
serem usadas em rituais de magia negra.
Em 12 de maio, veio a público a história da manicure Ane Kely Santos, 26 anos, morta por ter furtado
um pacote de bolachas em São Paulo. Três suspeitos foram presos. A polícia não revelou os detalhes, mas uma
denúncia anônima levou a um vídeo em que a mulher aparece sendo brutalmente torturada.
Conforme levantamento divulgado pela imprensa, já ocorreram 36 casos semelhantes ao de Fabiane
em 2014. Do total, 19 resultaram na morte da vítima – um caso a cada oito dias. Entre 1980 e 2006, foram registrados 1.179 casos de linchamento no Brasil, segundo o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de
São Paulo (USP). No estado recordista de casos, São Paulo, os principais motivos de linchamento foram roubo/
sequestro, homicídio e estupro e atentado violento ao pudor envolvendo crianças. Infelizmente, não há estatísticas nacionais mais recentes.
Há dois meses, a auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, foi baleada em uma favela da
Zona Norte da capital fluminense. Ao ser socorrida por policiais militares, foi colocada no porta-malas da viatura, que se abriu durante o deslocamento até o Hospital Carlos Chagas. No trajeto, Cláudia foi arrastada por
cerca de 350m, o que causou mais ferimentos a ela. A jovem chegou morta ao hospital. Segundo parentes, sua
perna direita estava em carne viva. Seis policiais militares foram indiciados em inquérito aberto na 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).
Como procuradora da Mulher do Senado, tenho a obrigação de chamar a atenção para essa realidade.
Essas histórias recentes são apenas alguns exemplos de que as mulheres são cada vez mais o alvo do descaso e
de todas as formas de violência que ganham força na sociedade. É muito mais difícil registrar casos brutais como
esses, tendo como vítimas homens. Nesse aspecto, as mulheres são mais frágeis até mesmo pela estrutura física.
Em outra frente, grande preocupação da Procuradoria Especial da Mulher do Senado são os nomes e
rostos que permanecem anônimos. Diariamente, milhares de mulheres são agredidas física e psicologicamente, mas não denunciam os algozes por vergonha ou medo. O Amazonas, por exemplo, estado brasileiro que
represento, foi onde menos se denunciou violência contra as mulheres pelo Disque 180 em 2013: 2.463 registros. Em contrapartida, o Distrito Federal é o lugar onde mais se denuncia: 15.665 registros. Os dados são da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.
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Diante desse cenário com desafios enormes, a Procuradoria da Mulher foi criada no Senado, em 2013,
com a missão de zelar pela defesa dos direitos da mulher. É mais um canal de valorização das mulheres na sociedade, de recebimento de denúncias e de elaboração de propostas que melhorem as condições de vida dessa
camada social tão importante. Uma das nossas grandes metas agora é expandir esse trabalho para as assembleias legislativas e câmaras de vereadores de todo país. A ideia é impulsionar ações que garantam mudanças
em médio e em longo prazo. Todas as instituições, portanto, devem se envolver nessa tarefa de transformar o
Brasil num ambiente mais justo, humano e menos bruto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa, pelo pronunciamento, e convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador
Ricardo Ferraço; em seguida, Senador Humberto Costa.
Gostaria só de informar, Senador, que estamos aqui recebendo alunos, essa juventude toda, da Escola
Salesiana do Núcleo Bandeirante.
Sejam bem-vindos ao Senado! É um prazer recebê-los.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço para uma comunicação inadiável.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Reitero a manifestação do nosso Senador Jorge Viana, acolhendo com muita alegria os alunos
da Escola Salesiana, que nos honram, que nos alegram muito com suas presenças nesta tarde, conhecendo o
funcionamento do Senado da República.
Sr. Presidente, trata-se de uma comunicação inadiável em razão da alegria e da satisfação de fazer o registro da eleição do jornal capixaba A Tribuna como o melhor jornal regional do Brasil.
O 27º Prêmio Veículos de Comunicação, que será entregue na noite de hoje pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo, é o reconhecimento aos veículos de comunicação que mais se destacaram
ao longo de 2013. As indicações foram feitas por mais de mil profissionais da mídia, portanto uma indicação
que vem acompanhada de enorme credibilidade e reputação pelo caráter profissional e técnico com que o
jornal A Tribuna do meu Estado alcança a condição de ser reconhecido como o melhor jornal regional do País.
O prêmio de hoje, Sr. Presidente, é a confirmação de uma trajetória exitosa, de sucesso, de muita superação e de muito compromisso com o Estado do Espírito Santo. Uma história que tem 75 anos de muito trabalho
e de muito esforço coletivo. Nesse meio tempo, o jornal A Tribuna seguramente acompanhou, com seriedade,
com competência e comprometimento toda a história por assim dizer recente do nosso Estado do Espírito
Santo, sempre alinhada com os nossos principais desafios, trazendo e fazendo os debates que fazem parte do
cotidiano, da rotina dos capixabas.
Não é só em terras capixabas que o jornal A Tribuna se destaca, Sr. Presidente. O periódico, que ocupa
hoje a 17ª posição no ranking brasileiro de jornais, também veicula informação, também veicula notícia, também contribui com o desenvolvimento regional de um conjunto vasto de comunidades nas regiões vizinhas
do Estado do Rio de Janeiro, do sul da Bahia e do leste de Minas Gerais.
Vale aqui fazer um breve histórico dessa história de sucesso que não é objeto nem resultado de um trabalho que se alcançou por gravidade. Não; é uma história recheada de muitos esforços, que começou lá em
1938, quando dois visionários, Wallace Tadeu e Heráclito Duque de Freitas, colocaram de pé a ideia de fazer
um jornal há 75 anos.
Posteriormente, sob a direção de Lauro Reis Vidal, A Tribuna deu passos importantes e já era reconhecida nesse tempo...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... como um importante veículo de comunicação,
um importante veículo de levar ao dia a dia das pessoas um debate importante sobre a rotina em nosso Estado.
Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me desse mais alguns poucos minutos para que eu pudesse concluir
o meu discurso, em razão deste dia importante para todos nós, capixabas, por termos um veículo tido como
referência em nível nacional.
Foi, Sr. Presidente, a partir dos anos 60, sob a inspiração do saudoso João Santos Filho, que o Grupo João
Santos, lá do Estado de Pernambuco, terra dos meus queridos amigos e Senadores Humberto Costa e Armando
Monteiro, resolveu, no solo capixaba, nas terras capixabas, dinamizar os seus investimentos.
Já naquele tempo, o Grupo João Santos idealizava ali, no Espírito Santo, na minha cidade de Cachoeiro
de Itapemirim, uma das mais modernas e eficientes fábricas de cimento, que trouxe e ainda traz grandes contribuições ao desenvolvimento econômico do nosso Estado e do nosso País, porque é uma das fábricas mais
modernas e mais competitivas.
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O Grupo João Santos, comprometido com o Espírito Santo, sob a inspiração do seu filho João Santos
Filho, comprometido com o Espírito Santo, foi além e resolveu fazer importantes investimentos no ramo da
comunicação.
Em 1981, chegou a ter o seu arquivo e parte das suas impressoras destruídos por uma explosão. Em 1984,
foi uma greve de funcionários que levou ao fechamento do jornal, reaberto só três anos mais tarde, com uma
redação já informatizada e padrão inovador para a época, ou seja, sabendo renovar e sabendo superar, a cada
momento e a cada passo, as suas dificuldades e os seus desafios.
Em 1995, teve o seu projeto todo renovado por um arrojado sistema gráfico encomendado e estruturado em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha, uma das referências mundiais e globais para os
veículos de comunicação. Em 1997, comemorou o maior índice de crescimento em percentual do País: quase
48% em dias úteis e 80% aos domingos, o que revela o nível de comprometimento e o nível de seriedade do
esforço e do trabalho que faz o jornal A Tribuna em meu Estado.
A liderança no Estado foi conquistada com a competência de seus profissionais, o apelo popular e a cobertura completa de todos os temas de interesse dos capixabas.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – O empenho em oferecer o melhor conteúdo,
com visual moderno e um parque gráfico sempre atualizado, consolidou a liderança do jornal A Tribuna nas
terras capixabas.
Não foi por menos que, de 2003 até 2008, o jornal A Tribuna foi agraciado como o melhor jornal do Espírito Santo em prêmio concedido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.
O prêmio de hoje, Sr. Presidente, é a confirmação, é o reconhecimento da dedicação e do acerto de um
time de profissionais de primeira qualidade: jornalistas, diretores, editores, redatores, repórteres, colunistas,
articulistas, técnicos, enfim, que compõem essa equipe.
Cumprimento toda essa equipe, porque um sucesso como esse não é a vitória pessoal de uma ou outra
pessoa, é sucesso de um esforço coletivo, de profissionais liderados pelo Diretor de Jornalismo, João Luiz Caser,
e liderados e coordenados pelo Superintendente da Rede Tribuna de Comunicação, Dr. João Carlos Pedrosa,
que lidera esse trabalho, esse esforço de renovação e transformação em terras capixabas.
Por esse motivo, Sr. Presidente, ocupo a tribuna do Senado para me congratular com todos os profissionais por esse importante reconhecimento alcançado pelo jornal A Tribuna e por tudo e por tanto que o jornal
tem feito de contribuição para o debate em meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Com a palavra, agora, o Senador
Humberto Costa, para seu pronunciamento.
Na sequência, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos
acompanham pela Rádio Senado.
Sr. Presidente, amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa voltará a se debruçar sobre um
tema importantíssimo para todos os brasileiros e para o qual eu gostaria de chamar a atenção de toda nossa
sociedade.
Retomaremos, na sessão dessa quarta-feira, a discussão do Projeto de Lei nº 508, de 2013, que tipifica,
como crime de vandalismo a promoção de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de transporte de passageiros, veículos e
monumentos.
Quero registrar aqui o respeito e a admiração que tenho pelo autor da proposta, o Senador Armando
Monteiro, e pelo Relator, o Senador Pedro Taques, mas não posso deixar de me manifestar como divergente
do espírito, dos fundamentos e da redação dessa matéria.
Sei que esse projeto de lei é fruto do trabalho e da inteligência de autor e do Relator, mas, por uma questão
de princípio, manterei meu enfrentamento contra ele, o projeto, seja na Comissão, seja neste plenário, porque
entendo que os seus dispositivos tolhem direitos individuais e são um risco para o exercício de direitos coletivos.
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Ele nasceu da nossa consternação e da nossa indignação com os episódios de violência ocorridos no
contexto das manifestações acontecidas em todo o País a partir do segundo semestre do ano passado.
No mais trágico desses episódios, assistimos à morte do repórter cinematográfico da Band, Santiago
Andrade, atingido, enquanto trabalhava na cobertura de um protesto, por um rojão criminosamente lançado
por alguns indivíduos.
Obviamente, essas cenas chocaram todos os brasileiros, em razão da completa desconexão entre a essência legítima das manifestações e o envolvimento deletério de gente que se misturou aos eventos com a
única finalidade de praticar atos criminosos.
No entanto, não é razoável que nós legisladores, sob um clima de forte comoção social, como o que se
instalou no País após esses atos, tentemos dar uma resposta açodada à população, por meio da qual solaparemos direitos constitucionais invioláveis, como o direito à reunião e à associação e o direito à livre manifestação
do pensamento.
Ou seja, a pretexto de punirmos os atos criminosos de alguns indivíduos, não podemos aceitar investir
contra os direitos e as garantias fundamentais das coletividades.
O Brasil não pode retroceder. Assim como não queremos o retrocesso político, também não podemos
permitir que o Brasil passe por um retrocesso legal e democrático. Essa mordaça à qual estávamos submetidos
há apenas 30 anos ainda está muito viva na nossa memória para nos lembrar todos os dias de que esse é um
tempo que não queremos que volte mais.
Não pode uma lei pretender dar caráter de qualificadora criminal ao exercício de uma condição absolutamente inerente à democracia, que é a participação em manifestações. A reunião de pessoas, de acordo com
o que já é previsto e regulado nas nossas leis, não pode ser vista de maneira diferente de outros atos que nos
são próprios e rotineiros e não pode ser considerada um fato anômalo e atípico, que mereça controle adicional
e superveniente. Esse é o exercício de um direito que cabe a todo cidadão, e somente isso já deveria bastar.
Tentar associar diretamente o crime de vandalismo às manifestações é um imenso risco à democracia.
Há aí muitas lacunas no tipo penal, das quais autoridades do Estado podem se valer para criminalizar e punir
arbitrariamente movimentos sociais. Com isso eu não posso concordar.
Está extremamente aberta, por exemplo, a caracterização do encontro de pessoas. Elas podem ser manifestações imensas, mas também podem ser a comemoração de um simples aniversário em um restaurante.
Então, somente pelo fato de ser uma concentração de pessoas, isso autoriza o Estado a aumentar sensivelmente as penas previstas no Código Penal para os crimes que especifica e que possam ocorrer nesses locais?
Uma pessoa mascarada em uma festa de carnaval deve, automaticamente, ter sua pena aumentada
por isso se for denunciada em razão de uma confusão que resultou em prejuízo ao patrimônio do clube onde
ocorria a festa?
Se um enfrentamento ou danos ao patrimônio público e privado acabarem ocorrendo em meio a um
grande protesto, isso pode ser justificativa para o Estado agravar a pena daqueles que julga envolvidos?
Os bons doutrinadores do Direito ensinam que toda e qualquer tentativa legislativa de criminalizar movimentos sociais e protestos ou de conceber tratamento mais gravoso para os que deles tomem parte deve ser
veementemente rechaçada por padecer de inconstitucionalidade em sua gênese, uma vez que não respeita o
conteúdo essencial dos direitos fundamentais.
Todos aqui nos lembramos do que ocorreu nos Estados Unidos, que posam como o farol da liberdade
para o mundo, depois dos episódios de 11 de setembro. Com o argumento de zelar pela segurança nacional,
o Governo americano suprimiu e violou uma série de direitos com a chancela do Legislativo americano.
O que vimos foi uma série de intervenções em outros países desautorizadas pela comunidade internacional, agressões à liberdade política, aos direitos civis, julgamentos de exceção, torturas e ações que, como,
recentemente, descobrimos, chegaram até mesmo à espionagem de empresas e governos estrangeiros, como
o caso brasileiro.
Ou seja, sufocar direitos para, pretensamente, proteger outros nunca se mostrou uma boa política. Machado de Assis, no começo do século XX, já ironizava esse tipo de comportamento das elites brasileiras quando escreveu: “serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la”. Mentira. À liberdade só se serve com mais
liberdade. É assim que uma sociedade vai amadurecendo e uma democracia vai se aperfeiçoando.
Em razão disso, eu me somo a outros colegas, como os Senadores Lindbergh Farias e Randolfe Rodrigues, e a entidades expressivas da sociedade civil, como a Anistia Internacional e o Greenpeace, na luta contra
esse projeto.
É nosso desejo que ele seja arquivado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça porque não se
coaduna com a nossa Constituição e nem com a nossa democracia. Não precisamos, no Brasil, de leis mais duras; precisamos que as leis existentes sejam cumpridas.

746

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

As leis que já criminalizam os atos de depredação de patrimônio público ou privado, as agravantes de
homicídio e tantas outras são suficientes para conter atos criminosos que aconteçam em qualquer lugar, em
manifestações públicas, em concentração de pessoas, na calada da noite, onde quer que isso aconteça.
O que nós precisamos, na verdade, é de um aparelho policial que investigue, que tenha capacidade de
desenvolver trabalhos de inteligência adequados, de um Ministério Público que denuncie de forma adequada
e de um Poder Judiciário que seja célere nas suas decisões. É disso que nós estamos precisando; e não de leis
que, muitas vezes, são marcadas pela subjetividade e que podem servir a interesses diversos daqueles a que,
em princípio, se propõem.
Reconheço aqui a boa intenção do autor e do relator, mas não temos que nos preocupar com intenções;
temos que nos preocupar com os fatos objetivos, e os fatos objetivos apontam para que essa proposta de lei
seja, ainda que sem intenção, um atentado à nossa democracia.
Agora, causa-nos espécie o silêncio de uma parte expressiva da sociedade: as entidades do movimento
sindical, os sindicalistas, os trabalhadores organizados, que podem ser vítimas dessa legislação, os movimentos
de trabalhadores sem terra, os movimentos de trabalhadores sem teto, os movimentos populares de bairros.
Uma lei como essa pode, tranquilamente, ser aplicada aos movimentos de ocupação de terrenos vazios, às desocupações promovidas pela polícia a partir de indicativos judiciais.
Portanto, espero que, no dia de amanhã e ao longo desses dias, essas instituições expressem o seu posicionamento contrário a essa proposta, que, do meu ponto de vista, em nada contribui para aperfeiçoar a democracia e muito menos para conter aqueles que utilizam a violência, participando de manifestações.
Se, de fato, há a infiltração do crime organizado, que os órgãos policiais utilizem a inteligência para desmontar essas instituições criminosas. Se há organizações políticas que defender um caminho não democrático
para o Brasil e que estimulam essas manifestações...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... que elas sejam identificadas e sejam punidas com o rigor da lei. Mas nós não podemos fazer com que exista uma lei que pode ser aplicada para alguém
que não teve a intenção de delinquir.
Portanto, Sr. Presidente, não creio que nós possamos aprovar, nesta Casa, uma lei que venha a servir de
instrumento a agentes de espírito autoritário, para que possam investir contra aquilo que temos de mais sagrado: a nossa liberdade.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – Concedo a palavra, neste instante, para uma comunicação de Liderança, ao Senador Alfredo Nascimento, do PR.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna desta Casa para tratar de um assunto que tem, ao longo
dos últimos anos, causado uma grande revolta à nossa sociedade, especialmente, às populações mais distantes, mais desassistidas e mais sofridas.
Desde 2010, eu tenho defendido a necessidade de tornar mais dura a punição à exploração sexual de
crianças e adolescentes. Perverso, esse delito tornou-se uma verdadeira praga em nossa sociedade, aviltando
o presente e comprometendo o futuro de nossas crianças. É uma chaga que se alastra em diversas regiões do
nosso País, especialmente no meu Amazonas, onde a prática de tais abusos tem constrangido à população.
Como pai e avô, sempre me coloquei no lugar das milhares de mães e pais de família atingidos por uma
violência dessa magnitude; sempre me ressenti do sofrimento silencioso imposto a essas crianças, desprotegidas por uma legislação que não combatia essa prática com o rigor necessário.
Foi com esse sentimento e com o compromisso de contribuir para o bem estar das nossas crianças e
jovens que apresentei projeto de lei incluindo a exploração sexual de crianças e adolescentes entre os crimes
hediondos.
Sensíveis ao problema, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados endossaram a minha proposta,
que foi aprovada pelas duas Casas com a rapidez que o enfrentamento desse problema exige. Com o sentimento de dever cumprido, celebro a conversão de meu projeto em lei, com a esperada sanção pela Presidente
Dilma Rousseff.
Não tenho dúvidas de que demos um passo grande nesse sentido. Conseguimos dar uma resposta à
sociedade, que há anos pede medidas mais severas para punir esse crime abominável, e um sinal inequívoco
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àqueles que se dedicam a essa prática de que o Brasil não tolera a exploração de crianças e está atento e mobilizado no seu combate.
Ao unir forças e voto, o Congresso Nacional se coloca ao lado do cidadão que o sustenta e reafirma seu
papel de indutor de soluções e da defesa dos interesses da sociedade. A exploração sexual de crianças e de
adolescentes suscita o mais intenso repúdio social, sobretudo porque se revela como a face mais nefasta da
pedofilia.
A nova lei, que será sancionada pela Presidenta Dilma na próxima quarta-feira, dia 21, mantém as diretrizes do texto aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. A partir de sua sanção, que celebro
hoje, será enquadrado como crime hediondo e inafiançável o favorecimento da prostituição ou outra forma
de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável.
A nova lei fixa a pena em 4 a 10 anos de reclusão, em regime fechado. A progressão do regime, por sua
vez, só poderá ocorrer após o cumprimento de dois quintos da pena, para réus primários, e de três quintos, no
caso de reincidentes.
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força /PR-AM) – Iguais penas serão atribuídas a quem for
flagrado praticando sexo ou outro ato libidinoso com menor de 18 anos no contexto da prostituição.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que a aplicação desta lei pelo Judiciário terá um efeito pedagógico
importante para coibir a prática desse crime, assim como garantirá a punição exemplar dos criminosos. Não
podemos tolerar qualquer brecha que ofereça impunidade para essas pessoas.
É preciso fortalecer os mecanismos de proteção às famílias, às mulheres, às crianças e aos jovens do nosso País. É preciso ampliar os mecanismos e combater os crimes, apoiar sua investigação e garantir a aplicação
das leis, e que os culpados sejam exemplarmente punidos.
A aprovação desse projeto é uma vitória de toda a sociedade brasileira e, especialmente, da população
do Amazonas, onde essa prática tem causado muita dor. Espero que essa lei seja aplicada com severidade em
todos os casos apurados e devolva a segurança às nossas crianças.
A união de forças entre o Congresso Nacional e o Governo Federal, que garantiu os apoios e a rapidez
exigidos em um tema dessa importância, demonstra que o Brasil tem condições e energia para avançar no
combate à criminalidade.
Não podemos esmorecer na busca de soluções que fortaleçam o combate à criminalidade e, principalmente, na criação de instrumentos que tragam segurança para nossas crianças.
E, para encerrar, Sr. Presidente, afirmo que, ao fazermos isso, estamos cuidando do futuro do nosso País,
pois é essa a nossa obrigação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador Acir Gurgacz, por cessão do Senador Cristovam Buarque.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado,
o tema que eu trago aqui é a situação que atravessa o nosso País. Nós estamos muito preocupados com o Brasil.
Sei que muitos irão dizer que também estão preocupados. Uma ala vai dizer que a economia vai mal,
outra dirá que este Governo está acabando com o País, que estamos à beira do abismo.
O que me preocupa é que temos muitas coisas a fazer pelo nosso Brasil. São tantas coisas que ainda precisamos melhorar neste País que, às vezes, para alguns pessimistas, com os quais não compartilho a opinião nem
a caminhada, nem a jornada, parece impossível promover as mudanças necessárias de que o Brasil precisa para
melhorar ainda mais; porém, tanto é possível melhorar o Brasil que, apesar desses pessimistas não quererem
ver, já fizemos muito pelo nosso País, fizemos uma grande parte, uma parte importantíssima.
Nós começamos esse imenso trabalho. Sem um começo, sem o primeiro passo, sem a coragem de dar
esse primeiro passo, nenhuma mudança teria prosperado, nenhum projeto, nenhuma melhoria na vida de uma
pessoa ou na vida de todas as pessoas de um país pode acontecer sem que se dê os primeiros passos. Já demos
esses passos e estamos firmes na caminhada para melhorar, cada vez mais, o nosso País.
E é obvio que a vida do País e de todos que aqui vivem melhorou muito. E mais, melhorou muito rapidamente – isto é outra coisa que muitos tentam negar. Temos que pensar o porquê de essas pessoas insistirem
em negar os avanços e a melhoria de vida da população em todos os lugares deste imenso País.
Vivemos muito melhor do que dez ou quinze anos atrás. A vida dos brasileiros, especialmente dos milhares de pessoas que antes eram quase como que condenados à miséria melhorou muito. Há poucos anos
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existiam aqui, na sexta economia do mundo, milhares de famílias que eram condenadas à miséria eterna. Pessoas cujos pais e avós haviam passado fome, vivendo no analfabetismo e que tinham apenas uma perspectiva:
continuar vivendo na pobreza. Isto mudou, e mudou nos últimos anos. O problema é que a gente se acostuma
com as coisas boas e esquece como era ruim no passado.
Todos sabemos que, há pouco mais de dez anos, estávamos com o País estagnado, com a indústria sucateada, com o desemprego em alta, dívidas interna e externa em níveis inaceitáveis em relação ao PIB, devendo
ao FMI, além de vários outros péssimos indicadores. Eram milhões de pessoas na miséria. Famílias condenadas
a nunca melhorarem de vida. Isto mudou. Juntos invertemos essa lógica perversa, que deixava milhões de brasileiros com quase nada, inclusive sem esperança de mudança. Atravessamos crises internacionais e, mesmo
assim, continuamos crescendo e melhorando a vida das pessoas.
O Brasil deu saltos e fez coisas que, em alguns casos, nunca haviam sido feitas, como ouvir e cuidar de
pessoas que nunca tinham voz, que nunca foram olhadas por governo nenhum, que nunca tiveram direito a
dignidade. Isto mudou nos últimos anos.
Todos nós sabemos que o Brasil ainda tem enormes problemas, mas é nossa obrigação resolvê-los com
coragem, otimismo, eficiência e responsabilidade. Tenhamos todos nós, então, responsabilidade com o nosso
Brasil, responsabilidade com as pessoas, principalmente com as que mais precisam; estas pessoas para as quais
fomos eleitos para trabalhar e melhorar as suas vidas.
Então, cuidemos do nosso Brasil e de suas conquistas, conquistas estas que são de todos os brasileiros,
e não podemos perdê-las. Não podemos deixar que, por causa de interesses políticos nas eleições deste ano,
nosso País saia do trilho. Não podemos deixar que o Brasil – repito –, por interesses de alguns que espalham
inverdades, perca ou ande um centímetro sequer para trás.
O Brasil já fez um imenso bom trabalho. E fizemos esse trabalho junto com os milhares de brasileiros,
com a população, com todas as pessoas, pessoas que, dia após dia, com seu esforço, com seu trabalho e com
sua dedicação, fizeram este País crescer.
Estamos no rumo certo. Vamos continuar o nosso trabalho.
Convoco todos que tenhamos responsabilidade. Estamos com o presente e o futuro do nosso País em nossas mãos. O presente e o futuro dos nossos filhos estão em nossas mãos. Portanto, sejamos todos responsáveis.
Todos nós sabemos que o Brasil não está mal, não está ruim, como muitas pessoas, partidos, grupos e
meios de comunicação tentam fazer a população acreditar.
Vamos ver alguns dados.
O Brasil bate recorde todo ano na produção agrícola. Na safra passada, foram 185 milhões de toneladas
de grãos, 11% a mais do que na safra anterior. Nesta safra, a expectativa é a de alcançarmos 191 mil toneladas.
Já somos o primeiro exportador mundial de soja, de café, de milho, de açúcar e de carne bovina. Em breve, seremos o maior exportador mundial de alimentos.
A estabilidade do câmbio, com o dólar na casa dos R$2,20 nas últimas semanas, também reflete o quadro de entrada de recursos externos no Brasil e o contexto internacional mais positivo para os ativos – os bens
e os recursos – do País. Neste ano, até o dia 9 de maio, o Brasil recebeu US$3,104 bilhões em termos líquidos,
segundo dados do Banco Central.
As ações da Petrobras se mantiveram em espiral ascendente. É a empresa de energia que mais investe
no mundo. Hoje, seu valor de mercado é de US$104,9 bilhões, valor de 7 de maio de 2014, seis vezes maior do
que o de 2002, que era de US$15,5 bilhões.
Temos grandes reservas cambiais, muito maiores do que as de 12 anos ou 15 anos atrás. Passamos de
devedores a credores do FMI.
Estamos com as contas externas e internas em dia. Isso significa que o capital de investidores, de credores e de banqueiros está garantido, está seguro. O risco de crédito no Brasil é baixo.
O Brasil honra seus compromissos em dia, tem o câmbio estabilizado. Somos a sexta economia do mundo e, em dois anos, podemos ser a quinta.
Por que, então, tentam dizer que estamos à beira do abismo? Isso não é verdade.
As multinacionais aqui instaladas batem recorde atrás de recorde no envio de lucros para suas matrizes,
matrizes estas que passam dificuldades nos seus países de origem.
São esses países que dizem que estamos mal, mas são eles que estão em recessão há anos e com crescimento pífio ou até negativo.
A Europa como um todo afundou na economia. Pelo menos dez governos foram derrubados pela crise,
milhões ficaram sem empregos, e a população foi às ruas de várias capitais de outros países.
Os Estados Unidos encolheram em seu PIB, apresentando resultados pífios desde 2011, chegando a encolher 1,3%.
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Esses países teriam crescido menos e tido mais dificuldades econômicas se não fossem os lucros de suas
empresas aqui instaladas ou os juros que nós pagamos a eles pelo serviço da dívida.
São esses países em que a população sofre com uma das maiores recessões que o mundo já viveu, com
desemprego, com corte de salários e de benefícios e com uma enorme queda da qualidade de vida de suas
populações que vêm nos dizer que estamos no caminho errado.
Nós estamos crescendo. Nesses dois últimos anos, crescemos pouco se compararmos com o nosso próprio crescimento de antes, mas, há muito tempo, crescemos muito mais dos que os países desenvolvidos.
Nós estamos em uma situação de pleno emprego neste momento. Nós conseguimos distribuir melhor a
renda, diminuindo um pouco a enorme diferença que existe entre as classes sociais. Os países ditos desenvolvidos estão concentrando cada vez mais a renda entre os ricos, estão aumentando o número de pobres. Nós não!
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Nós estamos diminuindo a pobreza. Nestes
últimos anos, é inegável, conseguimos elevar a classe social de quase 40 milhões de pessoas. E foi muito rápido. Essa é uma coisa que nenhum governo jamais sonhou em fazer. Os brasileiros já não acreditavam que, um
dia, essas coisas iriam acontecer.
Dessa forma, o PDT também contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento, para que nós chegássemos a este Brasil de hoje, o Brasil que muito cresceu, mas que ainda precisa crescer, que precisa continuar
desenvolvendo.
Essa é a verdadeira história do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de anunciar o próximo orador, a Presidência designa, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 14, de
2010, e dos ofícios das Lideranças, as Srªs e os Srs. Senadores Ivonete Dantas, Ana Rita, Cícero Lucena, Gim, Ana
Amélia, Cristovam Buarque, João Capiberibe, Sérgio Petecão, Inácio Arruda, Marcelo Crivella, Randolfe Rodrigues e Vicentinho Alves para integrarem o Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
São os seguintes os Ofícios:

750

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 21

751

752

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 21

753

754

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 21

755

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Anibal Diniz, do PT do Estado do Acre, por permuta com o Senador Casildo Maldaner.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, estaremos hoje
aqui de prontidão, para tentarmos fazer com que a pauta avance, para que possamos aprovar a medida provisória que está trancando a pauta e para que possamos fazer com que todos aqueles projetos que têm pedido
de urgência já aprovado possam ser apreciados e votados, hoje e amanhã, nesta Casa. Certamente, vai haver
a mobilização suficiente dos Senadores para isso.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de utilizar este momento, nesta tribuna, para destacar
que o processo eleitoral que se aproxima e suas características singulares farão desse período uma interessante oportunidade de estudo político para todo o povo brasileiro. O povo quer saber – e tem este direito – o
que a Presidenta Dilma, que é candidata à reeleição, e os candidatos da oposição pretendem fazer para que os
avanços conquistados até aqui tenham continuidade.
De um lado, o Governo, mesmo apresentando regularmente avanços crescentes e expressivos em áreas
essenciais para o bem-estar das pessoas, como a economia, e para o desenvolvimento do País, tem sido, a meu
ver injustamente, alvo de sucessivas tentativas de desconstrução dessas conquistas. Do outro lado, há uma ou
variadas cartas de intenções que se pretendem revolucionárias, apresentadas por legendas que já estiveram
no governo e não conseguiram fazer aquilo que hoje cobram e prometem ou mesmo que preferem ignorar,
por exemplo, os milhares de trabalhadores que recebem salário mínimo e que tiveram seu poder de compra
mais do que dobrado com as políticas desenvolvidas nos últimos 12 anos, durante os governos do PT, com o
Presidente Lula e agora com a Presidenta Dilma.
Aí algumas perguntas se fazem necessárias. Será que os adversários do PT, do ex-Presidente Lula e da
Presidenta Dilma vão persistir em ignorar os 50 milhões de brasileiros que passaram a ser amparados pelo Bolsa
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Família nos últimos 12 anos? Será que eles vão negar o grande sucesso educacional que é o ProUni, responsável
por ampliar largamente o acesso dos jovens de baixa renda ao ensino superior no Brasil? Ou será que eles têm
algo a contrapor ao fato de que hoje são quase sete milhões de jovens matriculados no Pronatec, o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego?
Além da juventude, podemos citar o incremento substancial nas políticas inclusivas para as mulheres e
para a população negra, através das cotas estabelecidas, que têm permitido o acesso muito maior de outras
categorias de pessoas que estavam antes excluídas.
São resultados, avanços e números que se avolumam constantemente, números que, inclusive, mudaram
a realidade da nossa produção agrícola, do agronegócio, da agropecuária, por exemplo. No governo anterior,
o Brasil produzia 96,8 milhões de toneladas de grãos em aproximadamente 40 milhões de hectares. Hoje, o
Brasil produz uma soma de 198 milhões de toneladas em mais de 56 milhões de hectares. Os investimentos na
produção agrícola ofertados subiram de R$15,7 bilhões, em média, na gestão tucana, para R$136 bilhões na
atual safra, e há o comprometimento de um investimento de R$156 bilhões para a safra deste ano.
São resultados tão positivos, tão expressivos, que consideramos acertada a análise feita hoje pelo ex-Ministro e Professor Delfim Netto acerca da nossa atual realidade. Vivemos um período de inclusão social e de
avanço civilizatório. Em seu artigo, publicado hoje, Delfim Netto destacou erros que deveriam ser evitados pelo
atual Governo, principalmente no que diz respeito à condução do calendário de execução das obras da Copa
e do PAC, uma vez que sabemos que nem tudo aconteceu como estava previsto. Mas demonstrou também,
com muita clareza e com detalhes, que, de forma inequívoca, os números mostrados pelos Governos Lula e
Dilma são infinitamente mais promissores do que os números produzidos durante a era do governo do PSDB,
de Fernando Henrique Cardoso.
O fato, hoje, é que a demanda da população elevou muito, e a população exige, acertadamente, que
haja mais desenvolvimento.
É muito importante a reflexão feita pelo ex-Ministro Delfim Netto, que mostra os resultados mais recentes
da pesquisa do instituto Datafolha e que, ao mesmo tempo, reflete que a disputa eleitoral deste ano sinaliza que
será mais emocionante do que parecia até recentemente, apesar de não reduzir significativamente a possibilidade de reeleição da Presidente Dilma Rousseff. Digo isso porque os adversários da Presidente Dilma comemoram
o fato de ela ter reduzido alguns pontos na pesquisa. Mas, até onde tenho acompanhado – e vejo que o artigo
do ex-Ministro Delfim Netto diz isso também –, em nenhum momento, apareceu na pesquisa algum adversário à
frente da Presidente Dilma. Nem a soma dos principais adversários chegou ao patamar que hoje tem a Presidente
Dilma. Portanto, ela continua liderando a pesquisa, apesar de todo o bombardeio que tem sofrido.
Como eu disse, o artigo do ex-Ministro Delfim Netto faz algumas observações sobre os erros cometidos
pelo nosso Governo, principalmente no que diz respeito à condução do calendário de execução das obras da
Copa e principalmente pela, digamos, excessiva submissão aos ditames da FIFA, no que diz respeito à realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. No entanto, ele faz uma reflexão muito importante no que diz respeito
àquilo que vai estar no centro das discussões dessas eleições, que são os números, os avanços da economia e
aquilo que é importante para o povo brasileiro.
Diz um trecho do artigo do Delfim Netto, muito importante: “O avanço civilizatório e a inclusão social
que inegavelmente o Brasil vive elevaram o nível das aspirações da sociedade.” Ele diz:
[...] a sociedade quer mais de tudo: mais educação, mais saúde, mais habitação, mais transporte urbano!
Agora que o futuro chegou parece mais difícil defender a escolha da prioridade que tanto entusiasmo e
apoio recebeu quando foi feita...
Acrescente-se a isso que há ainda uma parte da sociedade brasileira que simplesmente nega aquele
avanço civilizatório e a inclusão social, confundindo-os, por puro preconceito, com a construção de um
sistema que rejeita a meritocracia (o sistema de cotas, por exemplo) ou desestimula o trabalho (o Bolsa
Família, por exemplo), o que chega a ser inacreditável.
São palavras do ex-Ministro Delfim.
Há pessoas que, para simplificar o discurso e para defender supostamente a meritocracia, negam as políticas positivas que têm sido adotadas.
Para mostrar como isso é equivocado, diz o ex-Ministro Delfim:
Basta lembrar que, entre 1995 e 2002, o PIB per capita do Brasil cresceu à taxa média geométrica de cerca
de 1,4% ao ano, enquanto o índice de bem-estar (que leva em conta também o aumento da igualdade
na distribuição da renda), cresceu a 3,8%.
(Soa a campainha.)

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 21

757

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –
Para medir o aumento da igualdade, utilizamos a relação entre a renda média dos 20% mais pobres da
população com relação aos 20% mais ricos, tudo medido a preço de outubro de 2012.
Trata-se [diz o ex-Ministro Delfim Netto] de um indicador mais intuitivo e mais sensível do que o complemento do índice de Gini, que mede a igualdade, mas é altamente correlacionado com ele.
Entre 1995 e 2012, o complemento do índice de Gini (a medida de desconcentração) aumentou de 0,40
para 0,47 (18%), enquanto a relação entre a renda real dos 20% mais pobres com relação aos 20% mais
ricos cresceu de 10% para 15% (um aumento de 50%), que mede o mesmo aumento da igualdade.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –
A média da renda domiciliar ‘per capita’ dos 20% mais pobres, medida em reais de outubro de 2012, era
de R$111,05, em 1995, e de R$118,26, em 2002 (um aumento de 0,9% ao ano).
Faço aqui um parêntese para reforçar o impacto dessa informação: entre 1995 e 2002, exatamente o período governado por Fernando Henrique, a média da renda familiar dos mais pobres, no Brasil, cresceu apenas
0,9% ao ano.
Voltando ao texto de Delfim Netto: “Em 2012 chegou a R$220,42 (um aumento de 6,4% ao ano com relação a 2002).” Ou seja, se na era Fernando Henrique os 20% mais pobres do Brasil tiveram um acréscimo na
sua renda de 0,9%, durante a era Lula e Dilma esse crescimento foi de 6,4% ao ano.
“O fato interessante é que, no Governo de Fernando Henrique, houve uma ligeira diminuição da desigualdade”.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – “Houve um aumento da renda média real dos 20%
mais pobres de 6,5%, entre 1995 e 2002, e uma redução da renda média real dos 20% mais ricos [...].”
Ou seja, se ao longo do Governo Fernando Henrique houve um crescimento de 6,5% ao longo dos oito
anos, essa melhoria para os mais pobres – os 20% mais pobres – foi também acompanhada de uma redução,
de uma ligeira redução dos mais ricos.
Mas, entre 2003 e 2012 (os governos Lula e Dilma), houve uma verdadeira revolução [texto do Delfim
Netto], porque, enquanto a renda real domiciliar ‘per capita’ dos 20% mais pobres aumentou 86%” [em
12 anos], a [renda] dos 20% mais ricos também aumentou 36%.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, essa é a grande diferença: se durante o Governo Fernando Henrique houve um pequeno crescimento da renda dos mais pobres, para haver uma aproximação entre os mais pobres e os mais ricos houve uma redução, uma ligeira redução, da renda dos mais ricos.
E, durante os 12 anos da era Lula e Dilma, nós tivemos um crescimento de 86% da renda dos mais pobres, dos
20% mais pobres, mas também houve um aumento de 36% na renda daqueles mais ricos. Moral da história:
[Com os Governos Lula e Dilma] ninguém perdeu. Todos melhoraram, mas os 20% mais pobres melhoraram relativamente muito mais do que os 20% mais ricos! A redução da desigualdade, quando não
acompanhada de crescimento econômico robusto, não é um bom indicador do bem-estar da população.
E termina o artigo:
A estabilidade monetária elegeu Fernando Henrique Cardoso.
(Soa a Campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –
O crescimento medíocre [do período de seu governo] e a redução insensível da desigualdade elegeram Lula.
O crescimento forte e a redução importante da desigualdade [durante o governo Lula], elegeram Dilma.
E agora, que a diminuição da desigualdade começa a atropelar o crescimento, o que teremos?
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Pergunta que o processo eleitoral daqui para frente vai responder. E os analistas dizem que, se não houver uma reflexão profunda de qual o posicionamento econômico do Brasil e quais as propostas que vão ser
defendidas pelos candidatos [nossa Presidenta Dilma, candidata à reeleição, e os candidatos da oposição], de
que forma vão fazer para que o Brasil continue avançando, certamente não vão dialogar com o nosso eleitorado. Os eleitores estão muito mais exigentes e querem muito mais de tudo: mais educação, mais saúde, mais
investimento, mais emprego, melhoria salarial, e não é só com conversa que se consegue isso. É preciso mostrar na prática quais são as propostas para esse fim.
Como faço questão de frisar, o brilhante artigo do ex-Ministro Delfim Netto deixa claro que, em matéria
de solução para elevar a condição de vida do povo, melhorar as condições econômicas do País, a era Lula e
Dilma deu uma verdadeira aula na era Fernando Henrique Cardoso. O Brasil de hoje está infinitamente melhor
do que o Brasil de FHC, por mais que a oposição não queira admitir. Aliás, a oposição odeia quando a gente
faz comparativos numéricos.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E a indagação segue no caminho certo: o que
teremos daqui para frente? Seguramente teremos um futuro melhor, alinhado com as demandas pertinentes
que foram intensificadas justamente pelas melhorias já conseguidas nos últimos 12 anos.
Está em curso um ciclo virtuoso de mudanças que reflete, de forma intensa também, o bom trabalho que
está sendo realizado e os projetos, e não apenas as promessas de quem está em campanha.
Na realidade, nós temos um enfrentamento claro entre os números, as realizações e os sonhos daqueles que, quando tiveram oportunidade, não puderam colocar em prática o que hoje estão cobrando do nosso
Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, pela Liderança, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, se me
permite, Sr. Presidente, o Senador Rodrigo Rollemberg, para assinalar a presença do Embaixador Mohamed
Youla, da República da Guiné, que, na semana passada, encaminhou uma solicitação ao Ministro da Saúde, Arthur Chioro, e ao Ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, para que o Brasil pudesse
encaminhar alguns medicamentos e utensílios para atender à necessidade urgente de prevenir e de diminuir
a doença Ebola, que causa uma febre que leva as pessoas à morte. O Ministro da Saúde, Chioro, já atendeu o
Embaixador e disse que irá tomar as providências.
Eu gostaria só de registrar aqui a solicitação feita e informar que o Governo brasileiro atendeu à solicitação da República da Guiné.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Suplicy.
Prezado Senador Mozarildo, subo à tribuna, Sr. Presidente, para tratar de dois temas, registrar dois temas
de interesse da população do Distrito Federal, mas não posso deixar de fazer um comentário respeitoso à fala
do nosso querido Senador Anibal Diniz.
O Senador Anibal Diniz traça um mundo cor-de-rosa, um Brasil cor-de-rosa, como se tudo estivesse às mil
maravilhas. Se estivesse assim, Senador Anibal, as pesquisas de opinião não estariam apontando que 74% da
população brasileira querem mudanças, mudanças profundas. A população reconhece que, efetivamente, nós
tivemos avanços no Governo do Presidente Lula, mas percebe que estamos correndo o risco de perder grande
parte dessas conquistas em função da má gestão da economia, em função da má gestão da política. Essas más
gestões estão levando o Brasil a crescer com os menores índices da sua história no Governo da Presidenta Dilma.
Os primeiros dados de 2014 apontam para um crescimento pífio, um crescimento ainda menor do que
o de 2014.
Basta, Senador Anibal, conversar com qualquer pessoa da população, especialmente com aquelas pessoas
de renda mais baixa. Elas vão falar sobre o impacto que a inflação sobre o preço dos alimentos está tendo no seu
salário. Os meses estão ficando curtos. O salário não consegue chegar até o final do mês em função da inflação.
Então, é importante registrar isso. O Governo está se contentando em manter a inflação no pico da meta,
mas é importante registrar que, para aqueles produtos essenciais para a população de baixa renda, especialmente alimentos, a inflação já está muito superior, impactando negativamente no bolso dos cidadãos.
Mas a população terá oportunidade de construir um novo futuro, e eu entendo que essa mudança que
está sendo apontada pela população em todas as pesquisas de opinião, esse desejo de mudança, não é uma
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mudança para o passado. É uma mudança para o futuro, para uma nova perspectiva, para um País que possa
manter aquilo de positivo que conquistou nos últimos anos, mas que possa avançar muito mais, e avançar com
segurança, com inovação e com sustentabilidade.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Permite-me um aparte, Senador Rollemberg?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Permito logo em seguida, porque eu
estou falando na condição de Líder. Se o Presidente concordar...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente, ele está falando na condição de
Líder. Eu não posso aparteá-lo?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exa pode pedir pelo art. 14
depois.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, eu gostaria de pedir, pelo art. 14, um minuto logo em seguida, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Perfeitamente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Eu concederei o aparte, se o Presidente concordar.
Na última sexta-feira, Sr. Presidente, a população do Distrito Federal – mais de 300 pessoas – se reuniu
num abraço simbólico à Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, na 506/507 Sul, numa
defesa simbólica daquela que é a primeira biblioteca pública do Distrito Federal.
Com 43 anos de atuação estratégica para a pesquisa e a vida literária e cultural de Brasília e cerca de 60
mil obras, o maior acervo público disponível para empréstimo na Capital, a biblioteca está de portas fechadas
há mais de dez dias. Foi interditada pela Defesa Civil devido aos sérios riscos de curto-circuito e de desabamento da marquise da entrada do prédio.
Estamos falando da primeira biblioteca pública da nossa Capital, que foi criada pelo Governo Federal
como modelo para implantação de uma política nacional de bibliotecas públicas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... com 700 frequentadores por dia,
que há anos espera por uma reforma em sua estrutura física, hoje com equipamentos e estruturas inadequadas de ventilação, mobiliário e iluminação.
A Biblioteca Demonstrativa é um órgão da Fundação Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da
Cultura, e uma das poucas bibliotecas federais e um importante patrimônio da Capital da República, que tem
não só um trabalho referencial em pesquisa e literatura, mas também com atividades musicais e culturais semanais, além de atuar como representação do escritório de direitos autorais, com atendimento de autores e
editoras para a solicitação de registros de obras.
Depois de participar, junto com a população, desse abraço simbólico, Sr. Presidente, solicitei audiência
à Ministra da Cultura, Marta Suplicy, para tratar da questão e também solicitei informações ao Presidente da
Fundação Biblioteca Nacional, Renato Lessa. E fui informado pela sua assessoria de que já estão em andamento
os processos para recuperação do prédio e que foram abertas contratações emergenciais para a solução dos
problemas apontados.
Mas quero registrar aqui que nos preocupa muito a paralisação das atividades da Biblioteca, Sr. Presidente, durante esse período de reforma. E certamente, pela característica das reformas, isso precisará ser feito.
Portanto, fica o nosso apelo, que levarei pessoalmente à Ministra Marta Suplicy, que é um apelo da população do Distrito Federal, para que o Governo consiga outro espaço. Um espaço adequado para que esse
acervo seja transferido temporariamente e que as atividades da Biblioteca Demonstrativa do Livro tenham
continuidade durante o período de reforma.
Isso se torna mais importante ainda porque o Governo do Distrito Federal não tem dado importância às
bibliotecas distritais. Nossa rede é muito pequena, os investimentos são baixíssimos.
Esses dias, eu denunciava que, enquanto o Governo fez a Bienal do Livro, que foi um grande evento, um
belo evento,...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... em que gastou R$15 milhões, o investimento nas bibliotecas públicas do Distrito Federal, todas elas, não chega a R$100 mil.
Portanto, fica esse registro, com a convicção de que a Ministra Marta Suplicy, pela sensibilidade que tem,
tomará as providências no sentido de que esse patrimônio seja rapidamente recuperado e uma solução para
a continuidade das atividades da Biblioteca Demonstrativa do Livro seja encontrada.
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Por outro lado, Sr. Presidente, quero registrar que ontem o Correio Braziliense trouxe uma manchete, com
foto, em que mães de Águas Claras realizam manifestação para pedir paz no trânsito. Houve um acidente de
carro que consternou o Distrito Federal, no Dia das Mães, em que mãe e filha morreram depois de uma colisão com uma pessoa que dirigia embriagada. Isso mobilizou a população de Águas Claras por uma campanha
pela paz no trânsito.
Refiro-me a esse assunto, Sr. Presidente, para lembrar que o Distrito Federal, à época do Governador
Cristovam Buarque, ficou conhecido nacionalmente por uma grande campanha de paz no trânsito que trouxe
hábitos de civilidade ao trânsito, inclusive inovando, com o respeito à faixa de pedestre. Naquela ocasião, ao
contrário de hoje, nós que moramos no Distrito Federal nos orgulhávamos muito de viajar para outros Estados
porque éramos conhecidos por políticas públicas como essas, inovadoras, que caminhavam no sentido de humanizar, de trazer um tom de civilidade à Capital brasileira.
Quero aqui demonstrar o nosso inconformismo com o fato de o Governo do Distrito Federal, o atual Governador ter abandonado completamente a campanha Paz no Trânsito. Todos os que moram no Distrito Federal
– e não é diferente com os Senadores, que passam aqui pelo menos três dias por semana – são torpedeados,
todos os dias, por uma enxurrada de propagandas que, tenho convicção, não existe em nenhum outro Estado
do Brasil com tal intensidade, tentando, sem sucesso, reverter a péssima imagem que o Governo do Distrito
Federal tem diante da população em função da decepção, ineficiência, incompetência e falta de prioridade do
atual Governo do Distrito Federal.
Mas quero aqui trazer um dado, que demonstra o que é o Governo do Distrito Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Este Governo, que é conhecido e reconhecido por ter construído o estádio mais caro do mundo, que nunca fica pronto – agora é o entorno do
estádio que não fica pronto – e que drenou os recursos da saúde, da educação, da segurança, este Governo,
que gasta uma verdadeira fortuna com publicidade, buscando enganar a população...
Senador Aníbal, o Detran e o DER tinham disponível uma dotação autorizada de R$23,5 milhões para a
realização de campanhas educativas durante o ano de 2014. Ou seja, cerca R$2 milhões por mês. Entretanto,
os dois órgãos juntos gastaram apenas R$215 mil em campanhas de janeiro a abril.
Esse é o retrato do Governo do Distrito Federal. Este Governo, que gasta uma fortuna em publicidade,
dizendo que está implantando educação em tempo integral em Brazlândia, e não está – o Senador Cristovam
mandou um assessor verificar in loco as condições das escolas de Brazlândia, e atestou que não estão acontecendo –, que se orgulha de ter construído UPAs que não têm médicos – as pessoas vão às UPAs, mas não encontram médicos –, este mesmo Governo, que gasta essa fortuna extraordinária em publicidade e propaganda,
não utiliza recursos para fazer o que deveria estar fazendo com a propaganda institucional, ou seja, campanhas
educativas, campanhas mobilizadoras, campanhas que pudessem construir um novo paradigma na relação
das pessoas com a sua cidade, incentivando hábitos saudáveis, especialmente no trânsito.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Eu considero isso lamentável, porque
se Brasília já foi conhecida e reconhecida nacionalmente pela paz no trânsito, por um trânsito civilizado e pela
iniciativa dos cidadãos do Distrito Federal, que se mobilizaram para fazê-lo e tinham orgulho disso, hoje isso
se perdeu. E o Governo do Distrito Federal, que tem à disposição uma quantia grande de recursos para fazer
campanhas educativas, não as faz, porque suas campanhas são campanhas de mera promoção, tentando ludibriar o cidadão, tentando incutir na população um sentimento que não consegue, porque o descrédito é total.
A percepção da incompetência e da decepção com o Governo do Distrito Federal é total.
Cabe a nós lamentar, mas, pelo menos, ter a convicção de que esse tempo está acabando no Distrito
Federal. A população terá uma grande oportunidade, nas eleições de outubro, de dizer o que pensa deste Governo, que não tem cumprido os compromissos com a população do Distrito Federal.
Se V. Exª permitir, Senador Mozarildo, eu concedo um aparte ao Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB– RR) – Eu vou conceder, pelo art. 14.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, pelo art. 14.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Como o Senador Rodrigo Rollemberg estava falando pela Liderança e não é
possível o aparte, em que pese ele tenha feito uma citação respeitosa a meu respeito, ele desvirtuou o teor do
pronunciamento que fiz ao dizer que eu estava tentando pintar o Brasil de cor-de-rosa.
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Pelo contrário, eu estou fazendo a análise, a leitura, a reflexão a respeito de um artigo publicado hoje
em um jornal de grande circulação, escrito pelo economista Delfim Netto, mostrando, com todas as letras, que,
durante os oito anos do governo Fernando Henrique, o aumento da renda dos 20% mais pobres do Brasil foi
de apenas 6,5%. Ao longo dos oito anos.
Os mesmos 20% mais pobres, durante o governo Lula e o Governo Dilma, entre 2002 e 2012, esse aumento para os 20% mais pobres foi de 86%. Detalhe: o que houve de aproximação entre os 20% mais pobres e
os 20% mais ricos durante o governo Fernando Henrique foi à custa da redução da renda dos 20% mais ricos.
Diferentemente, o que aconteceu durante o governo Lula e o Governo Dilma? Houve um aumento de
86% dos 20% mais pobres e um aumento de 36% para os 20% mais ricos. Ou seja, estou mostrando com números, com base em pesquisas feitas e estudadas pelo economista Delfim Netto, que a era Lula e Dilma foi muito
melhor para os pobres do Brasil e muito melhor para os ricos do Brasil também. Nós tivemos um crescimento
na era Lula e Dilma de 86% na renda dos 20% mais pobres e de 36% de aumento na renda dos 20% mais ricos.
E o Senador Rodrigo Rollemberg, no afã de fazer sua campanha pró-Eduardo Campos, vem querer desvirtuar esse pronunciamento, dizendo que estou querendo pintar o Brasil de cor-de-rosa. Não! Estou refletindo sobre números, e é exatamente sobre números que vamos fazer o grande debate eleitoral nestas eleições
de 2014. Ao povo brasileiro caberá decidir sobre que números serão perceptíveis e o que verdadeiramente
ele estará sentindo na hora do discurso de cada um. Certamente, vamos intensificar este debate daqui até as
eleições de outubro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caro colega
Senador Mozarildo, eu queria fazer uso da tribuna hoje, primeiro, para agradecer à população do meu Estado, especialmente de Xapuri, ao Júlio Barbosa e à Leide, que me acolheram, tanto a mim quanto ao Senador
Anibal Diniz, em sua casa, num café da manhã, em reunião com amigos e lideranças do Município de Xapuri.
Depois, tivemos uma bela reunião na Pousada Chapurys, do João Garrinha, onde também nos encontramos
com lideranças, fiz o lançamento da revista e conversamos sobre as dificuldades que Xapuri tem enfrentado e
também sobre o futuro daquele Município e do Acre.
Mas também quero aqui registrar, Sr. Presidente, o encontro que tivemos na Pousada Floresta, em Brasileia, do Moreira, que nos acolheu tão bem, com lideranças de Epitaciolândia, de Assis Brasil e de Brasileia,
para uma conversa que eu e o Senador Anibal Diniz promovemos com tanta satisfação, em que também pude
apresentar e fazer o lançamento da minha revista Acrianidade. Não tenho como não agradecer à acolhida que
tive nesses Municípios.
Mas queria aqui, inclusive aproveitando a presença do Senador Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, dar uma satisfação.
No sábado, visitei também o jovem haitiano August, menor de idade, que está no Acre há mais de um
ano e que foi objeto da audiência que tivemos com o Embaixador da França no Brasil – eu, o Senador Ricardo
Ferraço e a Deputada Perpétua –, a fim de pedir uma ação da embaixada francesa no sentido de conceder visto
a esse jovem para que ele possa seguir viagem e encontrar sua família, que está na Martinica.
Esse jovem tem uma história muito bonita. Ele foi retido no aeroporto de Rio de Branco pela Polícia Federal. Seria mais um haitiano procurando uma melhor vida no Brasil, mas, no caso dele, ele chegou menor,
sozinho, buscando passar pelo Brasil para encontrar com seus familiares na Guiana Francesa. E há um ano e
três está à espera de uma solução.
Eu queria daqui já agradecer ao Embaixador da França no Brasil e dizer que, no próximo dia 5, nós vamos
ao Acre nos reunir com esse jovem haitiano. Certamente, com a inestimável ajuda do Secretário Nilson Mourão, que é um dos mais importantes auxiliares do Governador Tião Viana, nós haveremos de encontrar um boa
condução e dar uma solução definitiva para essa questão, que é uma questão humanitária.
Um jovem menor de idade, do Haiti, esperando um posicionamento das autoridades para que ele possa... Ele não pode voltar para o Haiti, não pode seguir para França e tem que ficar num abrigo para menores
no Brasil. Mas já está solucionado. Estive com o Senador Ferraço na Embaixada. Visitei esse jovem num abrigo
para menores em Epitaciolândia, junto com o Secretário Nilson Mourão, e, graças a Deus, num contato também com o Embaixador da França, ele já encontrou o caminho, e nós esperamos uma solução definitiva nos
primeiros dias do próximo mês.
Mas, Sr. Presidente, a minha vinda aqui à tribuna é para fazer o registro da importante audiência que
nós fizemos hoje, reunindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Infraestrutura desta Casa e a
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
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Os companheiros que trabalham na Agência Senado certamente farão uma boa matéria, porque foi uma
das mais importantes audiências públicas que nós tivemos no Senado este ano. Nós reunimos aqui o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Sr. João Rezende.
Quero cumprimentar o Senador Eduardo Amorim, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, que foi um parceiro nessa audiência. Eu sou um dos proponentes do
requerimento para que essa audiência ocorresse.
E, para quem está me assistindo pela TV Senado e me ouvindo pela Rádio Senado, a audiência da maior
importância de que eu falo, realizada hoje, tratou simplesmente de um tema que está presente no cotidiano
de todo cidadão brasileiro. Não há cidadão brasileiro hoje que não questione o serviço de telefonia, que não
questione a qualidade e também o preço desse serviço.
Eu apresentei um requerimento trazendo ao Senado Federal o presidente dessas companhias e quero,
aqui, cumprimentar e agradecer ao Antônio Carlos Valente, Presidente da Vivo que esteve presente hoje, a manhã inteira, debatendo conosco aqui no Senado; o Sr. Carlos Zenteno, Presidente da Claro, que também esteve,
a manhã inteira, aqui no Senado debatendo nessa audiência que reuniu três Comissões da Casa.
Quero agradecer ao Presidente Rodrigo Abreu, Presidente da TIM Brasil que também passou a manhã
conosco num debate que penso da maior importância; da mesma maneira, ao Sr. Eduardo Levy, Diretor Executivo do Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço; a Srª Euza Missano, que também esteve na audiência;
Leão Serva; e o Deputado Augusto Bezerra, na Unale.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo que é um tema da maior importância porque a Lei nº 9.472, de
1997, a Lei Geral de Telecomunicações, estabeleceu pelo menos dois caminhos a serem seguidos: o estabelecimento de que nós temos que, nesse serviço, ter qualidade e regularidade. E é exatamente isso que se questiona no País hoje.
Nós temos mais de 270 milhões de usuários para uma população de 201 milhões de pessoas. Estou certo
de que não há um único brasileiro usuário da telefonia que não tenha um questionamento a fazer. Em 2012, a
situação se agravou tanto que a Anatel suspendeu a comercialização de novas linhas, de novos telefones até
que um plano de ação fosse executado.
O resultado é que alguma melhora aconteceu, mas agora os questionamentos se multiplicam. Normalmente, para se completar uma conversa, se tem que ligar uma, duas, três vezes. E eu quero dizer aqui que penso
ser o Senado um espaço adequado para fazermos um debate honesto, sincero, que leve em conta o interesse
do cidadão.
As empresas alegam – e aí não é sem razão – que boa parte dos recursos comprometidos nesse serviço
estão diretamente ligados aos impostos. É verdade, isso é um fato, mas também, somado a isso, há ineficiente
infraestrutura, seja de cobertura de torres, seja da própria tecnologia utilizada. Não há sentido um país como
o nosso, com tantos usuários, com um mercado tão disputado, tão cobiçado ter um serviço que não tenha a
chancela da boa qualidade.
Telefonia móvel, uso de telefone celular, de internet não é um artigo de luxo, é um artigo de primeira
necessidade. O simples cidadão compromete boa parte do salário dele com a conta telefônica, com o celular,
com o uso da internet. E esse cidadão que compromete uma parcela importante do seu salário merece um
serviço de qualidade.
Eu fiz um questionamento, Sr. Presidente, para as operadoras.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em Genebra, no ano passado, a União Internacional de Telecomunicações declarou que o custo do minuto por ligação no Brasil é um dos mais caros do mundo.
Quem estabeleceu esse número foi a União Internacional de Telecomunicações (UIT), falando que o minuto no
Brasil é de US$0,71. Esse dado coloca o uso de telefonia no Brasil como o serviço mais caro do mundo, disputa
um dos mais caros do mundo.
Esse número foi rechaçado – é bom que se diga, porque a verdade tem que prevalecer sempre – por
todos os presidentes das empresas e pela própria Anatel, mas o cidadão brasileiro precisa saber e ter acesso à
informação adequada. Hoje, os PROCONs estão procurando defender os usuários...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Hoje, o próprio Ministério Público propõe TACs;
a Assembleia Legislativa do meu Estado, o Acre, fez uma CPI; e o Senado, na Comissão adequada, nos espaços
adequados, abriu esse debate. Na semana que vem, o Ministro das Telecomunicações vai vir ao Brasil, e nós
vamos completar essa audiência pública que reuniu duas Mesas hoje.
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Eu queria, Sr. Presidente, dizer que uso a tribuna aqui para defender aquilo que já foi feito. O Brasil, de
fato, tem investido e fez a expansão, inclusive da banda larga, com aplicação da tecnologia 4G. O País não sabe
que, mesmo aqui, no Senado, por conta de uma opção que fizemos, os Senadores não têm acesso a uma rede
4G. Nós ainda estamos usando a tecnologia 3G e não a 4G.
Eu entendo que aquilo que estamos conquistando hoje, que é da maior importância que seja celebrado,
é uma comunicação que não deixa nada a desejar para qualquer país desenvolvido no mundo ou para qualquer
país que executou e sediou Olimpíadas ou Copa do Mundo. Certamente, nos estádios, vai haver um serviço de
primeiro mundo, de padrão FIFA.
Mas, Sr. Presidente, o que eu quero e o que nós brasileiros queremos é que as empresas falem das suas
dificuldades que elas têm para que possamos dar o apoio, que façamos a devida correção na política de telecomunicação no País, mas que o cidadão, o simples cidadão...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que tem um celular, tenha o direito de ter um
serviço de qualidade e com um preço justo, um preço adequado.
Quero dizer que o que nós estamos conseguindo para os estádios eu quero nas universidades, nas escolas, nos hospitais, nos mercados, nas cidades brasileiras.
O Senado Federal abriu esse debate com alto nível hoje, e eu espero – e vou fazer disto uma bandeira de
luta – só findarmos esse debate quando houver, de fato, a universalização da telefonia.
Óbvio – não sou daqueles que vendem facilidades – que precisamos, de fato, ter uma política para universalizar e uma política transparente também para levar qualidade para os centros urbanos, para os lugares
especiais e, voltando a me referir, para os centros de pesquisa, para as universidades, para as escolas, para os
hospitais, porque esse é o sentido de estarmos universalizando a tecnologia que é tão fundamental quando
bem utilizada como são a internet e a comunicação.
Ouço, com satisfação, pedindo licença ao Presidente, um breve aparte, certamente, do nobre Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que acompanhou, como membro dessas Comissões, a audiência de hoje e, certamente, tem observações a fazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Senador Jorge Viana, muito oportuno o
seu pronunciamento.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Em cima do lance, como diria um cronista esportivo. Fizemos uma audiência muito interessante, muito rica de informações. Eu queria, em relação ao ponto
da universalização que V. Exª aborda, ressaltar o fato de que, sendo V. Exª um Senador do PT e um Senador de
primeira grandeza e muito influente no seu Partido e no Congresso, nós poderíamos fazer...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Menos do que V. Exª pensa. Eu gostaria até de ter
uma influência maior no meu Partido.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Veja V. Exª: o Fundo para a Universalização
do Serviço de Telefonia foi criado juntamente com toda essa mudança do marco regulatório nas telecomunicações. Acontece que o Fundo de Universalização serve exatamente para isso: levar a telefonia, e, com a telefonia, a internet, a banda larga, etc, para lugares onde não há retorno financeiro. Muito bem, este Fundo tem
sido contingenciado furiosamente, barbaramente...
(Interrupção do som.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É apenas para concluir, Sr. Presidente. (Fora do
microfone.) No ano passado, o orçamento do Fust, o que foi autorizado para o Fust, era R$1,7 bilhão; foram gastos
R$2 milhões. É uma insignificância. A mesma coisa em relação ao orçamento da Anatel. A Anatel tinha um orçamento autorizado de R$1,4 bilhão, em 2013; e foram executados apenas R$300 milhões. Ora, isso é indispensável
para que a Anatel possa cumprir o papel para o qual ela foi criada, que é a fiscalização, especialmente em nome
do consumidor. De modo que eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver V. Exª ocupando a tribuna, no dia de hoje,
chamando a atenção para um fato que, no nosso entender – no seu e no meu –, deve ser algo que nos una de
modo a podermos promover efetivamente a universalização das telecomunicações de qualidade para todo o Brasil.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. E não tenho dúvida de que nós estamos fazendo um debate elevado.
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Não concordo que alguns recursos que são tão
fundamentais para o cidadão possam fazer parte daquilo que compõe o superávit primário. Nós temos de fazer escolhas, e a escolha de universalizar, nos rincões deste País, como nós fizemos levando o Luz para Todos,
nós temos de fazer também levando a boa comunicação.
Então, Sr. Presidente, eu cumprimento todos os presidentes das teles que vieram aqui; cumprimento o
Presidente da Anatel por ter vindo fazer esse debate conosco.
Quero só encerrar, vendo aqui o nosso querido Senador Randolfe, dizendo que ontem estive no Estado
de V. Exª. Dei uma entrevista, participei de um seminário sobre logística, a convite do Governador do Estado,
Camilo Capiberibe, para debater offshore e também a logística do Porto de Santana, que é um porto fundamental para a Amazônia.
E lá fiz questão de registrar que V. Exª, o Senador Sarney e o Senador Capiberibe estão na luta pela prorrogação do prazo das áreas de livre comércio...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... como nós estamos no Acre, o que é tão fundamental.
E eu faço aqui um apelo ao Líder, que está caminhando. Nós todos estamos unificados quando é para
prorrogar o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. Agora, queremos o apoio deste grande Líder do Governo na Casa, Eduardo Braga, em reciprocidade – nas regras de hoje, não é concorrente –, para que
a nossa região – da foz do rio, lá no Amapá, às cabeceiras, no Acre – também possa ter uma segurança para o
comércio, com a extensão do prazo das Áreas de Livre Comércio.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – V. Exª me permite?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Certamente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Primeiramente, quero dizer a V. Exª que não só o Acre,
como todas as Áreas de Livre Comércio da Região Amazônica contam com o apoio não apenas do Senador
Eduardo Braga, mas também de toda a Bancada do Amazonas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Do Líder do Governo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Do Líder do Governo também.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pronto. Isso já é um pouquinho...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Agora, as Áreas de Livre Comércio do Acre não têm
prazo.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – V. Exª tem uma situação...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Invejável.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – ... invejável e atípica.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É porque eu estou apoiando o Amapá agora na luta.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Então, quero dizer a V. Exª que o Estado do Acre não
deve entrar no prazo, porque não tem prazo. Agora, Amapá, Roraima e, inclusive, o Amazonas, que tem Tabatinga...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É por isto que estou apoiando: por solidariedade.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Então, nós é que estamos lutando por um prazo
maior. No início, o Governo não concordava com prorrogação nenhuma em Área de Livre Comércio. Depois,
o Governo aceitou um prazo de dez anos – há um entendimento sobre o prazo de dez anos. Hoje, na reunião
de Líderes lá na Câmara, o PSD propôs retirar a emenda aprovada pelo Senador Jucá na MP 634 e apresentar
uma emenda no projeto da Lei de Informática...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – ... com um prazo adicional. Portanto, a solidariedade,
o apoio, o engajamento não apenas do Líder, mas também do Senador, do cidadão, do amazônida.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – É claro que todos os Estados contam, mas V. Exª tem
uma situação única...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado.
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O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – ... porque V. Exª tem Área de Livre Comércio no Acre
por tempo indeterminado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado.
Presidente, para encerrar, quero ouvir o Senador Randolfe, por um minuto.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Serei breve. Lamentavelmente, Senador
Jorge, por conta das notórias atividades que estou tendo, em função das atividades que o meu Partido me designou, não estive ontem no Amapá, mas soube da sua presença lá e inclusive exulto, porque estamos juntos
nesse esforço. Para a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, já conquistamos dez anos de prorrogação
até 2024 e queremos – é necessário e fundamental – que seja igualada à Zona Franca de Manaus, porque é
uma questão de justiça.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Todas as Áreas de Livre Comércio da
Amazônia foram inclusive alçadas a essa condição, como mecanismo de desenvolvimento, e devem ser iguais
à Zona Franca de Manaus. Então, é justo que as áreas de livre comércio da Amazônia, todas, tenham o mesmo
prazo de prorrogação da Zona Franca de Manaus. Cumprimento V. Exª por estar empunhando essa bandeira,
que é uma bandeira da Amazônia, e V. Exª sabe muito bem disso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Todos nós, da Amazônia, deveríamos ter um juramento, aliás, dois, quando assumíssemos o mandato de Senador: primeiro o de defender os nossos Estados e o segundo de defender a Amazônia, porque, se nós não nos
unirmos, os projetos de interesse da Amazônia vão todos ficar em um segundo plano neste País. E a Bancada a
Amazônia, se estiver unida, é a maior Bancada do Senado. Isso eu falei em Macapá, ontem, e repito aqui, hoje.
É muito importante que haja uma articulação nos grandes temas de todos os Senadores e Senadoras da nossa
região, que é uma das mais importantes do mundo e do Brasil, mas, lamentavelmente, é uma região que tem
sido deixada em um segundo plano há muitos anos neste País.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Kátia
Abreu, pela ordem.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer um apelo à Senadora Gleisi Hoffmann, que é a relatora da MP nº 630, que trata das obras
e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de
atendimento socioeducativo.
A Senadora Gleisi Hoffmann, com muita competência, também levantou outros pontos importantes, não
só da lavra dela, mas de outros Senadores, que poderiam complementar e melhorar enormemente as questões da Lei de Licitações. Mas o meu apelo à Senadora é que, apesar de concordar com muitos pontos que ela
demonstra aqui no seu relatório, eu peço a ela que pudesse haver um recuo e nós apresentarmos a MP na sua
forma original, aprovaríamos a MP na forma original, sem prejuízo desses pontos importantes que ela levanta
no nosso PLS nº 559, de 2013.
V. Exª, Presidente Renan, instalou uma comissão especial para que pudéssemos estudar toda a Lei de
Licitações, a Lei nº 8.666, o RDC, o Pregão, para que, definitivamente, esta Casa pudesse dar um produto aos
gestores, para que pudessem trabalhar com mais tranquilidade, para que pudessem melhorar, também, a performance e as questões dos desvios, das distorções que essa lei trouxe ao longo do tempo, apesar de ser uma
lei que ajudou muito o Brasil.
Então, eu gostaria de solicitar que nós pudéssemos, nesse relatório que foi aprovado no PLS nº 559, no
qual seis Senadores, um de cada Partido, dos maiores Partidos da Casa, trabalharam duro em mais de vinte audiências públicas... Foi quase um ano de trabalho debatendo com todas as empresas, com todas as entidades
de classe de todo o Brasil, com o Ministério do Planejamento, com o DNIT e também com o Tribunal de Contas
da União. Fizemos questão absoluta de preparar um projeto que tivesse não a unanimidade, mas uma convergência da grande maioria dos Senadores desta Casa.
Então, acho que teríamos um momento muito importante de reafirmação desta Casa, não apenas de
uma MP enviada pelo Executivo, mas de um produto genuinamente do Senado, trabalhado pelos Senadores
da base, da oposição. Fizemos um trabalho suprapartidário.
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Então, quero louvar a intenção da Senadora Gleisi Hoffmann. Entendo a pressa que nós temos, às vezes,
para ver as questões serem solucionadas para que as obras do Estado, do País e dos Municípios possam ter
agilidade, mas proponho aqui um requerimento para que nós possamos fazer uma audiência conjunta das três
Comissões: CCJ, CAE e CI (Comissão de Infraestrutura); nós faríamos uma única reunião, dirigida pela CCJ. Aí,
sim, após passar pelas três Comissões de uma só vez, aprovaríamos a urgência, para não termos dificuldades
ou nenhum senão pelo fato de termos passado rapidamente e por cima das comissões. Não, a proposta é que
passe pelas três Comissões e aí, sim, votaremos a urgência para votar no plenário do Senado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos à Senadora Kátia
Abreu. Essa proposta simplifica a tramitação, faz com que essa importante matéria seja apreciada conjuntamente pelas três Comissões Permanentes e que, em seguida, possa ser votada aqui no plenário. Essa é, talvez,
uma das mais importantes matérias a serem votadas no Senado Federal, em 2014.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Amorim, Senador Eduardo
Braga, Senador Agripino, Senadora Gleisi.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Presidente, Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pedi a palavra antes de todo mundo, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – (Fora do microfone.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Não me incomoda, Sr. Presidente, que o
Senador Ferraço seja o primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico triste em ver V. Exª me colocando no desvio, tendo em vista que nós chegamos aqui a tempo de
pedir a palavra exatamente para me associar à manifestação de V. Exª e da Senadora Kátia Abreu e testemunhar
o trabalho que a Senadora Kátia Abreu liderou ao longo de quase um ano. Não há qualquer pessoa no Brasil
que desconheça a necessidade de aperfeiçoarmos a Lei nº 8.666, que se transformou na prática num gargalo,
para que as realizações possam se dar e possamos ver um conjunto de realizações acontecerem em nossos
Estados, Sr. Presidente.
A proposta que faz a Senadora Kátia Abreu é na direção de agilizarmos esse debate, fazermos as reuniões
conjuntas e, se assim for, o meu Partido estará encaminhando favoravelmente à apreciação da medida provisória que mantém o regime diferenciado apenas como está na proposta inicial e original do Poder Executivo,
ou seja, para as estruturas socioeducativas e o sistema prisional.
É a forma que encaminho em nome do partido, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer um apelo. Como já tínhamos pactuado na semana passada, que depois de votarmos a medida
provisória, possamos votar a PEC da Defensoria. (Palmas.)
Ontem foi o dia de Santo Ivo, que era advogado dos pobres na Idade Média. Em sua homenagem, foi destinado o dia 19 de maio à Defensoria Pública. Este Senado, esta Casa, não pode, de forma nenhuma, ser omissa
ou protelar uma questão como essa. Sei que alguns governadores talvez não tenham interesse, mas acho que
devemos dar oportunidade ao povo brasileiro, sobretudo àqueles que não têm como buscar a justiça ou seus
direitos, porque não têm como pagar advogado, Sr. Presidente.
Volto a dizer, ser Defensor Público neste País é ser médico unicamente do SUS. Então, é justo e meritório. Queiram ou não alguns governadores, gostem ou não alguns governadores, mas o Senado, Sr. Presidente,
precisa corrigir, precisa fazer justiça. Por isso fazemos esse apelo para que, depois da medida provisória, antes
de começarmos a sessão do Congresso, possamos votar o item 7 da pauta, a PEC nº 4, Sr. Presidente, da Defensoria Pública. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi, com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria apenas
colocar, pela ordem, de acordo com entendimento que fizemos na sessão passada, que nós votaríamos aqui a
medida provisória dentro desse acordo, e eu quero registrar que, mesmo tendo emendas, a Medida Provisória
do RDC trazendo, novamente, o processo de julgamento de técnica e preço, eu concordo com o encaminhamento que está sendo feito aqui, no sentido de votarmos a matéria original e que tenhamos urgência na votação do trabalho feito pela Senadora Kátia Abreu como Relatora e toda a Comissão, que muda a sistemática de
licitação no Brasil e moderniza a legislação. Não adianta fazermos remendo; nós temos que fazer uma lei que
efetivamente atenda todos os segmentos e dê pressa e agilidade aos procedimentos de licitação e de contratação no país. A Lei nº 8.666 é uma lei antiga, é uma lei que está ultrapassada, e ela precisa ser modernizada.
Logo após essa medida provisória, que, eu tenho certeza, será votada por acordo, Sr. Presidente, nós fizemos um entendimento também de que votaríamos a PEC nº 11, que é uma PEC que tem acordo de todos e,
logo após, discutiríamos e votaríamos a PEC da Defensoria.
Portanto, era esse encaminhamento que eu gostaria de fazer, pedindo prioridade a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria fazer um acordo de procedimento. Presumivelmente, a Senadora Gleisi vai falar sobre a proposta que lhe fizeram, de votação da medida
provisória.
Talvez nós pudéssemos inverter e começarmos a Ordem do Dia, mas aí eu teria que combinar com o Senador José Agripino, com o Senador Randolfe Rodrigues, com Senadores que já estão inscritos para...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Já faria parte da Ordem do Dia a inscrição dos Senadores. É essa a proposição, Sr. Presidente.
Senador José Agripino, faria parte da Ordem do Dia já.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, o meu...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Eu não quero constranger a Senadora Gleisi, que está
na tribuna já. Com toda a cordialidade de minha parte, fica S. Exª com a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, eu estou contemplado
com o encaminhamento do Senador Romero. Era isso, era a PEC nº 11 e, logo em seguida, a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Eu concedo a palavra à Senadora Gleisi, como Relatora da medida provisória.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Sr. Presidente, agradeço a este Plenário também por me conceder a palavra já no início da Ordem do Dia.
Ocupo esta tribuna para responder a uma questão de ordem da Senadora Kátia. Não é uma resposta regimental, porque não me cabe, mas uma resposta política ao apelo feito à Senadora sobre a votação da medida
provisória do RDC, e a que eu apresentei um parecer, um PLV, ampliando o escopo dessa medida provisória.
Eu não tenho como retirar, obviamente, o parecer que eu apresentei, porque é um parecer já votado na
Comissão Especial, um parecer já votado na Câmara dos Deputados. Portanto, não me cabe, não me pertence
mais o direito de retirá-lo.
O que penso diante dos apelos da Senadora e de diversas conversas que eu fiz com Líderes dos partidos
desta Casa, o que me cabe fazer é não me opor à votação do requerimento, que foi iniciado aqui na semana
passada, de preferência do texto original.
Compreendo o apelo desta Casa. O Senado da República foi berço de uma discussão profunda conduzida por V. Exª, Senadora Kátia Abreu, como Relatora de uma Comissão Especial, um trabalho feito envolvendo
quase todos os partidos políticos da Casa, discutindo com profundidade mudanças na Lei nº 8.666, que, de
novo reafirmo aqui, não é uma lei que trata apenas do RDC. Votar medidas em relação ao RDC não é esvaziar
a votação ou a discussão relativa à Lei nº 8.666, mas, com certeza, é um aspecto relevante.
No cotejamento que fizemos desta matéria em relação à proposta da Comissão Especial e a que eu trouxe
aqui, ampliando o escopo para Estados e Municípios e também adequando alguns procedimentos do RDC hoje
em vigor, principalmente o RDC integrado, que é foco desta matéria, eu vi que nós temos várias semelhanças
com o relatório apresentado pela Senadora Kátia Abreu.
A Senadora apresentou na sua Comissão, que o aprovou, por unanimidade, esse relatório que traz exatamente avanços com os quais nós estamos nos deparando no PLV que apresentei a esta Casa. Ou seja, que
nós possamos estender o Regime Diferenciado de Contratação como uma alternativa dentro da lei, dentro de
todos os sistemas de licitação do Brasil, que possamos avançar numa política de seguros e que nós possamos
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melhorar a estruturação do RDC Integrado e, com isso, fazer um avanço, uma modernização na nossa legislação de compras, na nossa legislação de licitação.
Penso que, se a Casa tiver, Sr. Presidente, como V. Exª colocou aqui, e este Plenário também entender que
é possível fazer um regime de urgência ou pelo menos de votação concomitante das comissões, para que possamos agilizar essa matéria, nós possamos avançar, sim, e fazer a votação hoje da MP como veio do Executivo.
O que nós não podemos, Srs. Senadores, é demorar mais com essa matéria. A gestão pública requer urgência
de modernização de procedimentos.
Ouvi muitos argumentos aqui, Sr. Presidente, em relação ao RDC e, principalmente, ao RDC Integrado:
que seria uma leniência, com pouca seriedade, ou uma leniência, ou uma autorização para que as empresas
e empreiteiras dirigissem o processo, que seria uma barbaridade aprovar a medida provisória como se estava
propondo, que seria uma excrescência. Fiquei calada aqui ouvindo todos os argumentos. Quando terminaram,
vim a esta tribuna fazer as considerações que eu achava devidas para esclarecer.
É importante deixar claro que o que estamos propondo, o que nós propusemos e fizemos debate não
é uma excrescência, não tira nunca e nem vai tirar a publicidade dos atos licitatórios, mesmo sendo um RDC
Integrado, não fragiliza e nunca vai fragilizar todos os processos de fiscalização. Tanto o Tribunal de Contas, o
Ministério Público e os órgãos de controle poderão, a qualquer momento, fazer a verificação do processo. Ou
seja, o que nós trouxemos ao debate nesta Casa foi exatamente o que foi debatido na Comissão Especial e
que foi aprovado, Senadora Kátia Abreu, com o seu parecer, ou seja, a adequação do RDC, e não teve nenhum
discurso sobre flexibilização do processo de licitação.
Então, eu gostaria só de recolocar esses fatos aqui, porque senão passa a versão de que o que estávamos propondo era a flexibilização de um processo e não estamos propondo isso, mas, sim, a modernização
desse processo tal qual V. Exª propôs, inclusive na ampliação do RDC, no escopo do parecer que faz a reforma
da Lei nº 8.666.
É importante dizer que o RDC Integrado tem sido uma realidade na Administração Pública no plano federal, que temos conquistado avanços importantíssimos e que estou convencida da sua necessidade de ampliar para todos os entes da Federação como também para todas as contratações de obras ou de serviços que
a Administração Pública possa fazer.
Entendo que esta Casa se debruçou sobre a discussão de um projeto, aprofundando-o, e atendo os apelos da Senadora Kátia Abreu, assim como dos demais Líderes que conversaram comigo, inclusive de partidos
de oposição, para que pudéssemos votar essa matéria no âmbito da reforma da Lei nº 8.666.
Só faço um apelo aqui, Sr. Presidente, a todos os Líderes: que o acordo que estamos fazendo para a tramitação conjunta nas comissões e possamos, depois ,avaliar essa matéria em regime de urgência seja, de fato,
um procedimento que vamos efetivar. Quem precisa desse avanço e dessa modernização não é a Senadora
Gleisi, não são os Senadores da República, mas a Administração Pública brasileira, é o povo brasileiro que precisa de instrumentos melhores, mais adequados, mais transparentes e mais ágeis, para que as contratações da
Administração Pública, principalmente as realizações de obras, sejam feitas e possam servir às necessidades
da população brasileira.
Agradeço, Sr. Presidente...
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Peço um aparte.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agradeço, Sr. Presidente, e concedo um aparte ao Senador Humberto Costa, na sequência, ao Senador Eduardo Braga e, depois, à Senadora Kátia Abreu.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Senadora Gleisi, antes de mais nada, pedi este
aparte, para aqui fazer justiça e um desagravo a V. Exª. Na semana passada, quando discutimos esse tema, lamentavelmente alguns dos nossos pares aqui se manifestaram de forma absolutamente equivocada, tentando
colocar sobre V. Exª, que é uma pessoa da maior dignidade, da maior seriedade, do mais alto espírito público,
a pecha de estar querendo, de alguma forma, fazer jogo de interesses outros que não sejam os interesses da
população brasileira. V. Exª foi extremamente altiva, quando fez seu pronunciamento final e, hoje, dá uma demonstração de que não somente é uma pessoa séria, firme, mas também alguém capaz de entender a necessidade de uma negociação e de que essa negociação não significa, de forma alguma, abrir mão de importantes
princípios. Nós temos de modernizar a legislação brasileira que trata da realização de obras públicas. Ao longo
dos últimos anos, os órgãos de controle tiveram a aprovação de leis importantes, que fortalecem seu trabalho,
tiveram o fortalecimento de estruturas, e isso era uma época em que o Governo procurava não gastar, não investir. Desde 2003, nós estamos em outra época, que é a de investir, de fazer com que a infraestrutura brasileira
seja modernizada, em que as obras públicas sejam feitas para melhorar a vida da população. Nós precisamos
de instrumentos jurídicos modernos, que possam se adequar a essa necessidade do fazer. E o que V. Exª apresentou no relatório foi exatamente a concretização, a materialização disso. Mas V. Exª também foi capaz de
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entender que precisamos discutir com mais vagar, debater determinadas coisas com mais serenidade. Como
tal, quero tão somente parabenizar V. Exª por ter construído esse acordo com outros integrantes desta Casa.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agradeço, Senador Humberto.
Senador Eduardo Braga, nosso Líder.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Senadora Gleisi, primeiramente gostaria de dizer
que, para darmos às vezes um passo à frente, é preciso termos a coragem de dar um passo atrás. Para que nós
possamos avançar sobre temas que muitas vezes são mal compreendidos, é preciso ter coragem, é preciso ter
ousadia de atualizar as plataformas tecnológicas, os procedimentos administrativos, diante da modernidade
que o mundo hoje demanda do serviço e da gestão pública. A atualização da forma de licitação no Brasil é uma
dessas demandas. Quero aqui louvar a coragem com que V. Exª, na condição de Relatora desta MP, ousou modernizar e avançar. Porque, sem essa ousadia, Senadora, nós não teríamos criado a ambiência, neste Plenário,
para termos chegado a um acordo de procedimento entre as Lideranças da Base aliada e da oposição, entre as
Lideranças e a Presidência do Senado, para que possamos avançar, de forma célere e definitiva, no projeto de
lei que modifica a Lei nº 8.666, que trata dos procedimentos licitatórios. Por que dos procedimentos licitatórios? Porque existem várias formas de licitações. Existe o sistema de concorrência, existe o sistema de pregão
eletrônico, existe o sistema de carta consulta, de ata de registro de preço. E agora se institui, depois de uma
experiência fruto da ousadia do Governo da Presidente Dilma, quando V. Exª inclusive estava na Casa Civil, e
aqui esta Casa ousou aprovar o RDC, primeiro para o PAC, depois para as Olimpíadas, depois para as obras da
saúde e da educação. Enfim, nós temos hoje, em relação à União, as grandes obras já no regime de RDC, as
concessões de aeroportos já no regime de RDC. E V. Exª ousou estabelecer que esse RDC passasse a ser uma
modalidade de processo licitatório. Ora, ao promover esse debate e ao promover a discussão política, V. Exª
viabilizou o apelo da Senadora Kátia Abreu, para que nós possamos ter um consenso sobre a lei que modifica
a Lei nº 8.666. Portanto, eu quero aqui fazer, primeiro, um desagravo a V. Exª, porque, na semana passada, eu
creio que V. Exª foi, inúmeras vezes, mal compreendida por alguns que aqui se manifestaram. É verdade, por
alguns poucos, porque a grande maioria sabe da importância e da necessidade do RDC. Outros nem tanto, e
outros até, mesmo sabendo, politicamente, preferem fazer de conta que não sabem. Portanto, eu quero aqui,
em primeiro lugar, desagravar V. Exª, porque esta é uma matéria absolutamente transparente, que busca exatamente a agilidade, a eficiência na contratação do regime público brasileiro, e mais: aprovado pelo Tribunal
de Contas da União e debatido pela sociedade.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Tanto é assim que, na Comissão Especial, Sr. Presidente, veio um capítulo próprio sobre o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), que é exatamente o que
foi o centro do parecer de V. Exª. Por fim, dizer da coragem de V. Exª de aceitar um apelo feito pela Senadora
Kátia Abreu. Apenas as pessoas corajosas e as pessoas que têm opinião mudam de posição e de opinião. V. Exª
não mudou de opinião. V. Exª, simplesmente, concordou que nós estamos dando vários passos à frente, quando construímos um entendimento em torno da Lei 8.666 e votamos a medida provisória com o texto original.
Portanto, para cumprimentar V. Exª e desagravar das palavras que, muitas vezes, foram ditas nas circunstâncias
que acabei de mencionar.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Líder, Senador Eduardo Braga.
Concedo o aparte à Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PMDB – TO) – Eu gostaria, Senadora Gleisi Hoffmann, de agradecer a
sua compreensão, o seu entendimento e de aqui reafirmar a minha admiração por V. Exª. Tive uma convivência extraordinária, enquanto esteve à frente da Casa Civil. Em nenhum momento, em nenhum minuto, desses
quase três anos de convivência, vi qualquer relapso da parte de V. Exª que não fosse a bem do Brasil, que não
fosse com o sentimento e o espírito público em favor do desenvolvimento brasileiro. E, com isso, a minha admiração aumentou enormemente com relação a V. Exª. Então, da minha parte, tenho confiança absoluta nas
suas boas intenções, no seu trabalho. Porque não são só boas intenções, a senhora tem boas intenções e sabe
levar as intenções para a prática, como fez, por exemplo, com a ajuda que nos deu no avanço da agropecuária
brasileira, junto ao Governo Federal, e também nas nossas concessões rodoviárias, ferroviárias. Eu só tenho o
que agradecer e reconhecer. Muito obrigada.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Agradeço, Senadora Kátia Abreu.
Agradeço, Sr. Presidente.
Penso que esse avanço que nós estamos proporcionando aqui, do acordo, Sr. Presidente, é fundamental,
ou seja, nós discutirmos e votarmos a reforma da Lei 8.666, sobre a qual há muito tempo tramita projeto de
alteração nesta Casa. E penso que, se pudermos construir, como está sendo construído, o consenso em relação
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à matéria, com certeza nós teremos uma vitória muito expressiva sobre a burocracia brasileira e um avanço
significativo na gestão deste País.
Então, quero cumprimentar a Senadora Kátia Abreu pelo trabalho, cumprimentar também os Líderes
pelo esforço de fazer esse acordo e também a Presidência do Senado por encaminhar a matéria dessa forma,
ou seja, reunindo as Comissões e, depois, proporcionando a urgência.
Não tenho dúvidas de que vamos patrocinar, no Brasil, um avanço significativo para as nossas licitações
e compras da Administração Pública brasileira, mas também considerando os Estados e Municípios, que hoje
precisam de uma modernização da legislação para melhorar o atendimento que fazem às suas populações.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em virtude do entendimento que foi agora anunciado pela Senadora Gleisi Hoffmann, eu gostaria de informar, Sr.
Presidente, que retiro, então, o requerimento, porque solicitei apensamento de projetos relativos à questão
das licitações.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para fazer um
comentário e o encaminhamento do acordo, do entendimento que está sendo processado.
Na semana passada, fizemos uma longuíssima discussão em torno do RDC e fixamos uma posição – nós
da oposição –, boa parte da Base do Governo, em torno de um entendimento de que o RDC poderia, no máximo, ser ampliado para os termos em que o Palácio do Planalto o colocou, ou seja, para obras voltadas para
presídios e para obras de alcance social, e parar por aí.
A discussão foi até tarde da noite e chegamos a uma votação que levou à obstrução por parte do Governo, que resolveu derrubar a sessão para evitar aquilo que, em minha opinião, ocorreria, a derrota do Governo,
tendo em vista que a extensão da RDC para tudo como estava proposto seria a desmoralização inclusive daquilo que vai resultar do entendimento como a melhor consequência, que é a volta à discussão da atualização
da Lei de Concorrências, da 8.666. Então, estamos inteiramente de acordo em votar por consenso, atendendo
àquilo que foi a vontade original do Governo, a extensão da RDC para obras de presídio, mas com o compromisso de trazermos para uma audiência, numa única reunião, uma matéria que está em processo de discussão,
de aperfeiçoamento, de gestação, de debate, tendo à frente a Relatora, a Senadora Kátia Abreu, na Comissão
de Infraestrutura, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Assuntos Econômicos, trazer a debate o
texto de S. Exª a Senadora Kátia Abreu, para incorporarmos ou não algum aperfeiçoamento e trazermos para
o Plenário do Senado a votação daquilo que deve ser uma Lei Geral de Concorrência Pública, uma Lei Geral de
Concorrência Pública atualizada, as dificuldades do momento, as circunstâncias do momento, mas uma coisa
debatida pela classe política e pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e não uma matéria que venha do
Palácio do Planalto sob forma de medida provisória e que imponha à sociedade regras novas, que, na minha
opinião, contém defeitos.
De modo que a discussão que ocorreu na semana passada – quero fazer o registro – produziu um fato
positivo: um acordo para essa RDC, mas fundamentalmente a imposição da votação da atualização da Lei Geral
de Concorrências Públicas, que é a 8.666.
Era a minha palavra e a minha opinião, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero agradecer ao Senador José
Agripino.
Nós tivemos a retirada do requerimento do Senador Suplicy. Nós vamos concluir a votação da medida
provisória, vamos votar rapidamente o requerimento e a Proposta de Emenda à Constituição, com a qual nós
nos comprometemos na semana que passou, que é a PEC do Amapá.
(Manifestação nas galerias.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exatamente, Sr.
Presidente. Já que há acordo, nós podemos votar simbolicamente o requerimento que pede prioridade para o
texto original e, em seguida, também por votação simbólica, a votação do texto original, já que há um acordo
de todos os Líderes.
Queríamos pedir a V. Exª que pudesse proceder à votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 1:
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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, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (proveniente da
Medida Provisória 630, de 2013).
O parecer sob nº 11, de 2014, da Comissão Mista, da Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR),
que teve como Relator Revisor o Deputado José Guimarães (PT-CE), é 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.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Há um requerimento pedindo a votação da matéria no texto original. Então, nós teríamos que votar o
requerimento e, posteriormente, votar a matéria no texto original.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica que, na sessão
do dia 14 de maio, foram lidos os Requerimentos nºs 518 e 519, de 2014, de preferência para a votação da
Medida Provisória, sendo colocados em votação nominal, por acordo, não houve quórum para a sua deliberação.
Nesse sentido, os referidos requerimentos ainda estão pendentes de votação, e, na forma do acordo, nós
vamos agora apreciar os requerimentos.
Votação, em globo, dos requerimentos de preferência para votação da Medida Provisória.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Aprovados.
Votação da medida provisória sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Aprovada.
Votação das Emendas nºs 1, 11, 18 e 21, nos termos do Parecer nº 11, de 2014, da Comissão Mista.
As Senadoras e os Senadores...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Encaminhamos contrariamente, Sr. Presidente,
as referidas Emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... que rejeitam a Medida Provisória
permaneçam como se encontram...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Não, as Emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... as Emendas permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Votação das Emendas nºs 2 a 10, 12 a 17, 19, 20, 22 a 30, de parecer contrário também.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os Senadores que rejeitam as Emendas de pareceres contrários permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Rejeitadas.
Aprovada a Medida Provisória, fica prejudicado o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2014.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, teremos agora a PEC nº 11.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos, primeiramente, votar o
Requerimento nº 285, de 2014.
Item 37:
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 285, de 2014, em turno único, do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
... solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 401 e 559, de 2013, por regularem
matéria correlata (licitações e contratos públicos).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um requerimento
de retirada do Requerimento nº 285, de 2014.
É o seguinte o requerimento:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação o requerimento de retirada do requerimento do Senador Suplicy.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam o requerimento de retirada do requerimento permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E agora vamos fazer a votação do requerimento que propõe a apreciação em conjunto das Comissões de Constituição e Justiça; de Serviços de
Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos para o Projeto de Lei nº 559, de 2013, que será lido pelo Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013, que “institui normas
para licitações e contratos na Administração Pública e dá outras providências”, seja apreciado em conjunto pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos
Econômicos.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos.
O Projeto de Lei do Senado nº 401, de 2013, retorna ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 9 da pauta.
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.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente, também.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Há um acordo entre os Líderes, Sr. Presidente, para que pudéssemos encerrar a discussão e nós falaríamos no encaminhamento, enquanto se procederia à votação. Portanto, nós pediríamos que abrisse o painel.
O Presidente José Sarney e todos aqueles que forem se manifestar falariam, como encaminhamento de votação, enquanto a votação se daria.
Então, eu gostaria de propor, tendo em vista acordo dos Líderes, esse procedimento a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de perguntar se o item 4 vai entrar na pauta de hoje, se será votado ainda na tarde de hoje. O item
4, das cotas no serviço público, será votado ainda hoje? (Pausa.)
Está bom.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, na forma do acordo com os
Líderes partidários, vamos declarar encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
(Procede-se à votação.)
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 288, II, do Regimento Interno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para encaminhar pelo PMDB, Sr. Presidente.
Em nome do Senador Eunício e de toda a Bancada unida do PMDB, nós estamos encaminhando o voto
favorável, o voto “sim”, tendo em vista o gesto de justiça que se faz a trabalhadores de Roraima e do Amapá.
Quero registrar também o importante parecer e ação do Presidente José Sarney, Relator dessa matéria,
que, aliás, quando Presidente da República, foi quem iniciou o processo de enquadramento de servidores dos
ex-Territórios com o Parecer FC-3.
Portanto, o Presidente Sarney iniciou esse ciclo de regularização de servidores em 1989, como Presidente
da República – e eu sou testemunha porque era Governador do Território de Roraima e enquadrei servidores lá
no Estado de Roraima –, e agora nós concluímos esse processo também com o Parecer do Presidente José Sarney.
Portanto, quero abraçar todos os trabalhadores de Roraima e do Amapá, todas as pessoas que estão nos
acompanham pela televisão e pelo rádio em nosso Estado, o Josias, o pessoal da associação, que lutou junto
conosco, todos aqueles que acreditaram. E, agora, neste momento, com calendário especial, votando hoje o
primeiro e o segundo turno, encerra-se um procedimento que efetivamente, como eu disse, fará justiça aos
trabalhadores que aguardaram anos.
(Manifestação nas galerias.)
Portanto, o voto do PMDB é “sim”, e nós estamos felizes, com certeza, com essa aprovação por unanimidade na tarde de hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Presidente, a aprovação dessa Proposta de Emenda Constitucional faz justiça aos trabalhadores do Amapá e
de Roraima, que viam esse direito ter sido estendido aos trabalhadores de Rondônia desde a sua transformação
em Estado, desde a elevação do então Território Federal de Rondônia à condição de Estado, e esse direito que
os trabalhadores de Rondônia tiveram não foi estendido aos trabalhadores, aos servidores públicos do Estado
do Amapá e do Estado de Roraima.
No dia de hoje, chega ao fim uma jornada de quase 10 anos dos servidores públicos do Amapá e de Roraima.
Isso só foi possível devido ao empenho dos sindicatos dos servidores públicos do Amapá e de Roraima,
dos sindicatos dos servidores públicos federais, dos sindicatos dos servidores públicos da educação, dos sindicatos de policiais civis, dos diferentes sindicatos de servidores públicos que, desde o primeiro momento, há
oito, nove anos, acreditaram que era possível a conquista desta causa.
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Quero aqui saudar, em especial, a bancada federal, na Câmara, desses dois Estados, a Bancada Federal
do Amapá, todos os oito integrantes da nossa Bancada do Amapá, em especial dois Deputados Federais – a
Deputada Federal Dalva Figueiredo e o Deputado Federal Bala Rocha – que desde o início acreditaram nesta
causa, foram autores de propostas de emendas constitucionais similares. Hoje, apresentamos e aprovamos uma
proposta de emenda constitucional que tem como primeira signatária a Deputada Dalva Figueiredo.
A primeira e principal homenagem, Senador Renan Calheiros, Presidente do Congresso Nacional, é a uma
servidora pública que lamentavelmente hoje não está, a então Presidente da Central Única dos Trabalhadores,
companheira Odete Gomes, que esteve presente aqui em muitas jornadas pela aprovação desta PEC, e que,
lamentavelmente, foi vítima de um infortúnio, de um naufrágio no ano passado, no Amapá, e que, com certeza,
em espírito está aqui presente, celebrando conosco esta jornada que chega ao fim e que faz justiça aos trabalhadores, aos servidores públicos do Amapá e de Roraima e, mais do que tudo isso, faz justiça a esses Estados.
O que vai ser poupado de recursos à Prefeitura Municipal de Macapá, ao Estado do Amapá também vai
ser revertido em investimento para o povo do Amapá, para o povo do Município de Macapá. Essa não é uma
conquista somente dos servidores. É uma conquista do povo do Estado do Amapá, é uma conquista do povo
dos dois Estados.
Então, queria cumprimentar todos os autores, todos os protagonistas desta vitória que é uma vitória coletiva das bancadas, dos servidores públicos, dos autores, das autoras desta proposta de emenda constitucional.
O PSOL vota favoravelmente à proposta de emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero dizer da minha satisfação de ver hoje sendo votada esta PEC, porque fui Constituinte e trabalhamos junto com os Deputados do Amapá e de Roraima para aprovar a transformação dos dois
territórios em Estado, só que ficou uma lacuna justamente com relação a essa questão dos servidores.
O Senador Sarney, como Presidente, fez uma medida, a FC-3, que corrigia esses problemas. No entanto,
ela não foi aplicada in totum. E sempre que a gente conversava com o Ministério do Planejamento, ele dizia
que não havia condição de fazer isso. E, pior, eu dizia inclusive, naquela época: o que nós criamos foi um quadro em extinção e não uma medida para extinguir os funcionários.
Então, quero dizer da minha felicidade, quero encaminhar em nome do Bloco PTB/PR/PSC/PV a favor da
matéria, pedindo inclusive a todos os nossos colegas Senadores e Senadoras que votem a favor dessa importante PEC, que foi relatada aqui no Senado pelo Senador Sarney. O grande mérito da transformação de Roraima
e do Amapá em Estados foi do Presidente
Sarney, naquela época Presidente da República, que, digamos assim, nos ajudou, deu o sinal verde para
haver as articulações e transformar os dois territórios em Estados.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) –
...também gostaria de encaminhar o voto “sim” do Partido dos Trabalhadores à PEC nº 11, que tem como Relator
o nobre Senador José Sarney, que manteve o parecer da forma como foi aprovado o texto original na Câmara
dos Deputados.
Queria dizer que para todos nós é uma grande alegria. Toda a Bancada de Roraima e do Amapá se sente
contemplada com a votação hoje, em primeiro turno, no Senado Federal, da PEC nº 11.
Digo, Sr. Presidente, que foi uma longa batalha lá na Câmara dos Deputados, onde, antes de colocarmos
em pauta, houve toda uma negociação com o Ministério do Planejamento. E queria registrar a receptividade,
a abertura do diálogo feita pela Ministra Miriam Belchior, para que pudéssemos levar todo aquele arsenal de
informações, para mostrar ao Governo Federal, ao Ministério do Planejamento, o impacto que teria no Orçamento da União a aprovação desta PEC. Felizmente contamos com a sensibilidade da Ministra Miriam Belchior
para o apelo, para a argumentação, comprovando que não iríamos causar impacto substancial e significativo
nos quadros da União.
Não poderia deixar de destacar a autora da PEC nº 111 na Câmara, a Deputada Dalva Figueiredo, do PT
do Amapá, que está presente entre nós. A autora da PEC nº 111, sem dúvida nenhuma, foi pioneira, considerando que muitas outras proposições foram apresentadas no Congresso Nacional, mas nenhuma atendeu de
forma tão plena os servidores que prestaram serviços aos ex-Territórios de Roraima e Amapá no período de
outubro de 88 a outubro de 93.
Dessa forma, a PEC apresentada pela nobre autora na Câmara, a Deputada Dalva, foi aquela que mais
atendeu os pleitos e os anseios dos servidores dos ex-Territórios.
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Lembro que inúmeras plenárias, inúmeras reuniões foram realizadas entre os servidores, os sindicalistas,
os presidentes de associações e os Parlamentares para mostrar a necessidade da aprovação desta PEC. E hoje
é o reconhecimento do Congresso Nacional e do Governo Federal, do Governo da Presidenta Dilma, apoiando
a aprovação da PEC nº 11 para, definitivamente, corrigirmos uma grande injustiça, afinal de contas esses servidores prestaram serviços à União, ao Governo Federal nesse período de criação, nesse período de fundamentação, de construção desses Estados de Roraima e do Amapá.
Considerando esses argumentos, eu gostaria de destacar a importância do voto do Partido dos Trabalhadores. Na Câmara, tanto no primeiro turno como no segundo, todos os votos do PT foram favoráveis à PEC
nº 111. Esperamos aqui, em primeiro turno, no Senado Federal, todos os votos dos Senadores do PT também
no sentido de aprovarmos hoje a PEC nº 11.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Wilder Morais.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Bloco da Minoria também é favorável à PEC nº 11.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, chegamos a este momento graças ao entendimento das nossas bancadas do Amapá e de Roraima lá na Câmara Federal. Havia a intenção de reparar essa injustiça com os
servidores públicos que serviram em regiões isoladas, como é o caso de Roraima, como é o caso do Amapá. A
União havia reconhecido esse direito ao Estado de Rondônia em 2009, e faltava estender seu braço generoso
e o reconhecimento aos servidores públicos de Roraima e do Amapá.
A Câmara e as nossas representações... E eu quero destacar a Deputada Dalva Figueiredo, aqui ao meu
lado, que teve a habilidade de unificar alguns projetos que tramitavam na Casa: o projeto do Deputado Sebastião Bala Rocha e o projeto da Deputada Janete Capiberibe. E, num só bloco, junto com os servidores públicos
e os sindicatos das diversas categorias que estão envolvidas nesta luta, terminaram avançando na Câmara e
trazendo para cá a PEC nº 11, que, nesse momento, vamos votar em primeiro turno.
A nossa Bancada, a Bancada do Partido Socialista Brasileiro, por quem eu encaminho a votação, vota
“sim” a esse projeto, para fazer justiça a esses servidores públicos. Muitos deles foram para aquela região ou ali
nasceram e dedicaram o melhor de suas vidas. Portanto, é um reconhecimento da União a esse direito, fazendo justiça a esses trabalhadores.
“Sim” para a PEC nº 11. Peço o apoio de toda a nossa Bancada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª pudesse me dizer: o Item 5 da pauta é o PLC nº 3, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que, além da MP que já foi votada,
que estava trancando a pauta, nós temos dois projetos de lei trancando a pauta: o das cotas no serviço público e um outro, que cria cargos para o Ministério da Cultura. Nós só vamos poder votar o quinto item da pauta
quando nós votarmos, anteriormente, esses dois projetos. Mas espero que possamos fazer isso hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Ah, obrigado, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, para reforçar o encaminhamento da Senadora Angela Portela pelo voto “sim” para esta PEC – ainda
irei votar –, ressalto o trabalho que ela realizou para o convencimento da nossa Bancada, dos Líderes, enfim.
Queria também, Sr. Presidente, pedir que o Requerimento nº 475, de 2014, pudesse ser votado hoje,
após a Ordem do Dia. Acrescenta ao art. 193 da CLT a consideração de atividade perigosa para o trabalhador
em motocicleta.
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E queria reforçar com V. Exª a votação desses dois projetos que estão em regime de urgência: aquele que
cria cargos no Ministério da Cultura e também o que cria as cotas para o serviço público federal.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Sarney, como Relator
da matéria, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não vou ler o extenso relatório que fiz para tratar desta matéria e encaminhá-la para a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça.
Todo o Senado, todos os Srs. Senadores e Senadoras conhecem esse texto, uma vez que foi votado na
Comissão de Constituição e Justiça e distribuído no plenário. E seria enfadonho que eu, neste instante, protelasse mais ainda a longa espera dessa gente que há tantos anos está desejosa de que essa justiça seja feita
para os funcionários dos Territórios de Roraima e do Amapá.
Assim, Sr. Presidente, eu quero resumir o parecer, para dizer apenas que nós estamos corrigindo uma
grande injustiça, uma vez que foi votada a emenda constitucional que deu esses direitos aos funcionários de
Rondônia. E os funcionários do Amapá e os funcionários de Roraima ficaram esperando, esperando por votações que não chegavam, idas e vindas de tantas delegações de trabalhadores, de servidores do Amapá que
vinham para cá, à espera desta votação.
Esta é uma longa luta, Sr. Presidente, que tem mais de dez anos. Algumas vezes, apresentei emendas
a medidas provisórias que tramitaram nesta Casa tratando deste assunto, procurando corrigir essa injustiça.
E, uma vez – para lembrar uma só –, foi feito um acordo com o Líder do Governo aqui para que fosse vetado
este artigo; em seguida, o Governo mandaria uma medida provisória para regularizar esse assunto do funcionalismo dos territórios. Infelizmente, isso não aconteceu. E nós ficamos cobrando, várias vezes, essa medida
provisória, que não se realizou.
Sr. Presidente, a vida parlamentar, a glória parlamentar é feita de instantes, de momentos, de lampejos, às
vezes num relatório, às vezes num projeto de lei, às vezes num voto, às vezes num aparte, e tudo disso nada relacionado com o interesse individual de cada um. Há bons políticos e maus políticos, mas os bons políticos votam
aqui essas matérias para e pensando nas pessoas que vão ser atingidas nas políticas que vão ser deflagradas.
Votamos pela construção de estradas que rasgam o Brasil inteiro. Em muitas delas nós jamais transitaremos, mas ficamos felizes porque brasileiros e brasileiras, do presente e do futuro, caminharão por elas, e nós
contribuímos para que fossem feitas, assim como escolas onde não vamos estudar, energia que não vamos
utilizar de nenhuma maneira. Ficamos felizes e saímos felizes quando se realizam sessões como a deste momento, em que a nossa glória, a nossa satisfação, a nossa felicidade é ver a felicidade desses funcionários que
tanto esperaram e que agora veem reparada uma grande injustiça.
Estou ligado aos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, todos eles, porque era Presidente da
República quando, num acordo geral feito, esses Estados foram criados. E tive a oportunidade de, através do
FC3, regularizar, pela primeira vez, a situação funcional dos empregados desses Territórios, que, uma vez transformados em Estados, a União tinha o dever de viabilizar durante algum tempo, arcando com as despesas que
teriam. Isso aconteceu, Sr. Presidente.
Depois, tive a felicidade de criar as estruturas básicas desses Estados, como a Universidade do Amapá, a
Universidade de Roraima, isso tudo para que esses Estados se estruturassem e se juntassem aos outros Estados
brasileiros, de modo a que eles pudessem não somente figurar na nossa Bandeira, mas também se inserir no
desenvolvimento e nas esperanças do futuro deste País.
Assim, Sr. Presidente, neste dia e neste momento, eu quero me congratular com os funcionários do Estado do Amapá, de Roraima, porque eles é que são os grandes vitoriosos. E, também, uma coisa que tenho dito,
repetido várias vezes, é que nós demonstramos, aqui das Bancadas do Amapá e de Roraima, a nossa capacidade de superar divergências, de superar aquela coisa tão natural na política, que é buscar concorrer uns com os
outros, para saber quem é o autor, quem é que fez. Mas não fazemos nada, porque tudo que fazemos alguns
anos são consumidos no esquecimento e o que fica são os benefícios que nós criamos.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero me congratular com essas bancadas que se uniram, e, em torno dessa
causa, jamais tivemos qualquer divergência, ou tivemos qualquer disputa. Eu vejo a Dalva, que foi a que teve
a sorte de hoje ser a primeira signatária desta emenda.
Sr. Presidente, o Conde Afonso Celso escreveu um livro que se chama “Minhas experiências de Parlamento”, Oito Anos de Parlamento. E ele fala o que é o Parlamento, os grupos que se formam nos Parlamentos, uns
de natureza negativa, que vivem à custa da honra da sua Casa; outros que vivem à custa da honra dos seus
colegas, mas existem aqueles que vivem à custa da felicidade do que fazemos, do que realizamos em benefício do nosso povo.
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É com essas palavras, Sr. Presidente, que eu quero dizer que o estamos fazendo hoje aqui é a reparação
de uma grande injustiça, e quem repara um injustiça não constrói senão um pedaço da eternidade.
Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
podia abrir o painel e aí as manifestações, que são louváveis, e, portanto, parabenizamos aqui os Parlamentares
desses dois Estados, mas seria importante que pudéssemos, inclusive, materializar no painel com essa votação.
Também já pediria a V. Exª que fixasse, até após essa votação, se nós vamos votar a PEC da Defensoria.
Ou qual é o calendário, porque, na realidade, a gente vai ficando com esse processo de espera, de espera e,
efetivamente a gente não cria nenhum ambiente satisfatório nem tampouco um encaminhamento.
Então, que V. Exª pudesse, depois dessa questão, anunciar exatamente qual é esse calendário que nós
vamos travar aqui no dia de hoje, de amanhã e até, se possível... Como fizemos aqui com o RDC. Para acertamos
a maneira de votar o RDC e, na semana que vem, começarmos a tratar da questão da 8.666, é importante, também que a gente possa pautar essas matérias. Estamos chegando a um gargalo. Tem um projeto importante
da defesa do consumidor, que é do meu amigo Ricardo Ferraço, com o qual acho que daremos uma grande
contribuição.
Então, pediria a V. Exª que pudesse mostrar, num contato com os Líderes ou já apontando qual será o
nosso encaminhamento hoje, amanhã e na semana que vem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me somar, Sr.
Presidente, às palavras do Senador Walter Pinheiro com relação à Defensoria e dizer mais. Há um desejo de V.
Exª... Hoje, eu o procurei cedo da tarde, para dizer que há uma ansiedade muito grande dos defensores públicos de todo o País com essa matéria, e V. Exª foi sensível.
O que nós temos de fazer, inclusive materialmente falando, é colocarmos sobre a nossa vista um calendário. Nós temos um calendário a cumprir de duas ou três semanas, no máximo, para otimizar todos os projetos, como o projeto do consumidor – do qual o Ferraço vai falar daqui a pouco e que é de fundamental importância – e esse que coloquei.
Acho que é importante agora que V. Exª, em comunhão com os Líderes, anuncie ao País, efetivamente,
esse calendário para antes do recesso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Quero me somar ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um apelo a todas
as Senadoras e a todos os Senadores que estão em seus gabinetes. Vamos ter agora uma votação nominal que
precisa de 49 votos “sim”. Temos um calendário especial já aprovado. Portanto, teremos a votação do segundo
turno logo em seguida. Quero pedir a presença maciça de todos os Senadores e de todas as Senadoras do Senado Federal para fazer justiça aos Estados de Roraima e do Amapá, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu apenas volto
ao microfone para completar minhas palavras.
Não seria justo que eu deixasse de falar que com essa PEC não resolvemos todos os problemas, porque
ainda não resolvemos os problemas dos militares e dos bombeiros desses Estados, que esperam que para eles
também seja feita justiça, como está sendo feita aos funcionários civis, da regulação e da remuneração, que já
são objeto de PECs apresentadas pelo Senador Jucá e pelo Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão
em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Só nesta matéria vamos realizar três votações nominais, no primeiro turno.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vencidas as matérias que obstruem a pauta, eu gostaria de solicitar que V. Exª desse prioridade ao item 13,
Projeto de Lei da Câmara nº 32, que tramita em regime de urgência, de origem governamental, em que a Presidenta da República reabre prazo para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no Programa
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de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), que beneficia
as universidades comunitárias modelo de descentralização e de uma nova realidade universitária neste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Só para acrescentar,
Sr. Presidente. Foi votada hoje, na Comissão de Economia, a proposta que o Senador Luiz Henrique está levantando, inclusive com pedido de urgência e isso restaura uma ansiedade enorme. Deve estar na Mesa já.
Quero aproveitar, muito rapidamente, Sr. Presidente, enquanto vamos iniciar votação dessa PEC em relação ao Amapá e Rondônia, para relembrar que é uma justiça que se pratica, porque inclusive naquela época
até catarinenses e gaúchos, do Paraná, de Santa Catarina, deslocaram-se ao Amapá e a Roraima e prestaram
serviços na época dos Territórios, trabalharam prestando serviços públicos nesses dois Territórios, quer como
servidores públicos quer como policiais.
Então, acho que é uma grande justiça que se pratica a esses servidores. Fui inclusive procurado por familiares desses que lá estão e por eles que são lá do Sul, do nosso Estado, enfim, da Região Sul. Acho que é uma
justiça que se faz, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, para
dar continuidade no encaminhamento feito pelo nobre Vice-Líder do nosso Bloco, o Senador Mozarildo Cavalcanti, e para os demais membros, nós temos um fechamento do Senador Eduardo Amorim também, que é
convidar a todos do nosso Bloco União e Força para virem para o plenário, para que a gente possa votar rapidamente as três votações necessárias da PEC nº 11, que é essa PEC que faz justiça aos Territórios de Roraima e
do Amapá, como muito bem conduziu o Senador Mozarildo Cavalcanti e o nobre Presidente desta Casa, nosso
eterno Presidente José Sarney.
E, da mesma força, peço a V. Exª que abra o painel.
Muito bem, muito obrigado por abrir, Presidente, porque eu tenho muito vontade de que, logo em seguida, a gente possa fazer justiça com os defensores, com a Defensoria Pública, que se encontra aqui, nas galerias desta Casa, Presidente.
Então, vamos ao voto.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para encaminhar, o PDT encaminha voto “sim”, acompanhando o belo trabalho do Senador Mozarildo, do nosso Presidente Sarney, dando um apoio total aos servidores dos seis Territórios, do Amapá e de
Roraima, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – O PR encaminha o voto “sim”, em respeito aos defensores do Brasil.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo ninguém mais para discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação. As Senadoras e os Senadores já podem votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, a favor de Roraima e do Amapá.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O PP encaminha o voto “sim” também, Presidente Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP encaminha o voto “sim”.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – O Bloco União e Força, através do PTB, PR e PSC encaminha
o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Democratas encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Democratas encaminha o voto “sim”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSDB vota “sim”.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – O PT encaminha voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – A Minoria encaminha “sim”, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Minoria encaminha o voto “sim”.
Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – PROS também encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PROS encaminha o voto “sim”.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O PCdoB encaminha “sim” também,
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – O PSOL, como já dito, Presidente,
encaminha o voto “sim”, a favor dos servidores de Amapá e de Roraima.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Presidente, o PSB encaminha
o voto “sim”, para fazer justiça à Defensoria Pública do Brasil.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente Renan, o PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSD encaminha o voto “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Presidente, eu gostaria de saber de
V. Exª se, depois de concluída esta votação, nós passaremos à votação da PEC da Defensoria Pública.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa é uma decisão que, fundamentalmente, caberá ao Plenário. A matéria está pronta para votação. Se a PEC da Defensoria Pública...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Sr. Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Sr. Presidente, vamos votar hoje a PEC nº 4.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO) – Vamos colocar hoje em votação.
(Manifestação da galeria.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Sr. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Eu votei favorável a esta PEC da
transposição dos servidores do Amapá e de Roraima. Eu espero que com esta PEC não aconteça o mesmo que
está acontecendo com os servidores do Estado de Rondônia. Ela já foi há anos aprovada aqui nesta Casa e o
Ministério do Planejamento até agora tem levado o povo do meu Estado e os servidores com a barriga e tem
prejudicado o meu Estado.
Então, eu espero que, a partir deste momento, com o apoio que nós teremos dos servidores do Amapá
e de Roraima, nós possamos ter, junto com Rondônia, a realização da PEC da transposição dos servidores de
Estado de Rondônia, que praticamente não aconteceu até agora. Com poucos servidores só que aconteceu.
Então, eu voto favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, só para esclarecer ao Senador Ivo Cassol
e a todos que estão nos acompanhando, esta PEC determina o prazo de 180 dias para que o Governo Federal
crie as normas e comece a fazer o enquadramento dos servidores. Portanto, nós teremos prazo e vamos cobrar
e acompanhar esse prazo para que Roraima e Amapá sejam atendidos. E estamos solidários com os trabalhadores de Rondônia para que possam ser enquadrados também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, tendo em vista o calendário especial,
eu solicitaria que V. Exª pudesse proceder ao segundo turno já.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 63 votos; NÃO, nenhum voto.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2014.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu solicitaria a V. Exª que pudéssemos votar, de acordo
com o calendário especial aprovado por unanimidade no plenário, o segundo turno já de imediato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Passamos agora à votação da emenda de redação.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que prepare o painel.
Vamos proceder agora à apreciação da emenda de redação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O PMDB encaminha o voto “sim” à emenda de redação feita pela relatoria no sentido de melhorar e clarificar o texto. Portanto, ainda estamos no primeiro turno,
votando a emenda de redação. O voto é “sim”. Vamos acompanhar a posição do Relator, Senador José Sarney,
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, o Bloco União e Força encaminha o voto “sim”,
através do PTB, PR e PSC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os Senadores já podem votar.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente, o PT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PT encaminha o voto “sim”.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, eu queria...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O PP encaminha o voto “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP encaminha o voto “sim”.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu queria...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – O PSD encaminha o voto “sim”, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Se ainda for viável até...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... conservar o meu tempo para falar pela Liderança
do meu Partido. Se ainda for noite, se não varar até a madrugada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Depois, eu quero externar o meu sentimento de parabéns ao Senador José Sarney pela relatoria deste projeto. É um Senador sábio que merece o nosso respeito,
carinho, consideração e admiração. Mais uma vez ele dá provas de gratidão à sua terra, à terra que o acolheu, à
terra que o elegeu para representá-la, ainda quando era Território. Quero aqui dizer ao Senador José Sarney...
Senador Romero Jucá, não fique com ciúmes. V. Exª me olha e coça o cabelo, me olha e coça o cabelo. V. Exª
está enciumado pelos elogios que estou fazendo ao Presidente Sarney...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – De jeito nenhum, pelo contrário, eu corroboro as palavras. O Presidente Sarney sabe do carinho, da atenção e da admiração que nós temos por ele.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, parabéns pela sua relatoria! Saiba da admiração que este Senador tem por V. Exª, apesar do ciúme do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu quero registrar a
grande audiência da TV Senado, hoje, no Estado de Roraima. Estamos recebendo muitas ligações, muitos e-mails. Quero registrar que o Governador Chico Rodrigues foi Deputado durante cinco mandatos e está acompanhando com a associação dos ex-servidores, lá com o Josias, a votação. Quero mandar um abraço para todos.
Quero registrar a presença aqui do presidente do Sindicato dos Policiais, Sadisley; do Deputado Rodrigo
Jucá, enfim, de todos que estão unidos e irmanados numa só energia positiva para acompanhar a aprovação
deste projeto.
Portanto, quero registrar que Roraima hoje está unida e feliz acompanhando esta votação pela TV Senado.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Gleisi.
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – É só para justificar a votação anterior, em
que não votei no painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – É para justificar a votação anterior. Eu não
tinha votado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente...
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
o processo de votação vai acontecendo, queria fazer um registro muito importante.
Domingo, dia 18, foi um dia de enfrentamento, dia de um registro importante de combate à pedofilia,
esse crime sujo, nojento, nefasto, em que indivíduos, do alto da sua tara sexual, da sua lascívia, da sua realização, focam numa criança de tenra idade, violentam suas emoções, seu futuro, violentam a família, estabelecem
uma relação de desastre com uma criança que vai levar isso para a sua vida adulta.
Sr. Presidente, tive o prazer de relatar um projeto de autoria do Senador Alfredo Nascimento, Presidente
do meu Partido, que torna crime hediondo – o que, aliás, já veio tarde – o crime de pedofilia, de abuso neste País.
O Senador Alfredo Nascimento, que é da área da Amazônia, onde as pessoas entenderam que, por falta
de legislação ou por acharem que a copa das árvores da Amazônia poderia esconder a desgraça praticada contra crianças... E lá temos um registro claro desse desgraçado, desse Prefeito Adail Pinheiro, que está preso, para
felicidade das crianças. E que se mantenha preso. É o alerta que fazemos ao Tribunal de Justiça daquele Estado.
Esta Casa aprovou, a matéria foi para a Câmara dos Deputados, para ela aprovar e tornar crime hediondo
esse crime nocivo, e a Presidente Dilma, conforme as informações que tenho, vai sancionar amanhã.
Saiba V. Exª que o mundo vai aplaudir este País, que torna crime hediondo... Nós, que estamos no limiar
da Copa do Mundo, quando alguns pedófilos do mundo virão para este País, porque ele é vendido lá fora como
um paraíso de prostituição infantil.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Parabéns ao nosso Senador Alfredo Nascimento. Parabéns a esta Casa. Parabéns à Câmara dos Deputados. Antes tarde do que nunca esse crime miserável
torna-se crime hediondo neste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 61 votos; nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a emenda de redação, em primeiro turno.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para o segundo turno constitucional, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação para o segundo turno:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Como há um calendário especial já acordado e votado por unanimidade, eu pediria a V. Exª que pudéssemos votar agora o segundo turno, tendo em vista o entendimento com todos os Líderes e já a aprovação
por unanimidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Tendo sido aprovado calendário especial para a proposta, passa-se à discussão da matéria em segundo turno.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2014
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 483, de 2014)
Discussão, em segundo 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).
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão,
que não envolvam, evidentemente, o mérito, até o encerramento da discussão em segundo turno, assinadas
por um terço, no mínimo, da composição do Senado, nos termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno.
Discussão da proposta, em segundo turno. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não há quem queira discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo quem queira discutir a
proposta em segundo turno, nós declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, no
segundo turno, para a aprovação definitiva da PEC 11, que fará justiça aos servidores de Roraima e do Amapá.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – O PT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente,
para que a gente possa definitivamente contemplar os servidores de Roraima e Amapá, que já aguardam há
muitos anos por este momento.
Muito obrigada.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Minoria/PSOL – AP) – O PSOL encaminha o voto “sim”, Presidente,
para, em definitivo, resolvermos o problema dos servidores do Amapá e de Roraima. O PSOL...
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSOL encaminha o voto “sim”.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO) – A minoria encaminha “sim”, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – O PSB encaminha “sim”, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – O PP encaminha “sim”, Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Sr. Presidente, o Bloco União e Força encaminha o voto “sim”.
Em respeito ao nosso Senador Mozarildo Cavalcanti, que é um lutador por esta matéria há muitos anos, e em
respeito ao Presidente José Sarney e a todos aqueles que compõem esses dois Estados brasileiros, encaminhamos o voto “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, só para encaminhar o voto “sim”.
O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente... Depois dessa votação, Sr. Presidente, vamos votar a PEC da Defensoria, Sr. Presidente, a PEC 4. Já está na pauta
há vários dias. Ontem foi o Dia do Defensor, Sr. Presidente. É justo, é meritório, e o governador que for contra...
Acho que o Senado, nós não podemos nos omitir em uma questão como esta. É a primeira votação, Presidente. Ainda vamos ter outra em seguida. É votação em primeiro turno. Então, vamos fazer justiça, Sr. Presidente.
Vamos fazer justiça com a defensoria pública e dar oportunidade a todos os brasileiros, sobretudo àqueles que
não podem pagar um advogado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para aproveitar
a oportunidade. Já que estamos votando, em segundo turno, a PEC da Transposição do Amapá e de Roraima,
eu queria também fortalecer o seguinte: nós estivemos, semana passada, no Ministério do Planejamento, e
mais uma vez o Estado de Rondônia foi enrolado. Nós temos mais de 16 mil servidores para transposição para
o quadro até 87. Os policiais militares que estão indo para a transposição é porque estão ganhando na Justiça.
E, ao mesmo tempo, eu me sinto feliz que, a partir dessa emenda constitucional, nós teremos como parceiros tanto os Senadores do Amapá, como os Senadores de Roraima, junto com o nosso Líder Romero Jucá,
com o ex-Presidente da República e Presidente deste Congresso, aqui do Senado, o nosso parceiro e companheiro Senador Sarney, que são as grandes lideranças importantes. E, com isso, acredito que nós, o povo do
meu Estado de Rondônia, os servidores do Estado de Rondônia, com certeza, também vão ser agraciados junto.
Votei favorável no primeiro turno, já votei favorável também no segundo turno, Sr. Presidente, e eu espero que o Governo Federal, que o Ministério do Planejamento assuma, de uma vez por todas, esse ônus, que é
o ônus do desenvolvimento da Região Norte, da Região Amazônica, das pessoas que entraram e abriram esse
rincão brasileiro, ocupar para não entregar a nossa Amazônia. E, ao mesmo tempo, hoje, a gente vê com tanta
dificuldade os servidores do meu Estado, que esperaram anos e anos, após anos, para ir para a transposição.
E o que mais me deixa triste – estão aqui os representantes dos sindicatos do Amapá – é que, quando se
faz uma PEC, se aprova uma PEC da Transposição, a gente diz aqui o ano em que esses servidores foram contratados para transposição para o quadro da União.
E, no nosso Estado, os aposentados, os que estão na reserva, não estão sendo contemplados. Portanto, há um desrespeito do Governo Federal, há um desrespeito do Ministério do Planejamento quanto à PEC
aprovada aqui nesta Casa, que até agora não foi incorporada e não foi atendida. Querem atender meia dúzia
de servidores que já estão há três, quatro anos passados do prazo de aposentar, e, ao mesmo tempo, aqueles
servidores que se aposentaram pelo período e o tempo de serviço que já prestaram para o quadro do Estado
e da União não estão aceitando essa transposição.
É uma injustiça o que estão fazendo. Estou levantando essa lebre, mais uma vez, sobre o que fizeram e
estão fazendo com os servidores do meu Estado de Rondônia.
Esperamos que seja feita essa correção pelo Ministério do Planejamento. E caso aconteça com o Amapá e
com Roraima o que fizeram com Rondônia será um desrespeito, porque os aposentados que foram contratados
no passado e vão para a transposição – não interessa se são os aposentados ou são os pensionistas que têm
o direito – têm que ser contemplados e passados para o quadro da União. É isso que esperamos do Governo
Federal e não tem acontecido até agora.
Ao mesmo tempo, vi muitos políticos do meu Estado desfilarem nos quatro cantos do Estado, mas não vi
isso se tornar realidade aqui. E disse aqui, desde o começo, que o Governo Federal só aceitaria se for na verdade
e na pressão, mas com a participação dos demais Senadores dos outros Estados, com certeza, o que vai para
o Amapá, vai para Roraima e vai para Rondônia também. E quem ganha com isso é o povo do meu Estado, os
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servidores do meu Estado, especialmente vocês que estão me assistindo em casa, que já se aposentaram, e o
Governo Federal não quer colocar vocês no quadro da União. É um direito que vocês têm.
Há outra situação, Sr. Presidente. Levantaram a lebre com a questão do quadro da transposição do Estado de Rondônia – é bom o pessoal do Amapá e de Roraima saber –, que eles estão querendo aposentar esses
servidores com o teto que foi constituído para os novos concursados, de quatro mil e poucos reais. Isso é um
absurdo! É mais uma vez uma falta de respeito com quem já tem o direito adquirido.
Portanto, é bom lembrar aqui, levantar essa lebre, porque pelas dificuldades que passamos vocês também vão passar.
Contem com o parceiro Ivo Cassol para que isso possa se tornar realidade, tanto o Amapá, Rondônia e
Roraima também
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, até porque manifesto
apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 11, cumprimentando o Presidente José Sarney pela iniciativa,
quero manifestar a posição do Partido Socialista Brasileiro a respeito da PEC nº 4, a PEC da Defensoria...
(Manifestação da galeria.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... pedindo a sua aprovação sem nenhuma modificação.
Estamos percebendo uma movimentação no sentido de criar uma emenda para retirada do §4º, e eu
quero registrar que isso tiraria a própria alma desta Proposta de Emenda à Constituição, que é a garantia da
sua independência funcional.
(Manifestação da galeria.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –Portanto, manifesto o nosso apoio à
votação desta Proposta de Emenda à Constituição, expressando a importância da Defensoria Pública, sobretudo para aqueles menos favorecidos terem o direito e o acesso à Justiça. Mas é muito importante que esta
Proposta de Emenda à Constituição seja aprovada na íntegra.
Essa é a manifestação do Partido Socialista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM 64. Nenhum voto NÃO. Nenhum
voto abstenção.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, queria agradecer o apoio de todos os Senadores e Senadoras que votaram, em primeiro e segundo turnos, pela
aprovação da PEC 11, que vai beneficiar servidores dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá.
Parabenizo a autora da PEC 11 na Câmara, Deputada Dalva, o Relator, Deputado Luciano Castro, que
acho que está aqui conosco, o Senador José Sarney, Relator da PEC aqui no Senado Federal. Agradeço a todos.
Era isso, Sr. Presidente. Queria demonstrar nossa imensa alegria e satisfação por termos aprovado, definitivamente, esta Proposta de Emenda à Constituição que inclui, nos quadros da União, os servidores de Roraima e do Amapá.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Eu queria agradecer a V. Exª
a condução e a votação desta matéria, registrar a importância da votação e pedir a V. Exª que marque a promulgação para a próxima semana, tendo em vista que nós estamos correndo contra o relógio para resolver a
situação dos servidores. Que na próxima semana nós possamos promulgar aqui, no plenário do Senado, esta
Emenda Constitucional, fazendo justiça, assim, a todos os trabalhadores de Roraima e do Amapá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Sarney
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu apenas acho que V. Exª poderia fazer a promulgação na quinta-feira, em vez de fazermos na próxima semana. É muito simples uma emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos imediatamente marcar a
promulgação preferencialmente, se essa for a ideia da Casa, ainda esta semana.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu acho que nós podemos fazer na quinta-feira. O
Jucá concorda?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós precisamos apenas conversar com
o Presidente da Câmara dos Deputados, para que esta data seja combinada conjuntamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, eu fiz um encaminhamento pelo meu
Partido pelo voto “sim” e, lamentavelmente, o meu voto não consta do painel. Eu queria fazer o registro do meu
voto “sim”, muito embora eu tenha encaminhado no microfone.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, se V. Exª assim me permitir, na condição de Presidente do Congresso Nacional, e se for possível conforme a agenda do Presidente da
Câmara, faria a sugestão de terça-feira para promulgação dessa Proposta de Emenda Constitucional.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Terça-feira, ao meio-dia, Sr. Presidente, se for possível.
Fica a sugestão para V. Exª conversar com o Presidente da Câmara.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – A sugestão das Bancadas do Amapá
e de Roraima.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Só gostaria de consignar, na primeira votação, eu
não estava presente no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente, para registrar o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registrará a manifestação de V. Exª, Senador Jorge Viana.
Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana passada, eu levantei aqui a possibilidade de o Plenário apreciar o PL nº 3, de iniciativa do Poder
Judiciário, que cria cargos no STJ.
V. Exª disse, naquela ocasião, que não havia acordo de líderes para votação daquela matéria. Parece-me
que não há divergência entre as lideranças partidárias. Eu gostaria de solicitar a V. Exª que, após a votação dos
projetos com urgência constitucional, que precedem, fossem consultadas formalmente as lideranças partidárias
para que, não havendo óbice, havendo consenso das lideranças partidárias, possamos apreciar essa matéria,
que já há muitas semanas encontra-se na pauta do Senado Federal.
Esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sr. Presidente. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Há uma expectativa enorme sobre a promulgação da PEC 11, que acabamos de aprovar. Eu queria acompanhar aqui este desejo de nós promulgarmos
na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Tão logo nós tenhamos a pauta desbloqueada, nós vamos votar essa matéria que V. Exª recomenda. Já há uma decisão da Mesa com relação a isso.
(Manifestação da galeria.)
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que tem urgência
são os próximos três itens da Ordem do Dia, o 2, o 3 e o 4. Todos eles acho que são matérias importantíssimas.
Agora, antes de o senhor começar por eles, se o senhor puder, coloque a PEC da Defensoria, porque todos nós
estamos aqui ansiosos. E o original dela, sem emendas, do jeito que a PEC da Defensoria foi aprovada nas comissões. Por favor, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também estamos na expectativa. Acho que está tudo pronto para votar a PEC da Defensoria.
(Manifestação da galeria.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Acho que não há mais obstáculos.
É uma matéria que nós discutimos bastante no Comissão de Justiça, examinamos na Câmara, discutimos com os Líderes na Câmara, discutimos aqui no Senado. Acho que não há objeção, é a hora de votarmos e
aproveitarmos que o quórum está elevado. A hora de votar é agora.
Então, pediria a V. Exª, se pudermos contar com a boa vontade da Mesa, para partirmos direto para a
votação.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Pelo que se denota,
Sr. Presidente, pelo clima, se não há nada de ilegal, de ilegalidade constatada no momento, pelo que se vê, há
uma coisa que praticamente é o natural para desembocar na votação da questão da Defensoria Pública. Não
há outra maneira. É muito natural.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
somar a minha voz a todos aqueles que já se manifestaram em defesa da Defensoria.
A Defensoria Pública no Brasil é uma instituição que precisa ser valorizada. Há um débito histórico com
toda essa representação de defesa da sociedade, dos que mais precisam, dos humildes, dos mais pobres que
só contam com a Defensoria Pública para a garantia dos seus direitos.
No nosso Estado, no Estado que tenho a honra de representar neste Senado, a Paraíba, a Defensoria vive
um momento extremamente difícil, sem que haja o reconhecimento por parte do Governo do Estado de conquistas alcançadas ao longo do tempo e, até mesmo, de decisões do Supremo Tribunal Federal.
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Ao tempo em que fui Governador, procurei prestigiar, nos limites das possibilidades do Estado, reconhecendo que não fiz tudo aquilo que era necessário de conquistas para a Defensoria Pública da Paraíba, mas
avançamos, sim. Tivemos conquistas importantes, e a PEC chega para consolidar não apenas na Paraíba, mas
em todos os outros Estados do Brasil, a importância da consolidação da Defensoria Pública em defesa da sociedade, do povo brasileiro.
Portanto, apelo a V. Exª para que possamos abrir o painel, votar a matéria e resgatar esse débito histórico
que o Brasil tem com os defensores do nosso País.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria foi aprovada e vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A Presidência convocará, vou combinar essa data com o Presidente da Câmara dos Deputados, sessão
solene do Congresso Nacional para promulgação da Emenda Constitucional.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de consultar a
Mesa sobre a PEC da Defensoria Pública, sobre se a disposição é de votar ou não votar. E queria prestar um
depoimento.
(Manifestação da galeria.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Eu tenho absoluta convicção, absoluta convicção.
Eu fui, duas vezes, governador, e foi quando eu fui governador que a Defensoria Pública do meu Estado se
instalou. A primeira Casa, os primeiros defensores foram feitos pelas minhas mãos como governador. Se há
uma coisa de que eu me orgulho é de ter implantado a Defensoria Pública, dar o advogado a quem não tem
dinheiro para pagar advogado.
De modo que eu acho que a matéria é meritória, ela se impõe e, pela opinião do Democratas, ela seria
votada já.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, Senadora Ana
Amélia e Senador Waldemir Moka.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu estou tranquilo e convicto de que nós vamos votar, em seguida, a PEC da Defensoria Pública.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.
Eu só queria perguntar a V. Exª se, após aprovarmos em dois turnos a PEC da Defensoria Pública, V. Exª
também vai botar a PEC dos Agentes de Trânsito que também está com calendário especial na Mesa e se, após
isso, votaremos a cota no serviço público.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso. Essas matérias todas
estão na Ordem do Dia e serão, portanto, apreciadas. É o desejo da Casa.
Senadora Ana Amélia, Senador Moka e Senador Eunício Oliveira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Presidente, nós comemoramos, na
segunda-feira, o dia da Defensoria Pública, e essa Emenda à Constituição nº 4, que nós estamos encaminhando
para votar... Queria apenas ressaltar que estou informada de um destaque apresentado a respeito dessa matéria. Esse destaque pode anular a pretensão da categoria em relação à sua autonomia.
O Rio Grande do Sul, o nosso Estado, aqui representado pelo Senador Simon, pelo Senador Paim e por
mim, desde 2005, tem iniciativa de lei, por emenda constitucional, prevendo essa autonomia. A questão que
eu levanto é, se eventualmente o destaque for votado e aprovado, como ficará o Rio Grande do Sul, já que por
decisão constitucional no Estado, desde 2005, a autonomia é conferida à Defensoria Pública do Rio Grande do
Sul com todas as competências inerentes a essa circunstância.
Então, aqui, os Senadores do Rio Grande do Sul estão mantendo, vamos votar a PEC da Defensoria Pública nº 4, assim como ela veio da Câmara.
Muito obrigada.

796

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
colocar um argumento a mais do porquê da votação da PEC da Defensoria Pública. Eu entendo, Sr. Presidente,
que a Justiça tem um tripé: a Magistratura, o Ministério Público e a Defensoria.
(Manifestações da galeria.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – E só a Defensoria não tem essas prerrogativas.
Eu acho que é uma questão de justiça.
Quando Deputado Estadual no meu Estado de Mato Grosso do Sul, eu me lembro da dificuldade que
foi, a dificuldade que se tinha de garantir na Constituição do Estado as mesmas prerrogativas da Magistratura
e do Ministério Público para o defensor. Eu acho que aí se completa, realmente, esta...
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... questão da Justiça.
Então, declarar o meu apoio e, mais que isso, fazer justiça, lembrando que quem começou isso no meu
Estado foi a Suely Neder, uma defensora da maior qualidade.
(Manifestações da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
quero colocar a posição do meu Partido, o PMDB, e também do Bloco da Maioria favorável à PEC de autoria do
Deputado Mauro Benevides, a PEC nº 4, que tem aqui como Relator o Senador Romero Jucá, porque a Defensoria Pública é a expressão permanente do regime democrático na defesa dos direitos humanos, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, Sr. Presidente...
(Manifestações da galeria.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – ... principalmente para aqueles mais necessitados.
Portanto, o encaminhamento do PMDB é plenamente favorável a esse instrumento perfeito da democracia que é exatamente a Defensoria Pública, que cuida dos pobres e da defesa dos interesses dos pobres
deste País. Portanto, o encaminhamento do PMDB é favorável, Sr. Presidente, sem destaque, com a íntegra da
matéria, como chegou aqui a esta Casa.
(Manifestações da galeria.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Pode pôr a...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de uma informação de V. Exª: já está em votação a matéria da Defensoria...?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Que matéria?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Da Defensoria Pública.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, não, ainda não. Nós vamos votar
o projeto das cotas do serviço público e vamos, em seguida, passar a essa matéria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Inverter a pauta, Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sei, Presidente. Presidente, quando começar a votação, inscreva-me para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 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
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da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista controladas pela União.
Pareceres 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, que teve como Relatora a
Senadora Ana Rita; e de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador Humberto Costa.
A Presidência comunica ao Plenário que à matéria foi apresentada uma emenda durante o prazo
único, previsto no art. 122, inciso II, b, combinado com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto e a emenda...
Senador Humberto Costa.
Pode. Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de me inscrever
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está inscrita, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, apesar de entender o consenso que esse projeto representa, mas
até pela importância que ele tem, eu gostaria aqui de usar a palavra.
Eu fui o Relator deste projeto na Comissão de Constituição e Justiça e creio que hoje é um dia histórico.
Histórico, porque, no nosso País, ao longo dos últimos anos, nós temos procurado enfrentar problema secular
daquilo que existe no Brasil em termos de discriminação, de preconceito, de desigualdade.
Este projeto vai dentro daquilo que preconiza o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Congresso
Nacional com apoio integral, e hoje uma realidade concreta, uma ideia que ganhou a sociedade, e cujos desdobramentos têm mostrado avanços importantes, entre eles a instituição das cotas nas universidades, nas
instituições de ensino técnico federal e, agora, dentro do que prevê o próprio Estatuto, no que diz respeito à
Administração Pública Federal.
Isso vem no sentido de Justiça, porque, quando nós analisamos a composição étnica do funcionalismo
público federal, ela difere bastante da composição que há na sociedade. Enquanto aproximadamente 50%
das pessoas na sociedade brasileira são negros ou mestiços, nós temos no funcionalismo público tão somente
30% dos funcionários, dos prestadores de serviço na área federal como originariamente negros ou mestiços.
No entanto, quando nós vamos para as carreiras típicas de Estado ou as mais importantes, esse número
é ainda menor. Na diplomacia, em outros cargos importantes, na auditoria da Receita Federal, essa participação é ainda menor. No caso da diplomacia, apenas 6% dos diplomatas são negros.
É uma medida que tem um alcance provisório, um alcance de dez anos, mas que vai permitir que nós
possamos também começar a garantir, na área do serviço público, nós possamos começar a construir um pouco mais de igualdade racial no Brasil.
Então, Sr. Presidente, peço o apoio, o voto de todos os Senadores para transformarmos isso numa realidade no nosso País.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Um aparte, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pois não.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só para me somar a V. Exª, que, competentemente,
fez o relatório em defesa deste Projeto de Lei Complementar na Comissão de Constituição e Justiça. E o relatório de V. Exª produz justiça ao analisar que a representação étnica brasileira, que tem 51% da população negra,
ou mestiça, tem uma presença sub-representada no serviço público nacional. Portanto, esse projeto vai assegurar que, pelos próximos dez anos, em todos os concursos públicos para o serviço federal sejam assegurados
20% para pessoas da raça negra ou parda. E quero também reforçar que o Senador Renan Calheiros informou,
na semana passada, ao anunciar que esta matéria seria votada, que, também aqui no Senado Federal, ele vai
assegurar para a composição das funções a cota de 20%, que será respeitada. Portanto, nós temos aí as políticas afirmativas mostrando resultados, e nós não podemos deixar de reafirmar que, se não fossem as políticas
afirmativas, principalmente nesses últimos 12 anos, a gente teria muito mais exclusão social e muito mais gente
sem voz e sem vez. As políticas afirmativas têm permitido uma miscigenação muito maior nas universidades
e têm permitido que pessoas que antes não tinham oportunidade hoje possam ascender socialmente. Então,
parabéns a V. Exª pelo brilhante relatório na Comissão de Constituição e Justiça, e parabéns à Senadora Ana
Rita pelo brilhante relatório na Comissão de Direitos Humanos.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª, agradeço a tolerância do Sr. Presidente e, mais uma vez, peço o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia. Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos apreciando hoje, aqui, através do PLC nº 29, de 2014, mais uma faceta das chamadas
cotas afirmativas, que reservam aos negros 20% das vagas em concursos públicos federais. Coincidentemente,
neste mês de maio, completamos 126 anos de assinatura da Lei Áurea, e, em novembro próximo, 319 anos da
morte de Zumbi dos Palmares. Lembrei essas datas apenas para destacar que a questão sobre a qual estamos
decidindo perpassa a nossa história através de todos esses séculos.
Se ainda temos que discutir a instituição de cotas para acesso ao serviço público da parte da população
negra é porque a Lei Áurea, embora se constitua um marco no processo de emancipação do negro, não trouxe
consigo os instrumentos que amparassem o negro no período pós-libertação. Para o que nos interessa aqui,
persistem as profundas diferenças de renda entre brancos e negros, além da desigual ocupação dos espaços
de poder no serviço público.
Nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgada quando da votação deste projeto
na Câmara dos Deputados, fevereiro último, indica, por exemplo, que os servidores brancos representam 94%
das funções diplomáticas e 87,7% das funções de auditor fiscal da Receita Federal. Isso pensando que a população negra compõe 49,5% da população do Brasil.
Os estudos do Ipea apontam na direção da necessidade de medidas que avancem em criar condições
de maior igualdade na composição do quadro do serviço público. Até no Parlamento temos uma escassez de
representação do negro.
A técnica responsável pelos estudos do Ipea, Tatiana Dias, afirma que esse projeto, além de assumir a
realidade das desigualdades no âmbito do serviço público, representa uma medida efetiva na solução do problema. Se historicamente, até hoje, não tivemos um projeto de nação que reintegrasse o vasto contingente de
negros e mulatos, as discussões de hoje vêm ao encontro de tomarmos uma decisão favorável às ações afirmativas de aplicação de um sistema de cotas na admissão das funções do serviço público do País.
A partir de uma perspectiva histórica e de análise da nossa realidade, sou plenamente favorável à implantação do sistema de cotas em concursos no âmbito da Administração Pública Federal.
Quero aqui, neste momento, estender os meus cumprimentos à Senadora Ana Rita, que tem, à frente da
Comissão de Direitos Humanos, feito um trabalho exemplar, um trabalho aplicado, um trabalho sensível, um
trabalho que reforça a questão dos direitos humanos no nosso País.
Portanto, quero parabenizá-la, Senadora Ana Rita, bem como o Senador Humberto Costa, que foi o Relator na Comissão de Justiça. Quero aqui, em meu nome e em nome de todos aqueles que têm compromisso
com as conquistas sociais, saudar este grande dia. É o dia em que vamos votar as cotas e que vamos fazer justiça à Defensoria Pública do nosso Estado.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, inicialmente, quero aqui agradecer à Senadora Lúcia Vânia, que tem-se somado
conosco, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas também em outras comissões, na defesa dos direitos
humanos e, em particular, sobre o tema das cotas, tanto das universidades públicas como dos institutos federais. Tivemos o apoio da Senadora Lúcia Vânia e de diversos outros Senadores e Senadoras também nas cotas
do serviço público.
Quero aqui, Sr. Presidente, rapidamente manifestar todo o meu apoio, fui relatora também dessa matéria,
juntamente com o Senador Humberto Costa, e tive oportunidade de relatar também as cotas das universidades
públicas brasileiras. Quero aqui reafirmar que o Brasil precisa valorizar a sua população.
Cinquenta e um por cento da composição da nossa população é negra. Mas, quando olhamos, até bem
pouco tempo nas universidades públicas, não era esse o retrato que víamos. As universidades tinham uma
cara muito branca, de pessoas que não representavam a maioria do nosso povo. Hoje, graças às cotas, temos
mudado essa fisionomia. Temos visto diversas pessoas negras e de classes populares frequentando as universidades públicas, em pé de igualdade com os demais estudantes brasileiros. Por quê? Porque foi assegurada
uma política pública afirmativa, que é o sistema de cotas, que tem feito uma grande diferença e tem feito justiça em nosso País.
As cotas no serviço público é uma iniciativa da nossa Presidenta Dilma, que, com muito orgulho, teremos
a possibilidade de votar aqui hoje.
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Quero reafirmar que, quando olhamos, por exemplo, na diplomacia brasileira, vimos que a maioria dos
servidores que estão em cargos de alto escalão, principalmente, não são os negros. Menos de 5% dos servidores que ocupam cargos, principalmente de escalão médio e alto, são pessoas brancas. Quando olhamos no
serviço público, os negros estão nos cargos de menor poder aquisitivo, nos serviços terceirizados, no trabalho
precarizado, porque não lhes foi dada oportunidade, desde a universidade, desde as escolas federais, de poder disputar essas vagas.
Então, quero aqui reafirmar o nosso compromisso com as cotas raciais, com as cotas sociais, porque é
romper com o processo de discriminação que existe no nosso País. É assegurar o orgulho dessa população, o
orgulho de ser negro, o orgulho de sua raça, o orgulho de poder ter dado uma grande contribuição ao nosso
País, e que agora recebe o retorno, no sentido de que vão ter a possibilidade também de garantir as suas vagas no serviço público.
E é importante esclarecer para aqueles que ainda não têm a real compreensão: as vagas no processo
de classificação. Todas as pessoas vão disputar essas vagas nos concursos públicos em pé de igualdade, não
haverá nenhuma possibilidade de fazer injustiça; muito pelo contrário, é assegurar a igualdade. Todas as pessoas farão o processo seletivo ou farão o concurso público. Apenas na hora de preencher as vagas, na hora da
classificação, é que será reservada a cota de 20%.
Então, é isso, Sr. Presidente. Era isso que eu gostaria aqui de reforçar e dizer da nossa alegria de poder
votar esse PLC nº 29, que garante, com certeza, o direito a todas as pessoas de poder disputar essas vagas no
serviço público federal, de forma a assegurar justiça e igualdade para todos.
É isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Sarney.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu quero me congratular com a Presidente Dilma por ter mandado esse projeto
para decisão do Congresso Nacional.
Há 15 anos, Sr. Presidente – eu peço a atenção da Casa –, eu sempre tive uma ligação profunda com os
problemas da raça negra, com as reivindicações da raça negra no Brasil. Eu recordo que, nesta Casa, sempre
apoiei e sempre fui pessoa de vanguarda na defesa dos projetos de lei destinados a evitar qualquer segregação racial ou qualquer problema que atingisse a dignidade humana dos negros.
Eu peço o testemunho do Senador Paim, porque sempre e em todos os momentos em que ele teve oportunidade de apresentar projetos nessa direção, teve não somente a minha ajuda, como o meu entusiasmo, e,
ao mesmo tempo, o meu engajamento.
Eu quero apenas recordar ao Senado que, em 1999, o problema das quotas ninguém discutia neste Brasil. Eu quero, pelo menos, reivindicar para mim o fato de ter levantado a discussão do problema de cotas no
Brasil, simplesmente por quê? Porque eu era Presidente da República quando foi comemorado o Centenário
da Abolição.
Naquela oportunidade, eu tive a oportunidade – vou repetir – de dizer ao País que o problema que nós
tínhamos em relação aos negros não era mais problema de legislação sobre discriminação ou de qualquer natureza. Nós tínhamos que tomar providências efetivas para a ascensão da raça negra no Brasil. E, como Presidente, disse que não queria fazer a comemoração dos 100 anos da abolição, senão marcando esse ponto de
vista da necessidade de ascensão da raça negra no Brasil com discriminações positivas. Nesse sentido, criei a
Fundação Palmares, que aí está à frente de todas as iniciativas que defendem a raça negra.
Quero, nesse sentido, dizer que apresentei, há 15 anos, o Projeto de Lei nº 650, que vou ler:
Institui quotas de ação afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à
educação superior e aos contratos do Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estabelecida a quota mínima de 20% para a população negra no preenchimento das vagas
relativas:
Peço a atenção do Senado.
I – aos concursos para a investidura em cargos e empregos públicos nos três níveis de governo;
II –. aos cursos de graduação de todas as instituições de educação superior do Território Nacional;
III – aos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Parágrafo único. Na inscrição, o candidato declara enquadrar-se nas regras asseguradas na presente Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Na justificação, eu dizia que o desfavorecimento da população negra constitui um dos componentes
mais claros da injustiça social no Brasil. De acordo com o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano de 1996
das Nações Unidas, o salário médio dos homens negros corresponde, em 1990, a apenas 63% da remuneração
dos homens brancos. Já as mulheres negras recebiam também, em 1990, apenas 68% da renda das brancas,
sofrendo, assim, uma dupla discriminação, uma vez que as mulheres ganhavam, em média, 63% dos salários
masculinos. Não há evidência de que, desde então, esse quadro tenha sido alterado de forma significativa.
E desenvolvi uma série de argumentos que eu vejo hoje repetidos, mas esses argumentos foram lançados por mim, há quinze anos, na defesa justamente de que as discriminações positivas são aquelas capazes
de dar à raça negra a ascensão social de que ela necessita no Brasil para que ela possa realmente encontrar o
grande caminho da sua libertação.
José Bonifácio, na época da Independência, teve oportunidade de dizer: “A independência não se completa porque nós não resolvemos dois problemas: o problema da escravidão e o problema do enfrentamento
indígena, a política de enfrentamento de extinção das nações indígenas”.
José Bonifácio, àquele tempo, pioneiramente, ele que tinha chegado ao Brasil em 1819, anos antes da
Independência, três anos antes, já trouxe a consciência de que os verdadeiros problemas que nós tínhamos
que enfrentar na área social seriam os problemas de liberdade, crença, raça e religião.
Assim, Sr. Presidente, quero me solidarizar com a Senhora Presidente, porque vários governos passaram
e nenhum deles teve oportunidade de levantar o problema de quotas. E eu levantei por quê? Levantei porque
nos Estados Unidos o problema da ascensão da raça negra só foi possível depois que foi feita a deflagração dos
problemas das cotas. Antes disso não se avançou senão nas lutas, na criação do ódio entre as raças na nação
norte-americana. E, no momento em que deram as condições para que eles ascendessem socialmente, eles
iniciaram a grande arrancada que deu aos negros a condição de, hoje, termos um presidente negro na presidência dos Estados Unidos.
Portanto, com esse pensamento, levantei o debate das quotas no Brasil. Fui eu que levantei e quero
justamente reivindicar esse ponto, porque muitas vezes a gente faz as coisas e elas ficam no esquecimento. E
isso é uma coisa de que tenho orgulho, pois é uma posição que tenho tido ao longo da vida, desde o tempo
de Afonso Arinos, quando, junto a ele, participei da elaboração da lei que ele fez contra a discriminação racial.
Quando vi esse projeto, falei à Presidente: “Presidente, eu tinha esse projeto em 1999”. E ela humildemente
me disse: “Eu não sabia que o senhor tinha esse projeto, senão eu tinha feito uma referência de que realmente
o início dessa luta tinha sido nesse tempo”.
Há 15 anos ninguém falava nisso, ninguém discutia isso, e hoje é aceito. O regime de quotas criou uma
nova dinâmica da ascensão da raça negra no Brasil. Os resultados já estão presentes aí. Nós estamos vendo o
Brasil, hoje, já discutindo de outra maneira o problema dos negros. E, cada vez mais, avançamos nesse sentido.
Esse projeto foi para a Câmara dos Deputados, onde, pasme esta Casa, foi considerado como inconstitucional – como inconstitucional, repito. Eles invocavam o fato de a Constituição evitar qualquer tipo de discriminação, e eu levantei o fato de que as discriminações positivas estavam previstas na Constituição. Invoquei o
caso dos deficientes físicos, que tinham direito também a uma discriminação positiva.
Portanto, quero me congratular com a Presidente Dilma pela sua iniciativa e dizer que a sua sensibilidade
consagra, de uma vez por todas, esse princípio, que, sem dúvida alguma, é um grande avanço e uma grande
conquista para a raça negra no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro queria fazer um apelo a todos os Senadores e Senadoras. Essa matéria é consenso. Que possamos,
então, votá-la simbolicamente e partir para a votação da PEC da Defensoria Pública e também da PEC dos
agentes de trânsito.
Segunda questão, Sr. Presidente: quero dar o testemunho que aqui provocou o Presidente Sarney. De
fato, naquele período, há 15 anos, eu estava na Câmara dos Deputados, ele aprovou no Senado essa política
de cotas, e, lá na Câmara dos Deputados, Senadora Benedita, Deputado Vicentinho, nós incorporamos a sua
proposta no Estatuto da Igualdade Racial.
Então, o Senador Sarney de fato aprovou, pela primeira vez na história do Parlamento, há 15 anos, a política de cotas.
Mas eu queria, Sr. Presidente, muito mais que falar de um assunto que está resolvido, tenho convicção.
Quero cumprimentar aqui, neste momento, a Ministra Luiza Bairros, da Seppir, pelo brilhante trabalho que vem
fazendo. Queria cumprimentar o Deputado Vicentinho, o Deputado Luiz Alberto, a nossa querida ex-Senadora
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Benedita da Silva, hoje Deputada, e o ex-Ministro e hoje Deputado Edson Santos. São ícones, lá na Câmara,
sobre esse tema tão importante.
Por fim, Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exª, porque é bom que o País saiba que V. Exª já aprovou
aqui, no Senado, cota de 20% para todos os servidores, tanto concursados como aqueles contratados diretamente aqui, pela Casa.
Acho que de fato hoje é um dia histórico, numa homenagem àqueles que estão esperando. Porque se
nós aprovarmos as outras PECs, com certeza, a cota vai ser adotada também na Defensoria Pública e entre os
agentes de trânsito. Então, a melhor forma agora é dizer: que bom que brancos e negros estão caminhando
juntos, para o bem do Brasil.
Viva a democracia! Viva o Congresso Nacional! E vamos às próximas votações. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ouvindo esse pronunciamento contundente, entretanto brevíssimo, do Senador Paim, eu
também quero dizer que falarei muito pouco, porque todos nós estamos ansiosos aqui para votar não só a
matéria, Ministra Luiza Bairros, que trata da reserva de vagas nos concursos públicos para os negros, mas também para votar a PEC dos defensores públicos.
(Manifestação da galeria.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Porque eu sou daquelas que dizem
que muito mais importante do que homenagens por discursos são as homenagens práticas. E nós daremos
uma demonstração prática de quanto homenagearemos os defensores públicos votando a PEC hoje.
Mas, Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma, creio que foi o Presidente Sarney que acabou de falar que nós
estamos aqui num grande esforço para valer o texto contido na própria Constituição brasileira. Mas não basta
colocar no texto que não é permitido qualquer tipo de discriminação em nossa sociedade – nem discriminação de raça, nem discriminação de gênero, nem discriminação por orientação sexual –, se a cultura do nosso
País leva a que as camadas mais humildes e a camada da população negra continuem alijadas do processo da
sociedade. Então, medidas como esta, como disse o Presidente Sarney, e repito, são uma discriminação positiva, que o tempo exige.
E eu quero, Senadora Benedita, estar viva para voltar aqui a este plenário, Sr. Presidente, e banir essa lei,
dizendo que não precisa mais, que o Brasil não precisa mais de cotas. Mas, para que isso aconteça, nós temos
que aprovar essa lei importante, não para os negros, mas importante para o Brasil, importante para os direitos
humanos, importante para o nosso próprio desenvolvimento.
Parabéns, Presidente, porque o Senado também já tem essa regra. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quero comunicar, com muita satisfação, a honrosa presença, no Senado da República, da Ministra Luiza Bairros, Ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É uma honra muito grande, Ministra,
tê-la novamente aqui, no Senado Federal.
Quero também destacar as honrosas presenças de Benedita da Silva, Deputada, ex-Senadora, também
uma amiga muito querida da causa; do Deputado Vicentinho; do Deputado Edson Santos, que foi Ministro da
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial; do Deputado João Paulo; e de Giovanni Harvey, que é Secretário
Executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, último orador inscrito.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também cumprimentar a Ministra Luiza Bairros; o ex-Ministro, Deputado Edson Santos; a Deputada Benedita da Silva; o Deputado Luiz Alberto; o Deputado Vicentinho; o Deputado João Paulo; e todos
da Câmara dos Deputados que aqui vêm dar o apoio a essa iniciativa importante da Presidenta Dilma para, na
hora de realizar concursos públicos, reservar 20% das vagas para os afrodescendentes.
E é importante que venhamos aqui registrar a batalha da Educafro e de todos aqueles, como Frei David,
que têm propugnado por medidas nessa direção; de Mãe Sylvia de Oxalá, do Axé Ilê Obá, e de tantos outros.
Quero também ser breve para podermos logo não apenas votar essa matéria, mas votar a iniciativa em
defesa dos defensores públicos...
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(Manifestação da galeria.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... bem como dos concursados do Superior
Tribunal de Justiça.
E também quero aqui assinalar a presença dos concursados do Banco Central, que, juntamente com Daro
Marcos Piffer, Presidente do Sinal, e os dirigentes da Comissão dos aprovados do Banco Central do Brasil, Patrícia de Oliveira Pereira, Vanessa Caliman Donna, Patrícia Coimbra, Max Meira e Luiz Carlos Paes de Castro, que
aqui vieram fazer um apelo para que a Presidenta Dilma e a Ministra Miriam Belchior possibilitem a todos os
mil concursados em exames para analista e técnico do Banco Central do Brasil ser efetivados o quanto antes.
Mais de 80 mil pessoas em todo o Brasil fizeram o concurso, mil passaram, e eles gostariam todos de iniciar o
seu trabalho o quanto antes.
Obrigado, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Votação do projeto sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa).
Rejeitada.
A matéria vai à sanção presidencial.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
Mais uma vez, agradecemos a presença dos Deputados Federais, do Deputado Paulão, da Ministra da
Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Este, realmente, é um grande dia para o Brasil, e queríamos novamente ressaltar o papel do Senado.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) Pela ordem, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Só para registrar aqui, com satisfação,
a presença no plenário, acompanhando nossa sessão, do Dr. Haman Tabosa de Moraes e Córdova, Defensor
Público-Geral Federal; do Sr. Dinarte da Páscoa Freitas, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, e também da Srª Patrícia Kettermann, Presidente da Associação Nacional do Defensores Públicos,
que vieram acompanhar a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, a PEC da Defensoria Pública.
É uma alegria tê-los aqui acompanhando.
(Manifestação da galeria.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Consulto V. Exª se já foi solicitada a inversão de pauta,
para que pudéssemos discutir e votar o item 11, que trata da PEC da Defensoria Pública.
Consulto V. Exª se podemos fazer essa inversão de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Este é o próximo item da pauta. Será
anunciado agora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Está ótimo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu agradeço a V.
Exª e peço, então, que, quando o senhor anunciar, já abra o painel, que estou preocupado com o quórum.
Eu gostaria de fazer as duas votações da PEC da Defensoria ainda hoje, porque isso é uma questão de justiça, para que eles não tenham que voltar aqui. Que possamos fazer a primeira votação na PEC original, sem
emendas. Não vamos aceitar a colocação de emendas aqui por quê? Porque há vontade, depois de analisar
este projeto por muitas e muitas reuniões, muitas e muitas sessões, de um projeto hoje inteiro, um projeto
pronto. Assim, eu peço a V. Exª que, por favor, anuncie a abertura do processo de votação da PEC da Defensoria e, logo em seguida, que se abra o painel, por favor, Sr. Presidente, para que a gente possa fazer a primeira e a segunda votação.
(Manifestação da galeria.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, com uma observação só...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nessa linha, Sr. Presidente, até para abrir o painel...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Até porque, Sr. Presidente, com o passar do tempo,
o quórum vai cair. Se vamos apreciar para aprovar, eu faço este apelo: já que há consenso das Lideranças, que
se abra o painel, para que possamos garantir o quórum de aprovação a esta PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, Senador José Agripino.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Eu pedi, Presidente, a minha
inscrição para discutir o projeto, mas veja bem: como eu estou sentindo que todos os Senadores reconhecem
a grande profissão dos defensores públicos e sentem no seu coração – e eu senti de quase todo o Plenário – o
que eles fazem por aqueles menos favorecidos neste País, eu ia fazer um discurso pesado. Resolvi não fazê-lo
mais, Presidente. Resolvi me segurar porque posso eu, com a minha inocência de querer defender demais os
defensores...
Eles merecem isso e é uma obrigação minha e nossa, porque nós sabemos o quanto eles valem. O Brasil, que arrecada este ano R$2 trilhões, não é possível que deixe no abandono essa classe tão desfavorecida na
infraestrutura, no seu conceito. E quanto vale para os pobres brasileiros o serviço desses defensores públicos!
Por isso, eu abro mão da minha inscrição e peço que todos os Srs. Senadores também abram, para que
a gente possa votar antes que o quórum seja perdido...
(Manifestação da galeria.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – E, nas minhas últimas palavras, quero agradecer publicamente à Nação brasileira a confiança que deposita nos defensores públicos desta Pátria pelo seu trabalho.
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Espero, Sr. Presidente, que em hipótese alguma, a Presidenta Dilma possa fazer alguma emenda ou vetar esse projeto.
Salve o defensor público do Brasil, Pátria amada!
(Manifestação da galeria.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Vamos votar, Sr. Presidente. Vamos abrir o
painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade,
já que o senhor vai abrir o painel e a minha fala era nesse sentido, para que pudéssemos dar maior celeridade
possível, peço que abra o painel.
Estamos acompanhando também com uma expectativa muito grande. Os nossos defensores do Acre
têm ligado e pedido para que nós possamos nos empenhar aqui. Eu queria, em nome do meu Partido, o PSD,
prestar o nosso apoio. Entendemos que essa votação é justa. Lá no meu Estado, o Estado do Acre, os nossos
defensores passam por uma situação muito difícil. E penso que, com a votação desta PEC, com certeza, vamos
fazer um grande feito, que é a equiparação. Não podemos tratar o Ministério Público de forma diferente do
Judiciário. Não podemos, de forma alguma.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Olha o quórum!
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Nós temos que, hoje, nesta votação, fazer justiça em
relação à discriminação que os nossos defensores vêm tendo em nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – É no sentido de prestar o nosso apoio, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim e Senador Romero Jucá.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – É só para fazer o pedido para abrir o painel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou primeiro anunciar a matéria.
Em seguida, vamos abrir o painel.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Anuncie aí.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 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, 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).
O Parecer sob nº 312, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador Romero Jucá, é favorável.
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, em primeiro turno, assinadas, como todos sabem, por um terço, no mínimo, da composição do Senado,
nos termos do art. 358 do Regimento Interno.
Discussão da proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador
Inácio, ao Senador Romero e a outros Senadores, eu peço aos Senadores que estão em outras dependências
da Casa que, por favor, venham ao plenário, porque vamos realizar o primeiro turno da votação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 4.
Portanto, os Senadores e as Senadoras que estão em outras dependências da Casa venham ao plenário.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, primeiro, para encaminhar o voto do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, favorável à
Emenda Constitucional, sem mais nenhum reparo.
(Manifestação da galeria.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Este foi um debate em que o senhor examina, o primeiro signatário dessa emenda é o nosso Deputado, ex-Presidente desta Casa, Mauro Benevides, que busca fazer justiça com aqueles que têm uma obrigação primeira. O maior problema, eu tenho certeza, no meu Estado e também em Alagoas, em São Paulo, lá no Rio Grande
do Sul, no Amapá, em Roraima, no Amazonas, hoje, no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, é garantir para
milhares e milhares de pessoas, alguns que se transformaram, pela ausência de defensor, em presidiários. Setenta e cinco por cento dos que estão presos no meu Estado, o Estado do Ceará, não tiveram sentença sequer.
Não têm sequer quem os defenda.
Então, para fazer justiça ao povo que trabalha, produz a riqueza e, quando quer acessar os seus direitos
na Justiça, não conseguem. Por quê? Porque nós tratamos do Judiciário, tratamos da Promotoria, todos têm
as suas funções distintas, cada um tem a sua responsabilidade – defensor não quer ser igual a promotor, nem
promotor quer ser igual a juiz, nem nós queremos ser iguais a juízes. Nós queremos apenas que a Defensoria Pública... Nós fizemos um concurso no Estado do Ceará para preencher 200 vagas de defensores. Todas as
vagas foram chamadas, Presidente, e hoje estamos com uma demanda superior a 100 defensores, porque os
200 entraram, mais de 100 já saíram, e nós estamos sem ter como atender a população do meu Estado do Ceará, porque é insuficiente o número de defensores, isso no plano do Estado. No plano da União, nem pensar,
a deficiência é gigantesca.
Acho que essa é uma busca de correção o que estamos fazendo. É difícil? Claro que é, porque o orçamento é o mesmo, mas temos que garantir à maioria esmagadora do povo que não tem como contratar advogado para defendê-lo que ele tenha direito a um defensor público regiamente pago pelos cofres da União
e dos Estados para garantir o direito ao cidadão.
É esse o caminho nosso. Por isso, o nosso Partido defende o voto favorável à emenda constitucional sem
nenhum reparo.
Um abraço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente,
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou Relator dessa matéria e queria pedir a atenção de todos os Senadores e Senadoras.
Estudei a fundo essa matéria, Sr. Presidente. Essa emenda constitucional tem o nome de Justiça para
Todos. E por que é que ela tem o nome de Justiça para Todos? Porque ela vai procurar dar, em cada localidade
deste País, em cada juizado, onde há um membro do Ministério Público para acusar, onde há um juiz para julgar, deverá haver um defensor público para defender aqueles que não têm condição de pagar um advogado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Milhares de pensões alimentícias serão defendidas e
fornecidas por conta dessas ações; milhares de pessoas deixarão de ser presas por conta dessas ações; milhares de pessoas terão seus direitos assegurados e a sua cidadania garantida.
Quero aqui dar um testemunho. É difícil? Não. Fala-se que se está aumentando despesa. O meu Estado
de Roraima é o Estado mais pobre da Federação, é o menor Estado e lá, em cada comarca, já há um defensor
público pago pelo Estado. Se o Estado de Roraima pode fazer isso, qualquer Estado da Federação pode fazer
isso. Nós estamos aqui criando prerrogativa para dar igualdade de condições e de tratamento, para que o de-
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fensor público possa chegar e falar, em condição de igualdade, com o juiz e com o membro do Ministério Público. Portanto, esse projeto
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Portanto, esse é um projeto importante, que vai ao
encontro da população, é um projeto que faz justiça social, é um projeto que tem a cara do Brasil.
Quero homenagear o Dr. Haman Tabosa, Presidente da associação, os defensores públicos de Roraima,
o Stélio Dener e todos eles, as minhas amigas defensoras públicas de Recife, Nilma e Nilza Leal, que lutaram
por essa questão.
Em todo o Brasil, os defensores têm se comunicado comigo e têm demonstrado a sua esperança de ter
melhores condições de trabalho para defender a população.
Recebam o nosso reconhecimento, o nosso carinho e o meu voto “sim”.
Obrigado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e Força/PR – AM) – Presidente, pela ordem.O PR encaminha voto “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Para encaminhar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós temos inscritos Senador Amorim, Senador Randolfe, Senadora Lúcia Vânia, Senador Wilder Morais, Senador Valadares, Senador Cristovam
Buarque, Senadora Ana Rita, Senador Pimentel, Senador José Agripino, Senador Flexa, Senador Cássio Cunha
Lima, Senador Eduardo Braga, Senador Vital do Rêgo, Senador Wellington Dias, Senadora Ana Amélia e Senadora Angela Portela.
Nós vamos...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para dizer que o Democratas vota “sim” e pedir aos seus companheiros que compareçam ao plenário
para garantir o quórum.
O Democratas vota “sim”.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Os Democratas votam “sim”.
Eu queria, só para efeito de economia de tempo, para que nós pudéssemos avançar nessa votação, que
cada Líder sintetizasse ao máxima a sua fala, para que nós pudéssemos iniciar imediatamente...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Pelo PSDB, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Muito bem.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Presidente, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PSDB.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pelo Bloco União e Força, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pelo
PSDB, Sr. Presidente.
O PSDB recomenda à sua Bancada o voto “sim”.
(Manifestação da galeria.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Senador Aécio Neves...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Pelo PT...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – ... estava no plenário, mas recebeu um chamado
urgente para resolver um problema de caráter familiar, não pôde comparecer à votação. Mas o Senador Aécio
Neves fez questão de registrar, perante a nossa Bancada, a orientação para que o PSDB vote “sim”, em apoio à
Defensoria Pública do Brasil de todos os Estados.
Portanto, com a orientação do Líder Aloysio Nunes e do nosso Presidente Nacional do nosso partido,
Aécio Neves, o PSDB vota “sim”.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente, o PSD vota “sim”, o PSD vota “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Pelo Bloco União e Força, Sr. Presidente.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Presidente, a Minoria vota
“sim”, junto com a Defensoria Pública.
(Manifestação da galeria.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente – pelo
Bloco União e Força, aqui, ao lado do nosso Líder Gim Argello –, a justiça está sendo feita, está sendo permitido o direito, sobretudo aos pobres deste País. A instituição Defensoria hoje está presente apenas em 28% das
comarcas, e a Defensoria Pública Federal, em apenas 25% delas. Então, isso é estender o direito a todos.
O nosso Líder Gim Argello pede que se fale em nome do Haman Tabosa, da Drª Dinarte da Páscoa, de
Patrícia Kettermann e do amigo Stéfano, Vice-Presidente da Associação Nacional.
A justiça está sendo feita, Sr. Presidente.
Vamos votar imediatamente o segundo turno, Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Presidente. Para
encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Como vota o PT?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT
e o Bloco de Apoio ao Governo reafirmam o voto “sim” e pedem aos Senadores que compareçam para votar.
(Manifestação da galeria.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar pelo PSOL, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, como
vota o PSB?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro vota “sim”, cumprimentando os defensores públicos de todo
o Brasil e agradecendo pela retirada da emenda que retirava o §4º, o que iria descaracterizar essa proposta de
emenda à Constituição. Hoje, o Brasil contribui para garantir justiça aos mais pobres.
Parabéns a todos.
(Manifestação da galeria.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSOL encaminha o voto “sim”, em especial para cumprimentar todos os defensores públicos do País, defensores da parte mais frágil, dos chamados hipossuficientes, daqueles que não têm recursos.
Essa proposta de emenda constitucional, no seu texto integral e sem as emendas – e aqui quero cumprimentar a retirada das emendas que descaracterizariam o intuito dessa proposta de emenda à Constituição
– visa dar cumprimento ao que, de fato, é o defensor público. De fato, Sr. Presidente, o defensor público deve
completar o que se chama função essencial à Justiça. A função essencial à Justiça deveria ser completada no
texto da Constituição, porque função essencial à Justiça é também o defensor público, pois, para ser função
essencial à Justiça, tem de haver assistência jurídica àqueles que não têm a possibilidade de ter assistência
jurídica. Só quem pode fazer essa assistência jurídica é a assistência jurídica prestada pelo Estado, e essa assistência jurídica é o defensor público.
É isto que essa emenda constitucional vem assegurar: que o Brasil seja a única democracia – é isto que
vem assegurar, a partir de agora, o texto da Constituição – do Ocidente a assegurar que, em cada canto deste
País, em todo o canto, haja assistência jurídica para cada brasileiro.
Quero cumprimentar cada defensor público do País, porque hoje é uma data histórica não somente
para eles, mas para o Brasil, por essa conquista para a democracia brasileira e para todos os cidadãos do País.
(Manifestação da galeria.)

Maio de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 21

811

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para encaminhar.Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os defensores públicos do meu Estado,
o Estado de Goiás, e, em nome deles, cumprimentar todos os defensores públicos do Brasil.
Quero dizer que acompanho, há muito tempo, a luta desses homens e mulheres determinados que caminharam passo a passo para chegar ao dia de hoje.
Quero estender os meus cumprimentos ao Deputado Mauro Benevides e ao Senador Romero Jucá, pela
eficiência e competência com que relataram este projeto. Estão de parabéns os defensores públicos, mas, acima de tudo, está de parabéns a democracia do nosso País.
Muito obrigada.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
encaminhar...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –...o voto pelo PTB. Eu gostaria de encaminhar a V. Exª. O PTB
vota sim.
E eu gostaria de pedir: deixe todos falarem, mas, por favor, vamos para o resultado e abrir a segunda votação, que é muito importante para nós também.
(Manifestação da galeria.)
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Então, vamos dar o resultado, Sr. Presidente, e vamos abrir a
segunda votação, enquanto todos eles podem elogiar essa valorosa classe dos defensores públicos do Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Gim. Senti firmeza, Gim!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Nós temos uma relação aqui.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Sr. Presidente, V. Exª pode seguir a relação, eventualmente, agora, encerrando este painel, reabrindo o painel e mantendo a ordem de oradores.
(Manifestação da galeria.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PE) – É a sugestão que faço a V. Exª, pedindo a minha inscrição imediatamente depois de V. Exª reabrir o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Senador Vital do
Rêgo, que, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, trabalhou bastante para que esta matéria avançasse
e nós pudéssemos apreciá-la hoje, aqui no plenário do Senado Federal.
No momento em que destaco, aqui na Mesa do Senado, a honrosa presença da Patrícia, que é Presidente
da Associação Nacional dos Defensores Públicos...
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... gostaria de dizer que, neste Senado
Federal, no ano passado, em 2013, nós tivemos a oportunidade de votar aqui a PEC 82, que conferiu poderes
de gestão no Orçamento à Defensoria Pública, o que já foi um grande avanço com relação à Defensoria Pública
no País. E hoje nós estamos entregando a aprovação dessa proposta, que era o grande sonho dos defensores
públicos de todo o Brasil.(Palmas)
Eu tenho muita satisfação de, de uma forma ou de outra, estar colaborando para que isso aconteça.
Senador Eduardo Braga.
Senador José Pimentel.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – A minha sugestão foi de V. Exª encerrar, abrir o painel
e continuar, na segunda votação, a lista de oradores. Tenho certeza de que todos os companheiros concordam.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há concordância do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, se todos já votaram, nós vamos
encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 61 votos.
Nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 4, em primeiro turno.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Vamos ao segundo turno, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2014
(Calendário Especial – Requerimento nº 484, de 2014)
Discussão, em segundo 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).
Senador Eunício, Senador Eduardo, tendo sido aprovado o calendário especial de tramitação para a proposta, passa-se à discussão da matéria em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria em segundo turno, nós declaramos encerrada a discussão
e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – O PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiramente, para demonstrar o quanto a democracia neste País é algo que constrói soluções
diante de grandes desafios.
Temos vivenciado e testemunhado toda a mobilização que a categoria dos defensores públicos fez neste Senado da República. E conseguiram, com essa mobilização, algo que eu reputo histórico para a categoria:
uma votação unânime em primeiro turno, que deverá se confirmar novamente no segundo turno. Isso mostra
o quanto a capacidade de mobilização, de diálogo é absolutamente construtiva na democracia, principalmente, quando há um Governo que abre a sua discussão com essa sensibilidade.
Quando Governador do Estado do Amazonas, fortaleci a Defensoria Pública do meu Estado. Quando
relator da Constituição do meu Estado, fui o autor da proposta que criou na Constituição do Estado do Amazonas a Defensoria Pública.
Portanto, a Defensoria é algo importante para o povo brasileiro. A defensoria para o povo humilde, para
o povo mais excluído é exatamente a Defensoria Pública. E creio que, neste dia de hoje, damos um passo importante para essa categoria com uma construção meritória da categoria junto aos Srs. Senadores. Portanto,
minhas homenagens à representatividade dos defensores públicos. (Palmas.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
Eu gostaria de me pronunciar como advogado e filho de advogado, eu vi, ao longo da minha vida, o esforço de um homem que é meu guia, símbolo da minha vida, como filho, Vital do Rêgo, a defender a Defensoria Pública, a defensoria dos mais fracos, dos oprimidos, daqueles que têm direito, mas não veem o seu direito
valer pela ausência de uma voz que os represente. (Palmas.)
Por isso, Sr. Presidente, é com muita emoção, que eu conduzi na Comissão de Constituição e Justiça, ao
lado dos meu pares, esta matéria. É o passo último num degrau de ascensão, fazendo justiça a quem, com estímulo e saber, faz justiça ao povo brasileiro.
Hoje nós estamos todos de parabéns. A unanimidade do painel é o resultado do pensamento do Senado Federal e de todos os paraibanos que estão aguardando, com expectativa justa, a aprovação dessa PEC.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente, José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel e Senadora Ana Amélia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, está respeitando a lista de oradores?

814

Quarta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2014

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – E depois, Senador Lindbergh.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero começar registrando que cheguei a esta Casa, o Congresso Nacional,
em 1995, e havia uma agenda dos defensores públicos para que nós pudéssemos assegurar a sua autonomia
financeira, administrativa e também orçamentária.
Apresentamos emenda à proposta que discutiu o Poder Judiciário. Depois da eleição do Presidente Lula,
em 2004, conseguimos aprovar a Emenda Constitucional nº 45, o primeiro grande passo para constitucionalizar
e assegurar à Defensoria Pública os mesmos direitos que assegura aos operadores do Direito.
Em seguida, Sr. Presidente, nós precisávamos alterar a lei de regência da Defensoria Pública, para assegurar-lhe as mesmas prerrogativas na operação do Direito que são asseguradas ao Ministério Público.
Naquela ocasião aprovamos, em 2007, a Lei Complementar nº 32, alterando totalmente as prerrogativas
da Defensoria Pública. A partir dali, ela teve acesso a todos os instrumentos de defesa dos mais pobres, daqueles que necessitam da sua defesa. A Lei Complementar nº 132 assegurou isso.
Posteriormente, Sr. Presidente, já nesta Legislatura, a Defensoria Pública do Distrito Federal precisava
ter as mesmas prerrogativas que têm as Defensorias Públicas estaduais. Aprovamos a emenda constitucional
que garantiu à Defensoria Pública do Distrito Federal as mesmas prerrogativas das outras Defensorias Públicas.
Depois aprovamos a Emenda Constitucional nº 82, a que V. Exª, Senador Renan Calheiros, aqui já fez referência,
garantindo à Defensoria da União autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Hoje estamos completando esse ciclo. É a única categoria que defende os mais pobres e tem, no Século
XXI, quatro emendas constitucionais com esta que aqui estamos aprovando.
Esta emenda constitucional vai assegurar que, em cada comarca, que em cada vara da Justiça brasileira,
nós tenhamos um Defensor Público da União, na sua competência, e dos Estados, na sua abrangência.
Quero aqui adiantar que nós precisamos trabalhar outro tema, que é a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir os recursos e o percentual à Defensoria Pública como têm hoje o Ministério Público
e o Poder Judiciário.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui registrar que, no Governo do Partido dos Trabalhadores, no Governo do Presidente Lula, no Governo da Presidenta Dilma, nós temos avanços significativos para essa categoria
que cuida dos mais pobres.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares, Senador Lindbergh.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Pela ordem de inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, é unânime o posicionamento do Senado Federal favorável à PEC da Defensoria
Pública, na certeza de que essa instituição modelar que defende os mais carentes, os mais vulneráveis, tem
um serviço prestado enorme, atualmente com as deficiências conhecidas por este Brasil afora, tanto na área
federal como na área estadual. O advogado do povo precisa, sem dúvida alguma, de uma estrutura capaz, de
uma remuneração condigna, de autonomia no exercício de suas funções e que a instituição Defensoria Pública tenha, inclusive, os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas que tem, por exemplo, o Ministério Público
na elaboração do seu orçamento, na sua independência financeira para bem exercer, em nome do povo, da
população, mandato tão importante que lhe é concedido pela nossa Constituição Federal.
Por isso, Sr. Presidente, nós, que fazemos parte do PSB, votamos favoravelmente, acompanhando todos os
demais partidos. E quero registrar que fui relator, aqui no Senado Federal, da Lei Orgânica da Defensoria Pública.
Lamentavelmente, aquilo que nós propusemos naquela proposta, que foi a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública, foi vetado pela Presidência da República. Mas agora, colocando na Constituição, não há necessidade de esta proposta ir à Presidência da República, porque ela será promulgada pelo
Congresso Nacional, dando a autonomia de que a Defensoria precisa para exercer suas funções. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Pelo PSDB, Sr. Presidente.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este é um País que todos sabem campeão de desigualdade de rendas. Mas esquecemos
que, além da desigualdade de renda, nós temos uma desigualdade no acesso à educação, uma desigualdade
no acesso à saúde e uma desigualdade no acesso à Justiça. Essas três desigualdades são, na verdade, imoralidades, não são desigualdades.
Por isso estamos vivendo aqui um momento bonito, para começarmos a superar uma das imoralidades
deste País, que é a justiça ser diferente conforme se pode ou não pagar uma defesa, conforme se pode ou não
se pode pagar uma acusação. Estamos vencendo essa imoralidade ao criar, fortalecer, consolidar e organizar
a Defensoria Pública. Mais do que isso, com esse passo, podemos caminhar para as outras duas imoralidades
serem superadas, na medida em que os defensores públicos comecem a defender o direito de cada criança
pobre deste País ter uma escola igual à da criança rica e o direito de cada doente neste País ter um atendimento decente para cuidar da sua saúde.
Era isso, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PSDB...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Olha, nós temos inscritos aqui: Senadora Ana Rita, Senador Pimentel, Senador Flexa Ribeiro, Senador Eduardo Braga, Senadora Ana Amália.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Senador Ivo Cassol também, Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jader Barbalho, Senador
Wellington Dias, Senador Lindbergh, Senador Ivo Cassol, Senador Cássio Cunha Lima, Senador Pedro Taques.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Anibal.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Senador Amorim, Presidente, já havia pedido antes.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Paim também, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – O PSDB orienta a sua Bancada a votar “sim”, e
eu declino da minha inscrição.
(Manifestação da galeria.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sr. Presidente, declino da minha inscrição, para
que possamos votar logo, renovando a orientação da Bancada do PSDB, que vota “sim”
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizar todos os defensores e as defensoras...
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – ... pela luta, pela coragem, pela persistência, pelo movimento que fizeram pelas redes sociais, pela presença aqui no Congresso Nacional, pelo diálogo que vocês
travaram com os Parlamentares. E quero dizer que esta noite é uma noite histórica, porque a Defensoria Pública
é algo novo em termos da Constituição. Com esta aprovação hoje, nós estamos dando um caráter permanente, definitivo às Defensorias Públicas, atendendo, inclusive, a uma necessidade apontada no relatório da CPMI
que investigou a violência contra as mulheres.
A CPMI faz uma recomendação ao Governo brasileiro, aos governos estaduais que, de fato, amplie as
defensorias públicas nos Estados. Essa PEC fortalece a importância do trabalho dos defensores, porque é um
direito humano todas as pessoas terem acesso à Justiça, especialmente os mais pobres, especialmente aqueles
que não têm como pagar um advogado.
Então, parabenizo vocês por essa luta, parabenizo todos os Parlamentares que, de uma forma ou de outra,
envolveram-se nesse trabalho, relatando, ajudando, construindo o melhor caminho. Então, é uma conquista de
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todos, é uma conquista do Congresso Nacional, mas, acima de tudo, é uma conquista da população brasileira,
porque terá, a partir de agora, uma Defensoria fortalecida e reconhecida nacionalmente.
Muito obrigada, e um abraço para todos vocês.
(Manifestação da galeria.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu também abro mão da minha inscrição para poder agilizar os trabalhos, para que tenhamos
votação.
Eu só queria registrar aqui a presença do Deputado Molon, do Deputado André Moura, que junto com
o Deputado Mauro Benevides, foram os autores da PEC, e parabenizar o belíssimo relatório do Senador Jucá.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente,
Renan Calheiros, como Senadora do Rio Grande do Sul e Senadora mulher, eu fico muito honrada e orgulhosa de ver ao seu lado, à mesa, a líder da Defensoria Pública, da Associação Nacional dos Defensores Públicos,
Patrícia Kettermann.
Ela, combativa como as bravas mulheres gaúchas do nosso Estado, liderou um trabalho exemplar de
convencimento, mas não do convencimento passional de um interesse corporativo, mas de um interesse da
sociedade brasileira e dos que mais necessitam da assistência jurídica, que é a Defensoria Pública.
Drª Patrícia, parabéns a todos os seus colegas e às suas colegas da Defensoria Pública!
Eu queria fazer uma homenagem à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, também pelo trabalho
exemplar, porque desde 2005... Como eu disse antes, o destaque que se pretendeu, felizmente derrubado, iria
quebrar o eixo central da autonomia dessa instituição. Então, por isso, todos – mas principalmente a população pobre, que precisa de uma defesa correta, exemplar – hoje saem ganhando. E, se ela sai ganhando, ganha
a justiça social, ganha a democracia.
Parabéns a todos! Faço isso para homenagear a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e, como estou
aqui do lado de outro Rio, o Rio de Janeiro, em nome do Senador Dornelles, também a Defensoria Pública do
Rio de Janeiro.
O nosso Partido, o Partido Progressista, é formado por um Senador de Alagoas, Benedito de Lira, em homenagem aos defensores de Alagoas; pelo Senador do Piauí, Ciro Nogueira, os defensores públicos do Piauí
são homenageados; pelo Senador Ivo Cassol, de Rondônia, e por esta Senadora aqui. Então, todos estão homenageados, especialmente na figura dessa líder da Defensoria Pública, Patrícia Kettermann.
Muito obrigada.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan Calheiros, também quero, como os demais Senadores que me antecederam, parabenizar os defensores
públicos do Brasil e o faço parabenizando os defensores do meu Estado do Pará.
(Manifestação da galeria.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O Brasil tem quase 800 comarcas e em apenas 28%
delas têm um defensor público. Mas quem está de parabéns hoje é a população menos favorecida do nosso
País que terá, a partir de agora, um defensor público para defendê-la junto ao Ministério Público e ao juiz.
Quero, então, Senador Renan Calheiros, parabenizar o Senado brasileiro, que aprova esta PEC por unanimidade no primeiro turno e, com certeza, por unanimidade no segundo turno também.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (Bloco Maioria/PMDB – PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar as lideranças dos defensores públicos do Brasil pela vitória desse instrumento fundamental em defesa dos mais pobres neste País. E quero dizer
da minha alegria particular, registrando meus cumprimentos aos defensores públicos do Pará. Porque, Sr. Presidente, eu não sei em que Estado do Brasil, à época em que as defensorias públicas foram instaladas, mas eu
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quero registrar a V. Exª, com grande orgulho, que, no meu Estado, o meu primeiro ato como Governador, em
1983, no meu primeiro mandato como Governador do Pará, foi criar a Defensoria Pública no Estado do Pará e
espalhá-la por todo o grande território paraense. Portanto, participar agora desta votação é motivo de voltar
ao passado e me sentir reconfortado e recompensado por ter criado a Defensoria Pública no meu Estado e estar aqui como Senador, mais uma vez, para participar da história dessa instituição.
Meus parabéns aos líderes dessa causa dos defensores públicos! Meus parabéns ao povo brasileiro!
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL. ) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu também gostaria, da mesma forma que o nosso Líder do Partido dos Trabalhadores, o Líder do
Governo Eduardo Braga e o Líder do Governo no Congresso José Pimentel, de parabenizar todos que participaram dessa luta.
Eu tive o privilégio, também como Governador, com apoio da Drª Norma, do Dr. Nelson Nery e de todos
os defensores e defensoras do meu Estado, de fazer ali um importante trabalho: o reconhecimento dessa realização de concurso e preenchimento de cargos. Em seu nome, Patrícia, parabenizo pela luta e pela persistência
até chegarmos a este momento aqui hoje.
Eu acho que é uma vitória não apenas dos defensores, mas uma vitória do povo brasileiro, especialmente dos que mais precisam.
Então, queria me juntar aqui e, em nome dos defensores e defensoras do Piauí, também comemorar este
momento, parabenizando todos que na Câmara e no Senado contribuíram para esta importante vitória de hoje.
Muito obrigado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, quero dizer com alegria que nos oito anos em que estive à frente do governo do
Estado de Rondônia a Defensoria Pública conseguiu desenvolver um trabalho fundamental, especialmente
para aquelas pessoas que necessitam de um advogado para fazer a sua defesa.
Votamos a PEC dando condição para que os nossos defensores públicos trabalhem em igualdade com
os demais colegas em todo o seu trabalho. Portanto, é uma conquista que aqui votamos e aprovamos, em duas
votações, para que os defensores públicos – tanto no Estado de Rondônia como em todo o Brasil – possam
mais uma vez continuar essa luta para os menos favorecidos.
Segundo os dados apresentados, o déficit no número de defensores de alguns Estados da Federação
chega a 300% ou 400%, enquanto no Estado de Rondônia esse déficit é pequenininho.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Portanto, quero aqui parabenizar todos os representantes
da Defensoria Pública nacional, os de Rondônia, que estão presentes, e dizer para vocês: parabéns, sucesso! A
luta valeu! Quem ganha é povo que necessita do atendimento de vocês. É isso o que esperamos pela frente.
Um abraço e obrigado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, defensores públicos, fui defensor público por três anos fazendo a Procuradoria
do Estado de São Paulo, mas exercendo a defensoria pública na Rua Tabatinguera e na Liberdade.
Eu me recordo de momentos felizes na Defensoria Pública, mas também me recordo, amigos, de cheiro de
preso, de cheiro do cidadão mais pobre, que chega, às 6 horas, à fila, para ser atendido pela Defensoria Pública.
Quero homenagear os defensores públicos do Brasil e quero ressaltar a importância dessa instituição
para a democracia.
Aqui se diz, a partir da promulgação da PEC – da emenda, porque se promulga a emenda –, da promulgação da emenda, que a Defensoria passa a ser permanente, não pode mais ser extinta.
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A Constituição fala no princípio da perenidade em poucos momentos: no art. 144, quando fala das Forças Armadas; também do Ministério Público, no art. 127. E agora a Defensoria Pública é permanente, não pode
ser extinta.
E os princípios são trazidos para a Defensoria, como indivisibilidade, unidade, independência. Isso traz
ao defensor que ele se subordinará apenas à sua consciência – apenas à sua consciência – na escolha do melhor caminho para aquela demanda.
Encerro, Sr. Presidente, lembrando um grande defensor público do Estado de Mato Grosso, o Dr. Márcio
Dorilêo. Quero homenagear os defensores públicos de Mato Grosso na pessoa desse grande defensor público
e dizer que homenagear a Defensoria Pública é homenagear a Justiça, porque o Ministério Público é forte – é
forte, e é bom que o seja –, mas a Defensoria também precisa se ombrear com o Ministério Público e, nos interesses administrativos, também a Magistratura.
Parabéns à Defensoria Pública brasileira!
(Manifestação da galeria.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan...
Presidente Renan, um segundo para a minha intervenção.
Presidente Renan... Presidente Renan, pela ordem.
Pela ordem, Presidente Renan.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia deixar, neste momento ímpar do Brasil, que estamos
vivendo, de também me associar aos demais colegas aqui, que já se manifestaram em relação à PEC da Defensoria Pública de nosso País.
Sem sombra de dúvida, a Defensoria Pública em nosso País presta serviços relevantes, mas, acima de
tudo, àqueles menos afortunados, àquelas pessoas que muitas vezes ficam à margem do serviço jurisdicional
prestado.
Nesse caso, particularmente, como Senador de Mato Grosso – tive a honra também de ser Governador
daquele Estado –, sempre apoiei a Defensoria Pública, mas certamente nós escrevemos, nos Anais da história
deste País, um novo momento para a Defensoria Pública.
De maneira que saúdo todos os defensores públicos do Brasil, na certeza absoluta de que, desta feita,
não só estamos fazendo justiça àqueles que merecem, mas, acima de tudo, teremos uma Defensoria Pública
ativa. Sempre a Defensoria Pública estará defendendo aqueles mais humildes, que dependem efetivamente
do trabalho, como o que os senhores prestam neste imenso País.
Parabéns! Sucesso! Que Deus abençoe todos vocês!
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, agora, sim, o símbolo da Justiça, que é a balança, ganha verdadeiramente mais equilíbrio, porque
haverá o juiz, haverá o promotor e haverá o advogado sobretudo dos pobres, que é o defensor.
Sr. Presidente, quero aqui parabenizar todos os autores da PEC, em nome do nosso Líder lá na Câmara,
Deputado André Moura, que foi um baluarte e um defensor o tempo todo, o Deputado Molon e o Deputado
Mauro Benevides, que foram verdadeiros guerreiros defendendo esta causa.
E quero homenagear todos os defensores na pessoa do meu professor o Defensor Público Geral de Sergipe, Raimundo Veiga, que está ali, com muito orgulho, meu professor de Direito; o Subdefensor Jesus Jairo; o
Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe – ADPESE, Dr. Sérgio, e o Defensor Leo Neto.
(Manifestação da galeria.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – E quero, Sr. Presidente, para encerrar, dar
uma sugestão. Presidente, a informação que temos é que o Presidente Henrique Alves vai aceitar a data para
promulgação que o senhor quiser. Diga-nos hoje qual vai ser a data. Pode ser na próxima quarta-feira, Sr. Presidente. Vamos combinar, para que juntos possamos fazer essa grande festa e que eles estejam aqui de volta
para comemorar este momento tão especial e de muita conquista para o povo brasileiro.
Fica aqui esta sugestão, Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao Senador Amorim, que tem que ser uma coisa de cada vez. Vamos primeiro finalizar esta aprovação
aqui, para depois pensarmos na festa da promulgação.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria aqui, homenageando o autor da matéria, Deputado Mauro Benevides, e
as pessoas que com ele assinaram, como o Deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, o Deputado
Amauri Teixeira, que foi o Relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, que é do Partido dos Trabalhadores da Bahia, e ao mesmo tempo me somando aos meus companheiros aqui Senadores do Partido dos Trabalhadores, externar o nosso respeito absoluto aos seis mil defensores públicos estaduais que estão espalhados
em todo o Brasil. E dizer que fica uma homenagem especial também à Associação Nacional dos Defensores
Públicos, que teve a capacidade de se mobilizar e de mostrar que é possível construir unanimidade, construir
consenso a partir da boa conversa, da boa argumentação, da boa construção.
Esta Casa revisora, o Senado Federal, é exatamente a Casa em que buscamos construir esses consensos. E
hoje nós tivemos uma aula de consenso aqui, com a contribuição da Associação Nacional de Defensores Públicos.
E ficam os cumprimentos à Patrícia Kettermann, a sua presidente, que bem representa a todos os defensores.
E quero também deixar o meu abraço para todos os defensores públicos do Estado do Acre. Dizer que,
da mesma forma que eles têm se empenhado na defesa dos mais pobres, possam radicalizar nessa defesa, para
que justiça seja feita, cada vez mais, com o direito chegando a todas as pessoas.
Fica, então, este cumprimento, declarando esse apoio...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... e o meu orgulho de poder participar desta data
em que votamos a cota racial e, ao mesmo tempo, votamos essa matéria de importância máxima para as defensorias públicas do Brasil.
Parabéns a todos!
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, como é bom: nós, aqui no plenário; e o Brasil está assistindo a essa moçada aí ao seu lado.
Todos têm que ser homenageados, mas V. Exª também merece a homenagem. Se não fosse a sua coragem,
essas PECs não seriam pautadas. Segundo...
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Obrigado, Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Meus amigos, deixem-me dizer a vocês que, a partir
de hoje, essa moçada vai ter muito mais força para defender aqueles que mais precisam.
Permitam que eu termine dizendo só isto: vocês – eu, que trabalho tanto com direitos humanos, e esta
Casa trabalha – são vanguarda dos direitos humanos, são...
(Manifestação da galeria.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E, aí, termino – são homens e mulheres que fazem
o bem sem olhar a quem. Viva a defensoria pública!
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira, com a palavra V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tarde, a noite de hoje é um momento singular para esta Casa, até porque a pauta
de que nós estamos tratando é uma pauta legislativa positiva.
Nenhuma organização, principalmente de prestadores de serviços para a sociedade organizada, pode
sobreviver se não tiver autonomia. Mas não é autonomia apenas no exercício da atividade; é uma autonomia
administrativo-financeira. Com a aprovação dessa PEC, é lógico que estamos dando aos defensores públicos do
Brasil essa autonomia, para que eles possam desenvolver a sua atividade com muito mais desenvoltura, para
que eles não fiquem dependendo, muitas vezes, em um determinado momento, de pouca vontade.
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Eu queria cumprimentar os defensores, particularmente, do meu querido Estado de Alagoas, e, ao mesmo
tempo, apelar para aumentarmos o maior número possível de defensores públicos, porque as grandes bancas
de advogados defendem o direito e muitas vezes nem o direito das pessoas que não têm. E o pequeno, o pobre, aquele que não tem condições de constituir um advogado terá que ter um defensor público para cuidar
do seu direito, das suas demandas.
Queria aproveitar para cumprimentar a todos os Senadores da República desta Casa, na tarde de hoje,
e, ao mesmo tempo, parabenizar os defensores públicos do Brasil, de uma maneira geral, em nome dos defensores públicos de Alagoas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e um grande abraço para todos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, muito rápido.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não poderia deixar de externar a minha satisfação em estar votando essa matéria na noite de
hoje, porque muito se fala em uma sociedade mais igual, mais justa e muitas coisas precisam ser feitas para
que tenhamos essa sociedade que tanto buscamos e, dentre as coisas que precisam ser feitas, está o fortalecimento da Defensoria Pública.
Portanto, votando essa matéria na noite de hoje, tenho absoluta certeza, e todos nós temos essa convicção, de que estamos dando essa contribuição para essa sociedade que tantos de nós propalamos, defendemos e divulgamos.
Quero homenagear todos os defensores aqui presentes e quero também homenagear a Defensoria Pública, os defensores públicos do meu Estado, o Estado do Rio Grande do Norte.
Fica aqui o meu posicionamento, o posicionamento do meu Partido, o Partido Verde, a homenagem a
esta Casa pela coragem e pelo desprendimento desta tarde e noite e, sobretudo, esse trabalho tenaz e vigoroso que os defensores públicos fazem pelo Brasil afora.
Parabéns.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, V. Exª é o último orador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero cumprimentar todos os defensores públicos, a Patrícia, a Associação Nacional dos Defensores.
Nesses últimos dias, ao dialogarem conosco, acredito que todos os Senadores compreenderam a importância desse trabalho tão significativo.
São muitas as cartas que recebo diariamente de pessoas que estão no aguardo de quem possa defendê-las. Muitas vezes, estão há tempo no sistema penitenciário, em alguma cela, aguardando a possibilidade
de que possa um defensor defendê-las, mesmo que sem nenhum recurso delas próprias ou de suas famílias.
Então, o que nós aprovamos hoje constitui uma esperança muito maior para todos esses brasileiros e
para todos nós.
Meus parabéns a todos vocês!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, mais uma vez, agradecer as
honrosas presença do Haman Tabosa de Moraes e Córdova, que é o Defensor Público Geral Federal – uma honra muito grande tê-lo aqui –, do Dinarte da Páscoa Freitas, que é o representante da Associação Nacional dos
Defensores Públicos Federais, e da Patrícia Kettermann, que é da Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Esse é um grande momento do Parlamento nacional. O Senado, hoje, dá mais um passo no reconhecimento da importância da Defensoria Pública e, assim, como consequência, privilegia o acesso dos mais necessitados à Justiça do Brasil.
O Senado valoriza a missão primordial da Defensoria Pública brasileira de prestar assistência jurídica
gratuita e de qualidade àqueles que não podem pagar por serviços advocatícios.
Ao fortalecer a independência do Defensor, criamos verdadeiramente as condições para que o Defensor
se torne efetivamente um agente da transformação social no Brasil.
O compromisso do Senado Federal é com o fortalecimento das instituições públicas, com o atendimento
dos mais destituídos e com maior justiça social no País.
Dessa maneira, entendemos definitivamente que o aprimoramento da Defensoria Pública é meio essencial para alcançarmos esse fim.
Eu quero cumprimentar o Deputado Mauro Benevides, que foi Senador, que foi Presidente do Senado
Federal e que é o primeiro subscritor desta importante Emenda à Constituição Federal.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Encerrando o encaminhamento da
votação, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –SIM 59. Nenhum voto NÃO. Nenhuma
abstenção.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está, portanto, aprovada, em segundo
turno, a Proposta de Emenda Constitucional nº 4.
A Presidência convocará sessão solene do Congresso Nacional para promulgação da emenda constitucional.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à promulgação, e será
feita a devida comunicação ao Presidente da Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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.
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 521, de 2014)
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 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
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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 DA CÂMARA Nº 32, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2014 (6.809/2013, na Casa de origem) de iniciativa da Presidência da República, que reabre o prazo para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES
e dá outras providências.
Pendente de leitura do parecer da CE.
Dependendo de parecer da CAE.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 29, 30, 32, 34, 36, 37 e 39, a ele oferecidas; aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 42, de 2007, 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos
termos da Emenda nº 32-CTMCDC (Substitutivo), que oferece;
– aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18,
20, 26, 28, 34, 36 a 38, 41 a 43, 45, 47 a 49, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43-CTMCDC,
que oferece;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190, 340, de 2008; 1, 135, 408, 429, de 2009;
55, 125, 180, 279, 282, 283, de 2010; 65, 452, 460, 463, 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459, 464,
2012; 5, 24, 329, de 2013;
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009 e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625, 735, de 2007; 278, de 2010; 271, 439, de
2011; 197, 222 e 371, de 2012;
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– 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.
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
18
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-Complementar, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
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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).
24
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
25
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
26
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
27
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
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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.
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).
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38
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 299, de 2014, do Senador Ciro Nogueira, solicitando
que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 96, 97 e 645, de 2007, que tramitam em conjunto, além da
Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (alterações no código de Trânsito Brasileiro).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 530, 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 Senhora Nilce Ramos da Silva, bem como seja encaminhado o referido
voto ao seu filho, o Senhor David Assayag, no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 1904, nos altos – Centro,
CEP:669151-260, Parintins/AM.
Justificação
A Nação Parintinense está de luto. Faleceu a mãe do levantador de toadas David Assayag. O “Imperador”,
como é conhecido, soube da noticia enquanto fazia um show na quadra da Escola de Samba de Aparecida, na
madrugada do dia 18 de Maio de 2014. Ele seguiu com o show, em homenagem a Rainha do Folclore, Brenda Dianná, e depois seguiu para Parintins, onde Nilce Ramos da Silva, torcedora do Caprichoso, foi sepultada.
A mãe do levantador, de 90 anos, estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Seu estado clínico era grave. Ela se alimentava por
sonda. Há dois meses Dona Nilce sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), dentro do banheiro da casa dela,
no bairro São Vicente de Paulo, em Parintins, e logo depois foi transferida para o Pronto Socorro.
Ainda em Manaus a mãe do Imperador David foi submetida a uma traqueostomia para melhorar a respiração e uma cirurgia no crânio para drenar líquidos.
Dona flor como era conhecida era contadora de histórias e muito espontânea. Dedicou uma vida toda a
cuidar de seu filho David após sofrer um acidente grave que lhe tirou a visão.
Lamento profundamente o falecimento da sua mãe, Dona Nilce. Prezado Davi Assayag receba os meus
pêsames neste momento de grande perda. Desejo que você tenha paz de espirito para suportar tamanha perda, a tristeza e a saudade. Receba as minhas condolências e um fraternal abraço.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao Arquivo.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a ministra Ideli Salvatti, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência
da República (SDH/PR), afirmou nesta terça-feira (20), que um dos mais importantes legados a serem deixados
ao País, após a realização da Copa do Mundo Fifa 2014, será a articulação em favor do combate à violência, aos
abusos e à exploração às populações vulneráveis que temos em nosso país.
A ministra dos Direitos Humanos fez sua declaração na cerimônia de abertura do 9º Encontro da Agenda
de Convergência Proteja Brasil – Faça Bonito e referia-se ao trabalho que vem sendo desenvolvido por meio do
Disque Direitos Humanos (Disque 100) e o aplicativo Proteja Brasil, junto às esferas municipal, estadual e federal.
Trata-se, pois, de uma agenda de convergência, que visa proteger mulheres, idosos, crianças e adolescentes, que são alvos de abusos e da exploração sexual. Esta ação mobilizadora da sociedade, foi criada para
auxiliar no período de realização do Mundial, ações de com bate à exploração sexual e prestar socorro às populações atingidas por grandes tragédias, como as enchentes que atingem a Região Norte do País, há cerca de
dois meses. A mobilização compreende, ainda, a equipagem dos conselhos tutelares e a garantia de plantões
integrados nas cidades-sede da Copa do Mundo.
Quero, nesta oportunidade, senhores senadores e senadoras, destacar a relevância desta previdente
articulação e mobilização social, política e cultural, feita pelos governos, os movimentos sociais e o setor empresarial frente ao problema social da exploração sexual.
Destaco principalmente o fato de a ministra anunciar a articulação entre os entes públicos exatamente,
marcando a passagem do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ocorrido no último dia 18.
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Como se sabe, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
faz uma homenagem a Araceli Cabrera Sánchez Crespo, que em 18 de maio de 1973, com apenas oito anos
de idade, foi sequestrada, estuprada e morta. Seu corpo, apareceu dias depois, em uma movimentada rua de
Vitória, no Espírito Santo, desfigurado por ácido. Esse bárbaro crime, nobres colegas, ficou impune, pois os
acusados, Dante de Brito Michelini e Paulo Helal, pertencentes a uma tradicional família daquela capital, garantiram a impunidade.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído
pela Lei 9.970, de 17 de maio de 2000, de autoria da então deputada federal Rita Camata (PMDB/ES), que, muito comprometida com esta questão, presidiu neste Congresso Nacional, a Frente Parlamentar pela Criança e
Adolescente.
Pois bem. Mesmo com toda a mobilização institucional, social e política, que é organizada a cada ano,
para fortalecer o combate à violência, aos abusos e à exploração de crianças e adolescentes, ainda assim, convivemos com este mal social, e os números, sobre os casos de pedofilia, violência e exploração sexual, praticada
contra nossas crianças e adolescentes, ainda nos assustam e nos causam revolta.
No meu Estado de Roraima, os dados sobre abuso e exploração sexual a crianças adolescentes impressionam. De acordo com o Serviço de Enfrentamento a Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes (SEV), antigo projeto Sentinela, de 2008 até agora, 4.800 menores, de ambos os sexos, vítimas
de algum abuso, foram atendidos em Boa Vista.
Os dados de 2008 mostram que foram atendidos 559 crianças e adolescentes do sexo masculino, e 2.245
do sexo feminino. Em 2013, os dados mostram 458 meninos e 1.143 meninas, vítimas de abusos, que foram
atendidos.
Impressiona saber que este ano, este ano, de janeiro a abril, foram registrados 83 casos de crianças e
adolescentes do sexo masculino e de outras 312 crianças e adolescentes do sexo feminino, que reclamaram
do crime, junto ao serviço atendimento psicológico, social e educacional, oferecido às vítimas, pelo Centro de
Referência Especializado da Assistência Social.
Deixo, portanto, o registro da passagem do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, ocorrido no último dia 18 e minha posição de apoio aos órgãos e movimentos
sociais que lutam pela garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes do nosso país e do meu Estado de Roraima.
Era o que tinha a registrar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
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)
2
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.
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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)
3
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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 77, DE 2013
(Calendário Especial nos termos do Requerimento nº 521, de 2014)
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.
6
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.
7
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.
8
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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9
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 270, DE 2006
(Agendada por acordo de lideranças)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2006 (nº 7.495/2006, naquela Casa),
do Senador Rodolpho Tourinho, 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.
-Pendente de pareceres da CAS e CAE.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2014
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2014 (6.809/2013, na Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que reabre o prazo para requerimento da moratória e do parcelamento previstos no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES e
dá outras providências.
Pendente de leitura do parecer da CE.
Dependendo de parecer da CAE.
11
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.
12
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.
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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.
13
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.
14
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).
15
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).
16
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).
17
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
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18
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).
19
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).
20
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).
21
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).
22
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.
23
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).
24
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).
25
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).
26
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,
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também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (reclamações de usuários de
serviços de telecomunicações).
27
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).
28
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)
29
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.
30
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).
31
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).
32
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).
33
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).
34
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 (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL ) –Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 12 minutos.)
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