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CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81
Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 243 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão
expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que
couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de junho de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente

Senador Renan Calheiros
Presidente

Deputado Arlindo Chinaglia
1º Vice-Presidente

Senador Jorge Viana
1º Vice-Presidente

Deputado Fábio Faria
2º Vice-Presidente

Senador Romero Jucá
2º Vice-Presidente

Deputado Marcio Bittar
1º Secretário

Senador Flexa Ribeiro
1º Secretário

Deputado Simão Sessim
2º Secretário

Senadora Angela Portela
2ª Secretária

Deputado Maurício Quintella Lessa
3º Secretário

Senador Ciro Nogueira
3º Secretário

Deputado Biffi
4º Secretário

Senador João Vicente Claudino
4º Secretário
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Ata da 89ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de junho de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Walter Pinheiro e Roberto Requião
(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às 12 horas e 54 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT- RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do Regimento interno, vai à publicação no Diário do
Senado Federal.
É o seguinte o expediente despachado:
REQUERIMENTO
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COMUNICAÇÕES
Of. no 103/14/PROS
Em 4 de junho de 2014
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indicação para Comissão Mista de Medida Provisória
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado HUGO LEAL (PROS/RJ), na condição de titular no
lugar do Deputado Givaldo Carimbão (PROS/AL) e o Deputado Nelson Padovani (PSC/PR), na condição de suplente no lugar do Deputado Valtenir Pereira (PROS/MT), para comporem a Comissão Mista da Medida Provisória nº 646, de 2014.
Atenciosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PROS.
Of. nº 212/2014 – Bloco
Brasília, 3 de junho de 2014
Assunto: Substituição de membro titular na Comissão Mista MP 646/14
Senhor Presidente,

Solicito especial atenção de Vossa Excelência no indicar o Deputado Zoinho (PR/RJ) para membro titular em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) na Comissão Mista da Medida Provisória no 646, de 2014,
que Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Respeitosamente, – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP.

AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Recebimento do Aviso nº 524, de 2014, na origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução nº 10, de 2014, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal sob o nº
TC-014.401/2014-2 e remetido ao setor competente para as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 524 – GP/TCU
Brasília, 3 de junho de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 807 (SF) de 30-5-2014, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 10/2014 (SF), que “’Autoriza o Município
de Canoas – RS a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor de até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos
decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo nº
TC-014.401/2014-2, foi remetido à Secretária-Geral de Controle externo (SEGECEX), desta Casa, para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente
O Aviso nº 524, de 2014, foi juntado ao processado da Resolução nº 10, de 2014.
Recebimento dos seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 35, de 2014 (nº 742/2014, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 1.409/2014-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 58/2013, do Senado Federal
(TC 033.836/2013-2); e
– nº 36, de 2014 (nº 745/2014, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 1.410/2014-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 59/2013, do Senado Federal
(TC 033.837/2013-9).
São os seguintes os Avisos:
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AVISO Nº 35, DE 2014
Brasília, 28 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 2.725 (SF), de 12-122013, cópia do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do processo nº TC 033.836/2013-2, na
Sessão Ordinária de 28-5-2014, 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, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente
AVISO No 36, DE 2014

Aviso no 745 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 28 de maio de 2014
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Oficio no 2726 (SF), de 12-12-2013,
cópia do acórdão proferido pelo Plenário desta Cor te nos autos do processo n o TC 033.837/2013-9, na
Sessão Ordinária de 28-5-2014, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado acórdão produzirá efeitos apó s o seu trânsi to e m
julgado e que eventuais providências a cargo dessa Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente
Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
Recebimento do Aviso nº 37, de 2014 (nº 520/2014, na origem), do Tribunal de Contas da União, que
encaminha Relatório de suas Atividades, referente ao 1º trimestre de 2014.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT- RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Eu sou o primeiro orador inscrito, e já
há V. Exª, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Eu pediria, se fosse
possível, que me inscrevesse para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – V. Exª, de imediato, está convocado a
ir à tribuna para a sua comunicação inadiável; posteriormente, eu, como primeiro orador inscrito, farei o meu
pronunciamento, e V. Exª coordenará os trabalhos da Casa, até o momento em que entender adequado.
Senador Casildo Maldaner, grande Senador de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Caro Presidente Paulo Paim, ilustres colegas...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Permita-me só, embora ele tenha saído,
eu queria muito agradecer ao Senador Delcídio do Amaral, que tinha uma agenda no Ministério e fez questão
de ficar aqui no plenário, para nós iniciarmos os nossos trabalhos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Ele disse que vai se encontrar em seguida com
o Ministro da Agricultura, Neri Geller.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) –Muito bem!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – ... com quem vamos viajar à tarde, para a região
sul de Santa Catarina, mais precisamente para a cidade de Braço do Norte, onde hoje será aberta uma grande
exposição, uma das melhores do sul do Brasil, com destaque, Senador Paim, para o gado jersey. É uma bacia
leiteira no vale verde de Braço Norte, sul-catarinense, onde hoje, às 19 horas, será aberta essa grande feira, com
repercussão em função da qualidade do gado jersey na América do Sul.
E o Senador Delcídio foi se encontrar com ele naturalmente para tratar de assuntos do Mato Grosso do
Sul. Mas nós vamos acompanhar o Ministro nesta tarde/noite até aquela região sul, em Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem! Meus cumprimentos, mais
uma vez.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – V. Exª olha por Santa Catarina, essa a
grandeza do seu mandato, V. Exª olha, e é natural, principalmente por Santa Catarina, mas com um olhar muito carinhoso para toda a Região Sul. E o Rio Grande do Sul agradece a V. Exª, que veio lá das – como é que se
chama? – das coxilhas do Rio Grande.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Como diz o outro, um gaúcho catarinense.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Isso.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – E V. Exª gaúcho, mas com influências fortes de
Santa Catarina – aliás, do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Na última semana, Sr. Presidente, eu tive a
honra de representar o Senado num Encontro Internacional em Guayaquil, no Equador, sobre Defesa Civil. Os
países que compõem as Américas lá se encontraram para debater sobre as melhores práticas, as melhores maneiras de enfrentar catástrofes, de preveni-las. Foram trocadas experiências sobre como fazer, como praticar o
modelo de um, o modelo de outro, como é que se realiza neste país, naquele acolá.
Do Brasil, nós tivemos a honra de, em nome do Senado, participar do evento, pois fui Relator de uma
comissão especial sobre esse tema, constituída aqui em 2011, sob a presidência do Senador Jorge Viana, com
diversos colegas que suscitaram diversas propostas para apresentar ao Brasil.
Naturalmente, levamos as nossas teses ao encontro em Guayaquil e colhemos as de outros países, para
ver as que melhor se adaptam ao Brasil.
Esteve presente também o General Adriano, que hoje é o Secretário de Defesa Civil no Ministério da Integração Nacional. Fizeram-se presentes outros diretores, outros representantes do referido Ministério, mais
precisamente da Secretaria Nacional de Defesa Civil, além de representantes da Defesa Civil de diversos Estados e Municípios do nosso País.
Por isso, eu faço uma breve análise sobre esse tema, que foi abordado na semana passada nesse encontro, lá em Guayaquil, no Equador.
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Foi a quarta missão da Plataforma Regional das Américas para Redução de Riscos e Desastres. Esse foi o
maior encontro das Américas sobre Defesa Civil, em que tivemos a ocasião de debater, com representantes de
organizações governamentais e não governamentais de diversos países que compõem as Américas e trocar
experiências em prol de uma política mais efetiva de Redução de Riscos de Desastres.
Esse Grupo de Trabalho de Alto Nível, que se reuniu em Guayaquil, definiu como resultado duas importantes diretrizes para a redução do risco de desastres, a serem buscadas nos próximo anos como marco internacional, cuja síntese é a seguinte:
- primeiro, contribuir, Senador Ataídes, para a redução de riscos de desastres originários de fenômenos
naturais ou induzidos pelo ser humano, através da coordenação e promoção de políticas, estratégias, planos
e promoção de atividades de estimativa, prevenção e redução de risco, preparação, resposta a desastres e reconstrução, assim como incentivar a cooperação e assistência mútua por meio de intercâmbio de experiências;
- segundo, estabelecer mecanismos de coordenação e cooperação entre os sistemas nacionais do Grupo
Internacional de Redução do Risco de Desastres e/ou de defesa civil, proteção civil e assistência humanitária
dos Estados participantes, com vistas a avançar na adoção e implementação de políticas regionais sobre a matéria, a partir de uma perspectiva abrangente.
Para alcançarmos as duas diretrizes citadas, necessitamos buscar os seguintes objetivos projetados:
- criação de capacidades e intercâmbios de experiências em nível regional, nacional e local;
- desenvolvimento de sistemas de informação para a configuração de redes de acompanhamento de
situações de risco;
- avaliação e monitoramento de riscos, alerta precoce e planos específicos para a estimativa, prevenção
e atenção de desastres;
- sensibilização da população, promovendo-se uma cultura de gestão de risco de desastres com efetiva
participação social;
- promoção de assistência mútua;
- institucionalização e desenvolvimento da gestão de risco de desastres e adaptação à mudança climática, incorporando-a e implementando-a ao planejamento institucional e territorial para o desenvolvimento
sustentável das comunidades; e
- promoção de uma grande aliança pública e privada em gestão de risco de desastres, contribuindo-se,
de maneira ativa, nos processos intergovernamentais que busquem tal redução.
O Brasil, caros colegas, em que pese não ter a cultura da prevenção, tem-se mostrado, ultimamente, um
vanguardeiro, buscando cumprir as diretrizes propostas. Inclusive já alcançamos diversos dos objetivos citados.
Desde a aprovação da Lei nº 12.608, de 2012, que trata de um marco legal para a defesa civil – na ocasião,
tivemos o privilégio, como disse no início, de relatar essa matéria –, avançamos muito em questões relacionadas à elaboração de estruturas administrativas, formulação de banco de dados, com informações geográficas
específicas de regiões sensíveis ao risco de desastres e, por fim, temos buscado meios de custear os diversos
projetos de prevenção de que tanto a sociedade brasileira necessita.
Volto a insistir: pouco adianta estruturarmos as defesas do Brasil, se não houver disponibilidade de recursos.
Em Guayaquil, pude explanar sobre um de meus projetos de lei que apresentei aqui, no Senado Federal,
o qual prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil para as defesas civis.
De acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase R$2,5 bilhões por ano, que seriam repartidos,
igualitariamente, entre as defesas civis federal, estaduais e municipais.
A importância dessa proposta é que se vai estimular a cultura do seguro, vai se fazer com que haja esse
movimento nas comunidades, porque, desde que é feito o seguro no Município xis, na hora em que se recolhe o prêmio – se é de uma geladeira, se é da casa, se é de um carro –, 1% do valor recolhido, não do sinistro
naturalmente, vai para a defesa civil, ficando com ela, em nível nacional, um terço. O segundo terço vai para a
defesa civil organizada no Estado correspondente onde se praticou esse seguro. E, para fechar os três terços,
para fechar o inteiro, este último terço irá para o Município de origem onde se praticou o seguro; irá para aquela comunidade, para aquele Município, desde que lá se encontre a defesa civil organizada, preparada, e, com
isso, nós vamos incentivar a cultura do seguro, vamos preparar, vamos mudar a situação atual.
As companhias alegam que terão que talvez transferir para os consumidores esse 1%. Nós estamos
contra-argumentando, dizendo que não é necessário e que, com a motivação da comunidade, da defesa civil
organizada daquele Município, a sociedade mesmo vai motivar a cultura do seguro. Por quê? Já se sabe de antemão que, de todo seguro que se realizar, ao menos um terço que se praticar no nosso Município vem para a
nossa autodefesa, vem para a nossa defesa civil organizada no nosso Município.
E, mais importante ainda, a maior parte, em torno de 70%, deve ser reservada e aplicada para projetos de
prevenção no Município de possíveis desastres que podem ocorrer. Por exemplo, podem ser feitos muros de
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contenção em lugares em que pode ocorrer um acidente ou outro, um sinistro, para evitar esses desastres. Com
isso, as companhias de seguro vão até lucrar, a médio e longo prazo, porque vai aumentar a cultura do seguro,
e, com a prática da prevenção, com os investimentos em prevenção, os sinistros serão menores, de toda ordem
– de carros, de casas, disso ou daquilo. E as companhias de seguro terão menos a indenizar quando isso ocorrer.
Então, tudo isso vai motivar a população, e vamos nos organizar para começarmos a ter uma sociedade mais praticante. Inclusive, uma das teses também é instruí-la, tornando-a uma sociedade de resiliência. Se
uma infelicidade vier, um desastre, porque ninguém está livre disso, a sociedade está preparada para enfrentar a calamidade, como ocorre na Austrália, no Japão e em outros países. Lá a sociedade é uma sociedade de
resiliência, preparada para se organizar e reconstruir, e assim por diante. Dessa maneira, é fundamental, sem
dúvida alguma, que esse projeto avance.
Nesses países, quando expusemos essa proposta, sentimos que houve uma receptividade forte. Estava
lá a autoridade mais alta das Nações Unidas em relação à defesa civil, com sede em Genebra, que é da ONU, a
Profª Margareth. Ela ficou entusiasmada com essa tese, e há outros países que querem conhecer o projeto. E
já existe, em alguns países, o envolvimento da participação privada com a pública nessas questões. Essa proposta está criando volume, sem dúvida alguma.
E o que é mais importante: esses recursos seriam destinados, prioritariamente, para ações de prevenção,
como falei antes, tendo-se em vista que cada real investido nessa modalidade economiza R$7,00 na reconstrução. É outro dado importante.
Para finalizar, Sr. Presidente – sei que o meu tempo está se esgotando –, para cada real que eu aplicar em
prevenção – estes são dados concretos, levantados no mundo, que mexem com isso –, eu economizo R$7,00
que seriam gastos na reconstrução do que foi danificado.
Então, vale a pena levarmos em consideração todos esses dados.
Precisamos procurar novas saídas – como dizem os chineses, “temos que buscar uma escada para descer
do problema que enfrentamos” – para proteger nossa sociedade dos desastres, ensinando-a a ser resiliente,
como disse antes, proporcionando meios para prevenção e, quando necessário, para a reconstrução.
Então, faço esta prestação de contas em função da missão, que eu recebi, de representar o Senado Federal
em Guayaquil, na última semana, nesse encontro das Américas, com a presença, naturalmente, de representantes do nosso Ministério da Integração Nacional, mais precisamente ligados à Secretaria Nacional da Defesa
Civil, e também de vários Estados do Brasil relacionados às defesas civis, inclusive de Municípios.
Acho que é importante nós avançarmos, mudarmos a cultura, nos dedicarmos a esse tema que vale a
pena, de questões em que nós ainda somos imprevidentes. Nós temos que olhar um pouco além do horizonte
para prepararmos cada vez mais o futuro do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Casildo
Maldaner, de Santa Catarina, que, mais uma vez, aqui faz uma fala brilhante, como sempre.
Senador, não sei como está o seu tempo...
Está mais ou menos? Então eu libero V. Exª e vou chamar o Senador Ataídes Oliveira, porque ele tem um
tempinho...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Agradeço a V. Exª, até porque se encontra na
Comissão de Agricultura o ex-Vice-Governador Miguel Rossetto, que foi Ministro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Meu amigo, gente finíssima.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Amigo de V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Vou pedir a V. Exª que me permita, da
tribuna da Casa... O Ministro Miguel Rossetto é um grande parceiro – fomos do mesmo sindicato, do Sindicato
dos Metalúrgicos de Canoas –, mas a vida vai traçando, digamos, os seus passos. Ele foi Vice-Governador, é da
direção do nosso Sindicato, foi Ministro agora, pela segunda vez, e eu sou Senador da República.
Eu queria que V. Exª, lá, se puder,...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Essa é a ideia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... diga a ele que só não estarei lá porque
estou presidindo a sessão, pela importância dos temas em debate.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Com certeza.
Muito obrigado a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Agradeço, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – ...pela generosidade, como sempre acontece.
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Aí, nós podemos, agora, inclusive, ouvir, o Brasil pode ouvir o Senador Ataídes, que, por sinal, tem um
projeto extraordinário sobre o aproveitamento de energia solar. Fui informado de que ele autorizou que este
modesto Senador possa ser o relator dessa matéria. Fiquei muito feliz.
É um tema extraordinário o do aproveitamento da energia solar, hoje, no Brasil. Para os bens da União,
dos Estados, dos Municípios, os bens públicos, isso é fundamental e acho – isto deve constar do projeto; senão, sou capaz de adensar, se permitir – que os bancos públicos oficiais do Brasil, para financiar qualquer empreendimento – construções, galpões, galinheiros, obras, prédios, isso ou aquilo –, se for com financiamento
público, com recursos públicos, onde quer que seja, têm que exigir que se inclua no projeto o aproveitamento
da energia solar.
A ideia de V. Exª é extraordinária, Senador Ataídes. V. Exª vem do Tocantins com uma proposta para o
Brasil todo. Aliás, Cristo também veio de Belém de Judá e passou a ser Rei dos Judeus. Isto é fundamental.
Além da energia solar, nós, em Santa Catarina, quando tive a honra de ser governador, introduzimos a
exigência de que o órgão público nosso, do Estado, para financiar, deveria exigir o aproveitamento de águas
das chuvas, com a colocação de calhas nos galinheiros, nos galpões, para a suinocultura. Em qualquer coisa,
colocar calhas e reservatórios para colher água da chuva e ter essas reservas para quando precisar. Senão, tem
que estar sempre com carros-pipas, levando para lá e para cá.
Eu sei que agora é V. Exª quem vai falar e é com muita honra que o Brasil vai ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Mas, Senador Casildo, ainda me permita... Estão aqui, acompanhando os debates, de Santa Catarina, o Presidente do sindicato dos trabalhadores na
pesca de lá, o Manoel Xavier, e o Eros Aristeu Martins.
Eu disse a ambos que V. Exª é um dos grandes articuladores, como temos conversado aqui, para garantir
aquele projeto da aposentadoria especial, com pagamento na época do defeso, com piso salarial da categoria, que está pronto para a pauta. V. Exª nos ajudou muito nesse projeto e eles vão acompanhar os debates.
Então, em nome deles, eu agradeço a V. Exª, que é o líder deles lá, mas eu pego uma beiradinha lá em
Santa Catarina também.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Quem capitaneia, ainda mais no setor de previdência social, é V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Obrigado.
Senador Ataídes Oliveira, como Líder, para fazer seu pronunciamento.
Depois, como combinamos, V. Exª ficaria uns minutos aqui, para mim, se necessário for. Se não, a Senadora Lídice ficará na Presidência.
A Senadora Lídice da Mata já está aqui, pronta para falar e assumir a Presidência, se for necessário.
Fique à vontade em seu pronunciamento.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Bom dia, Sr. Presidente,
Senador Paim, Senadores e Senadoras, meu amigo Senador Casildo Maldaner, notável Senador da República,
tão proativo nesta Casa, que falava sobre a relatoria num projeto, de nossa autoria, que trata da energia limpa
neste País, Sr. Presidente, que é de extrema importância.
Eu acredito que esse projeto será aprovado o mais brevemente possível porque precisamos fomentar
neste País a energia limpa, sustentável, principalmente a fotovoltaica. O que não nos falta para a energia fotovoltaica é exatamente sol, energia solar, que nós temos com abundância.
Senador Maldaner, nós temos a matéria-prima para a confecção dessas placas de energia fotovoltaica,
o silício, que temos com abundância – só um país tem mais reserva em silício do que nós, a China –, mas, lamentavelmente, nós ainda não temos, em nosso País, uma indústria dessas placas de energia solar. Mas acredito que logo teremos. Hoje, no mundo, pelo que sei, a China está fabricando, a Coreia do Sul e a Europa estão
fabricando essas placas. Mas acredito que teremos, em breve, uma indústria capaz de fabricar essas placas.
Pois bem, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para falar um pouco sobre o meu querido Estado de Tocantins.
Lamentavelmente, coisas não muito boas têm acontecido em nosso querido Estado.
Eu gostaria de começar dizendo que o Tocantins, como tenho dito, é um gigante adormecido. Por que
é um gigante adormecido? Porque é um Estado que eu não considero novo. É novo em relação aos demais
Estados da nossa Federação. Mas, hoje, com seus 25 anos de criação, já não é mais um Estado tão novo, é um
Estado que já adquiriu a sua maioridade.
Eu o chamo de gigante adormecido, Sr. Presidente, porque nós somos um dos maiores Estados da nossa
Federação em termos de extensão. Nós temos 277 mil quilômetros quadrados de terras extremamente férteis
e planas. Desses 277 mil quilômetros quadrados, só para se ter uma noção, nós temos 15 milhões de hectares
prontos para o plantio. Em 5 milhões desses 15 milhões de hectares, Sr. Presidente, não é preciso derrubar uma
árvore sequer. Vejam só. Que ente federado que tem isso hoje?
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Nós temos uma das maiores bacias de água doce deste País e – por que não dizer? – do mundo. Somos
banhados por dois grandes rios totalmente nacionais, conhecidos de todos os senhores e as senhoras: o Rio Araguaia, esse grande rio que já foi cena de muitas novelas e muitos documentários, e o Rio Tocantins, um grande
produtor de energia, com várias usinas, que banha todo o nosso Estado. Também há dezenas de rios perenes
no nosso Tocantins. Uma pequena parte do nosso sudeste ali, neste período de agora, até sofre com a seca,
mas é um período pequeno e é uma região também pequena. Ou seja, nós temos abundância de água doce.
O nosso clima, no Tocantins, é extremamente definido. Nós sabemos quando vai fazer sol e quando vai
chover. Para o nosso agronegócio, que é a nossa economia maior, isso é extraordinário. Lamentavelmente, talvez não haja, no nosso País, um clima tão definido como o nosso de Tocantins.
O nosso subsolo, Sr. Presidente, é extremamente rico e grandioso. Nós temos ouro, diamantes e tantos
outros minérios, diamantes. Nós temos a maior jazida de minério de ferro do mundo. Tocantins tem a maior jazida de minério de ferro do mundo, que, por incrível que pareça, está ao lado da nossa querida capital, Palmas.
Temos a maior jazida de minério de ferro do mundo, até hoje não explorada, lamentavelmente.
Pois bem, Sr. Presidente. Temos um povo trabalhador, um povo honesto, um povo simples, mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, com todas essas riquezas, com todos esses valores, o nosso Estado continua, até
hoje, refém do Governo Federal.
Olha só: depois de 25 anos, um Estado tão rico... Se eu fosse colocar aqui as nossas riquezas, as nossas
grandezas, eu precisaria, Sr. Presidente, de, no mínimo, quatro ou cinco horas nesta tribuna. Lamentavelmente,
depois de 25 anos, o nosso Estado ainda está refém do Governo Federal, através do FPE, porque mais de 62%
da receita do nosso Estado advém do Fundo de Participação dos Estados. É lamentável!
Nós temos uma arrecadação de impostos que não ultrapassa R$1,4 bilhão por ano.
Acaba de chegar aqui a nossa querida Senadora Kátia Abreu, do Estado do Tocantins.
Estou falando, Senadora, das nossas riquezas, das nossas potencialidades, e dizendo que, lamentavelmente, nós continuamos reféns do Governo Federal com mais de 62% do FPE. Isto é lamentável para um Estado
como o nosso, tão rico e tão grandioso.
E os poucos empresários que temos no Tocantins não são respeitados, não são valorizados pelo Governo, principalmente por esse último Governo.
Aí começam os números. Aí começam os números. Nesses últimos quatro anos de governo, nós tivemos
oito Governadores em Tocantins. Foram oito Governadores! A nossa querida Senadora Kátia está aqui e sabe
disso. Foram oito Governadores de Estado!
A Sra Kátia Abreu (Bloco Maioria/PMDB - TO) – Permita-me um aparte, Sr. Senador?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS - TO) – Com todo o prazer, Senadora.
A Sra Kátia Abreu (Bloco Maioria/PMDB - TO) – Eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso, pelas
suas palavras, pelo seu senso de responsabilidade, pois nós precisamos denunciar para o Brasil – e esta Casa
é o lugar apropriado para isso – os destemperos, a desorganização e a má gestão nos lugares onde assim está
ocorrendo. O Jornal Nacional é testemunha a nosso favor. Foram três dias seguidos em que o Jornal Nacional
e o Bom Dia Brasil denunciaram três casos diferentes em áreas diferentes. Uma hora, isso ocorre na saúde. Uma
hora, as caixas d’água – isto parece até piada – pegaram fogo. Caixa d’água pega fogo em Tocantins, porque o
Governo assim deixou. E, num terceiro dia, isso se dá sobre a segurança pública. Quero lembrar o caso dos empresários, como V. Exª falou há pouco. O Estado de Tocantins deve R$1 bilhão a fornecedores, a prestadores de
serviços, pessoas que estão desesperadas, pois estão quebrando literalmente, desempregando pessoas, sem
pagar o salário, porque não conseguem fazê-lo. O Estado deve R$1 bilhão dos anos de 2012, de 2013 e, agora, de 2014. Quem recebe são apenas os escolhidos. Nós estamos entrando com uma petição, pedindo que o
Governo demonstre quais são os empresários credores do Estado e em que data eles entraram com suas faturas para o recebimento, porque a lei não permite que um empresário passe na frente do outro no recebimento. E, em Tocantins, virou uma escolha, são os escolhidos. Só Deus sabe, Sr. Presidente, como são escolhidos
os empresários que vão pagar. Talvez, sejam até pessoas de boa-fé, que estão sendo extorquidos. Dão quase
a metade do seu recebimento, quem sabe, para receber sua fatura. Então, quero aqui me solidarizar com os
empresários prestadores de serviço de Tocantins. São todos pequenos e médios empresários. A maioria é de
micro e pequenos empresários que estão desesperados por conta da irresponsabilidade, da má gestão e da
corrupção desse Governo que está lá hoje. Muito obrigada, Senador Ataídes. Mais uma vez, parabéns pela sua
competência como empresário bem-sucedido, pelo entendimento que o senhor tem das contas públicas de
Tocantins. Muito obrigada.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS - TO) – Eu é que lhe agradeço, Senadora Kátia, que é uma lutadora pelo
Tocantins. E é de conhecimento não só do povo do Tocantins, Senadora, mas de todo o povo brasileiro. Para
nós é um orgulho tê-la como Senadora daquele Estado. Esse é um orgulho muito grande.
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Então, dando sequência ao meu discurso, meu Presidente, quero dizer que, em Tocantins, nesses quatro
últimos anos, nós tivemos oito Governadores de Estado. Como é que se governa um Estado em quatro anos
com oito Governadores?
E aí vêm os números, lamentavelmente, do Ibope. O Ibope coloca Tocantins como o penúltimo Estado
viável a investir politicamente. Isso é lamentável. Nós vamos ter de mudar isso. O Ibope também coloca Tocantins como o terceiro pior Estado mal avaliado em administração. Nós somos um dos grandes produtores de
energia e temos a energia mais cara deste País. Essas coisas não combinam, mas nós vamos conseguir mudar
esse quadro.
Sr. Presidente, o investimento na segurança, neste ano, foi zero. O Governo não investiu absolutamente
um centavo na segurança em Tocantins. Nosso Estado de Tocantins vive hoje um momento extremamente delicado. Você, dentro da sua própria casa, não tem segurança. A nossa saúde está na UTI. Não há investimento
em educação. Os nossos professores acabaram de sair de uma greve, reivindicado um direito que já era, que
já é, melhor dizendo, deles. Não há investimento em infraestrutura, não há investimento em saneamento básico. Hoje, todo o Estado de Tocantins não conta mais do que com 15% em saneamento básico. Nós não temos
um centro de convenções hoje em todo o Estado do Tocantins para levarmos os empresários e mostrar a eles
todas essas nossas potencialidades, tanto nos negócios como no turismo ecológico. Nós temos um hospital,
somente um hospital regional, localizado hoje na nossa capital, Palmas.
E, agora, recentemente, Sr. Presidente, houve um plano, que chamo de plano maquiavélico, em que se
bota um Vice-Governador para renunciar ao seu mandato nove meses antes do término do seu mandado. Eu
pergunto: quem, eleito democraticamente pelo povo, sem uma causa maior, como uma doença grave, por
exemplo, renunciaria a um governo de Estado por nove meses? Quem o faria? Ninguém. Pois houve essa renúncia no nosso Estado. Vinte e quatro horas depois da renúncia do Vice, o Governador também renunciou.
Então, assume o Presidente da Câmara Legislativa. Depois, negocia-se com a Câmara Legislativa, e se faz a segunda eleição direta em Tocantins em 25 anos. Elege-se, então, esse moço Governador de Tocantins até 31 de
dezembro do corrente ano.
Veja só que plano! Isso tudo se dá em busca de uma candidatura do próprio filho, em detrimento do Estado e do povo de Tocantins. E esse moço que hoje lá se encontra como Governador não passa de um simples
batedor de carimbo do Governo anterior. E eu tenho dito isso. Esse moço, todo dia de manhã, vai à casa do ex-Governador perguntar que quantidade de oxigênio ele tem para respirar durante o dia.
O nosso povo não merece isso, Sr. Presidente. Nosso povo é um povo trabalhador, é um povo honesto, é
um povo que quer desenvolvimento, que quer saúde, que quer educação, que quer segurança. Mas não sobra
dinheiro para nada, porque a maldita corrupção campeia nos quatro cantos daquele Estado. Aonde você vai
há corrupção. Há, inclusive, um rombo no nosso Instituto de Previdência. Ou seja, como não havia mais como
lesar o Erário público, foi lá no dinheiro do segurado, Sr. Presidente.
V. Exª é um defensor incansável da classe dos aposentados. Eu sou extremamente sensível a isso e estou
sempre ao seu lado, porque conheço um pouco da vida dos nossos aposentados, da época do Funrural, da
Consolidação das Leis da Previdência Social. Sei que o senhor é um grande defensor deles.
Veja só o que aconteceu com o nosso Igeprev. Houve um desvio de quase R$500 milhões, nesse Governo,
do fundo de pensão dos nossos funcionários públicos ativos. Ou seja, pelo cálculo atuarial feito por técnicos,
esse fundo hoje teria de ter algo em torno de R$18 bilhões aplicados. Hoje, nós temos R$2,8 bilhões aplicados.
O que isso significa? Daqui a alguns dias, esses trabalhadores vão bater na porta do Igeprev, e não vai haver
dinheiro para eles conseguirem a sua tão merecida aposentadoria.
Quanto a esses fundos de pensão, eu já tinha dito aqui um ano atrás, Sr. Presidente, a respeito do RPPS,
o que é uma preocupação muito grande.
Mas quero voltar ao meu querido Estado. Pois bem, aí estão nossas grandezas, nossas potencialidades
e, infelizmente, nossas mazelas.
Mas, Sr. Presidente – eu já vou partir para o encerramento –, precisamos crescer e alavancar a economia de Tocantins. E isso é muito fácil, não tem segredo nenhum, porque nós temos tudo. Nós precisamos é de
um administrador ou de uma administradora que conheça a fundo nossas riquezas e nossos problemas e que
queira fazer uma ruptura na política em Tocantins. A política em Tocantins está petrificada e putrificada, tenho
dito isso. Está putrificada porque não administram, lesam, não estão preocupados com o povo. E por que está
petrificada? É porque é A ou B, B ou A ao longo dos 25 anos. Está petrificada. Então, temos de fazer uma ruptura na política do Estado de Tocantins.
É preciso manter um diálogo direto com a sociedade, é preciso haver uma gestão voltada para o povo,
e não para o poder. É preciso haver uma gestão voltada para o povo, e não para o poder! É preciso ter sabedoria – e digo isso sempre –, pois, amanhã ou depois, esse administrador terá de prestar contas a um ser superior
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chamado Deus. E prestar conta com o poder na mão, com o dinheiro do povo na mão, principalmente no nosso
Estado de Tocantins, é muito fácil, lamentavelmente.
Em nossas instituições em Tocantins, há pessoas extraordinárias, pessoas honestas, pessoas competentes. No TRE, no TCE, no Tribunal de Justiça, na nossa Assembleia Legislativa, há pessoas sérias, honestas, competentes. Mas, lamentavelmente, estão prostituídas.
A Senadora Kátia colocou aqui que nós temos sido manchete no Jornal Nacional. De dez dias para cá,
nós aparecemos no Jornal Nacional três vezes. Isso é uma vergonha.
Então, é fácil prestar contas em Tocantins. A impunidade tomou conta daquele Estado. Então, esse administrador ou essa administradora tem de ter a consciência de que, amanhã ou depois, terá de prestar contas
a Deus. Aí, sim, a coisa muda de figura. Tem de ser competente, tem de ser honesto, tem de ter o espírito de
servir, e não o de ser servido. O cidadão é eleito e doravante acha que é um rei, que tem de ser servido. Nós
temos de mudar isso! O político é eleito para servir, não para ser servido!
Nosso querido Senador Pedro Simon, por quem tenho admiração extraordinária – esta Casa é muito rica
com sua presença, Senador –, estou dizendo que o político – eu sou novo na política – é eleito, com exceções
evidentemente – V. Exª é uma exceção, permita-me –, e acha que é rei. Não! Pelo contrário, o político é eleito
para servir o povo, não para ser servido. E, quando é eleito, ele quer ser servido. Nós temos de mudar essa regra. Essa regra está errada.
A impunidade no nosso Estado, como eu disse, é soberana. Nós temos de acabar com essa impunidade
no nosso Estado. Nós temos de qualificar nossa mão de obra. Nós temos trabalhadores, muitos trabalhadores,
mas precisamos qualificar a mão de obra.
Precisamos agregar valor aos nossos produtos. Nós somos hoje um dos maiores plantadores de soja deste
País, mas, até hoje, não há uma esmagadora de soja em Tocantins. Agora é que a Granol, essa grande empresa,
está instalando uma esmagadora de soja. Mas não é o necessário, nós precisamos de mais.
Temos de criar centros de convenções para atrair nossos empresários, para levar para Tocantins nossos
empresários, nossos industriais, nossos médicos, para eles fazerem suas convenções por lá. E lá, então, vamos
mostrar nossas potencialidades tanto no mundo dos negócios, como também no turismo ecológico. Nós não
temos um centro de convenções em Tocantins em 25 anos. Isso é uma barbaridade!
É preciso investir em infraestrutura e em saneamento básico. Eu disse que todo o Estado não tem mais
de 15% de saneamento básico. E aí vêm, então, os reflexos: nossos hospitais cheios de crianças. Temos de investir em saúde. Não basta só fazer os hospitais, tenho dito isso. Lá nós só temos um hospital geral, mas temos
de fazer vários hospitais. É importante essa parte física, mas o mais importante é investir no ser humano, na
pessoa, no médico, na enfermeira, em todo esse corpo humano da saúde. Mas temos de investir mesmo!
Investir também em segurança, fazendo novos presídios, delegacias, dando condições, mas sem esquecer de investir no policial, na parte humana da segurança.
Investir em educação, fazer novas escolas integrais. Também investir nos nossos professores e em todos
aqueles que compõem a educação.
Investir em logística. Temos que baixar a carga tributária. Temos um aeroporto extraordinário que temos que transformar em aeroporto de carga. É linha internacional. Temos também que transformar o nosso
aeroporto em aeroporto de carga, efetivamente. Deve haver uma administração moderna, uma administração
transparente, com prestação de contas ao povo. Isso é necessário.
Resumindo, Sr. Presidente, em Tocantins, precisamos de um administrador com essas qualidades, com
esse tirocínio e com essa responsabilidade.
Não só em Tocantins, mas no Brasil, a partir de 2015, temos que fazer mais com menos. Para isso, é preciso ser competente.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: de nada vale o mundo se tivermos que vender a alma.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Agora vamos para orador inscrito. O primeiro orador inscrito é este Senador. Eu pediria ao Walter que ficasse aqui, só para eu poder falar. Em seguida,
eu te chamo, porque você é o Senador inscrito nas comunicações. Eu tentarei ser rápido, volto para cá e chamo
você como orador inscrito. Depois, poderei ouvir, na Presidência, o Senador Simon.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Concedo a palavra ao Senador
Paulo Paim como orador inscrito.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero primeiro fazer um comentário rápido, mas importante, sobre um tema que debatemos exaustivamente nas comissões.
Sabemos que está para ser apreciado por este Plenário, no momento adequado, o projeto, que tive a
alegria de apresentar, que trata da aposentadoria especial dos pescadores, garantindo a eles o princípio que já
está na lei. Eles se aposentam, conforme o caso, inclusive em lei que existe hoje, com 15, 20 ou 25 anos de atividade, dependendo do grau de periculosidade. Tudo isso está na lei. O que nós estamos assegurando aqui é o
tempo do defeso, mantendo já as garantidas asseguradas ao longo da vida e, claro, estendendo para o pescador
celetista a possibilidade também dessa aposentadoria, principalmente para aqueles que atuam em alto-mar.
Então, o projeto não faz nenhuma revolução. Ele vai numa linha tranquila. Por isso está tendo o apoio
dos pescadores de todo o Brasil. Ele aprimora a lei atual.
Hoje, inclusive, encontram-se aqui, no plenário, os sindicalistas do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca
de Santa Catarina, o Manoel Xavier, e o Vice, Eros Aristeu Martins, ambos comprometidos com essa causa. Eles
têm participado desse debate desde o início.
Por isso, claro, Sr. Presidente, cito como exemplo o pescador Santiago, personagem de O Velho e o Mar,
que sempre cumpriu suas tarefa com gosto, alma e paixão. Fez dessas escolhas de vida a certeza do amanhã
para alcançar os seus objetivos.
Assim são esses homens e mulheres, pescadores e pescadoras do nosso País que, com afinco, vêm há
anos lutando por melhores condições de trabalho e de vida.
Cumprimento o Presidente do Senado, o Senador Renan Calheiros, que colocou a matéria na pauta para
que a votemos, mediante um amplo acordo aqui nesta Casa.
Hoje, há no Brasil, Sr. Presidente, citando alguns dados, mais de 850 mil profissionais com registro no
Ministério da Pesca e Agricultura.
Quero cumprimentar o atual Ministro da Pesca, que esteve aqui visitando o Senador Renan Calheiros e
que pediu que colocasse a matéria em votação, mediante um amplo acordo, para valorizar esse setor tão importante.
Destaco ainda que temos a maior reserva de água doce do Planeta, mais de 8 mil km3, e um litoral com
7,4km de extensão. O mundo tem os seus olhos voltados para a Amazônia por essa e outras razões.
Os pescadores lá do meu Rio Grande, de Santa Catarina, os pescadores da nossa Amazônia, enfim, todos
os pescadores do Planeta, todos os pescadores do Brasil, de uma forma ou de outra, estão contemplados. Eu
poderia até dizer que grande parte dos pescadores, em nível internacional, já tem uma lei como essa em países que têm um mínimo de respeito às relações do mundo do trabalho. Calcule um pescador de alto-mar, que
sai, às vezes, por dois, três meses, fica sob o sol e a chuva, trabalhando, pescando. Inclusive, é uma linha de alto
risco, porque não sabe quando volta para casa e se volta para casa. Muitos acabam, inclusive, falecendo na sua
atividade de pescador em alto-mar. A Senadora Lídice da Mata conhece isso muito bem, na sua Bahia, o trabalho dos pescadores. Muitas vezes jangadeiros adentram o mar com o instrumento que eles têm para pescar e
trazer o alimento até por um preço acessível, pelo bem que faz o peixe a todos nós.
Então, eu cumprimento o Ministro da Pesca, tanto o anterior quanto o atual, porque ambos sempre defenderam esse projeto.
Sr. Presidente, faço um outro registro sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que tem a ver com o mar,
com as florestas, com o respeito à natureza.
No transcurso de mais um Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente somos, claro, provocados a fazer uma reflexão sobre um tema tão importante, que leva consigo os rumos do nosso Planeta, e sobre o que
podemos fazer para a preservação da nossa condição de vida, porque tudo passa pelo meio ambiente.
Em verdade, a preocupação com o meio ambiente é algo não tão antigo. Eu diria que só recentemente
a humanidade começou a se debruçar sobre a importância da defesa do meio ambiente. Se voltarmos um século atrás, não havia essa preocupação. Até meados do século passado, muito pouco se falava ou se estudava
sobre os impactos da ação humana, principalmente de sua atividade produtiva em relação ao meio ambiente.
Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, foi apenas no final do século XIX que surgiu a disciplina
denominada Ecologia, termo originado da palavra grega “oêkos”, que quer dizer “casa”, e “logos”, que significa
“estudo”.
É exatamente disso que se trata, senhoras e senhores, da nossa casa, do nosso lar, da água que tomamos,
do ar que respiramos. Eu diria que defender o meio ambiente é defender a vida na sua essência. É justamente
a partir do sentimento de que o Planeta Terra é realmente a nossa casa que devemos fortalecer a absoluta necessidade de cuidar dela, protegê-la e, sobretudo, respeitá-la.
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Quem aqui gostaria de chegar a seu domicílio e encontrá-lo sem água, sem luz, com as paredes sujas
ou nada funcionando? Pense nisso e pense se o Planeta não estiver no seu processo natural de nos dar a vida.
Senadora Gleisi, sempre é um orgulho para mim. Sabe o respeito que tenho por V. Exª, que foi Ministra
e é Senador do Partido dos Trabalhadores. É uma alegria ouvir um aparte de V. Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT - PR) – Obrigada, Senador Paim. A recíproca é verdadeira. Eu estou escutando o seu discurso do Dia Mundial do Meio Ambiente e não poderia deixar de fazer um
aparte, primeiro para externar minha concordância sobre a importância que V. Exª ressalta em relação à preservação e à conservação ambiental para a nossa vida, para o desenvolvimento humano. Segundo, eu queria
compartilhar com V. Exª e com todos os colegas Senadores e Senadoras um relatório divulgado hoje, nesta
quinta-feira, na reunião da ONU, em Bonn, na Alemanha, que “destaca o Brasil como o país que mais reduziu o
desmatamento e as emissões de gases que causam o aquecimento global”.
Diz o documento:
A União de Cientistas Preocupados, em tradução livre, com sede nos Estados Unidos, explora como, na
primeira década deste século, o Brasil conseguiu se distanciar da liderança mundial em desmatamento
e do terceiro lugar em emissões de gases e se transformou em exemplo de sucesso.
Só um pedacinho, rapidamente, do que diz o relatório, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Faço questão.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT - PR) –
‘As mudanças na Amazônia brasileira na década passada e sua contribuição para retardar o aquecimento
global não têm precedentes’, diz o relatório, intitulado ‘Histórias de Sucesso no Âmbito do Desmatamento’, que analisa a trajetória de 17 países em desenvolvimento com florestas tropicais.
A velocidade da mudança em apenas uma década [...] é impressionante.
Então, gostaria de compartilhar essa matéria com V. Exª porque sei do esforço que o nosso País vem fazendo para ser um país que produz, que se desenvolve, mas que, ao mesmo tempo, preserva, conserva uma
das maiores riquezas não só sua, mas também da humanidade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senadora Gleisi. É uma alegria receber
seu aparte, que incorporo no meu pronunciamento.
Cumprimento o movimento que o nosso Governo faz, liderado pela Presidenta Dilma, e que tem esse destaque internacional. É claro que é uma grande notícia. Não estava no meu pronunciamento, mas, a partir deste
momento, vou pedir que seja incorporado na íntegra, além da parte que V. Exª tão brilhantemente destacou.
Por fim – quero ser rápido, para dar oportunidade a todos para falar –, eu destacaria ainda, Sr. Presidente,
que nós temos que estar preocupados.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Pego aqui uma parte do meu pronunciamento, que
diz, de forma muito objetiva, que uma grande catástrofe ambiental, que envolveu um petroleiro inglês, na década de 1970, deixou na costa britânica uma grande mancha negra, de mais de 300km.
Esse foi o grande alerta de que o mundo precisava de freios, de uma reflexão sobre como estávamos
tratando os meios naturais de que dispomos.
Em 1972, foi realizada a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, na Suécia. Começavam ali os esforços internacionais para uma governança global sobre o meio ambiente e o clima, tendo-se,
inclusive, criado a efeméride que hoje celebramos e debatemos.
Foram necessárias mais de duas décadas, entretanto, para que esse debate crescesse e ganhasse força
na agenda mundial – e aí vem a notícia que hoje a Ministra e Senadora Gleisi nos passa –, culminando com a
realização da paradigmática Eco-92, no Rio de Janeiro, cujos resultados e discussões pavimentaram o caminho
para os acordos ambientais que viriam a surgir.
Não foi por acaso, Sr. Presidente, que, naquele momento, sediamos a mais importante conferência mundial sobre o meio ambiente. Afirmávamos ali a condição de sujeito e potência mundial global, assumindo um
papel de liderança, de relevo, que iria se consolidar, ainda mais, nas décadas vindouras.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – As esperanças de um grande concerto mundial sobre
o meio ambiente e seus impactos alcançaram, então, expressão máxima com o Protocolo de Kyoto, em 1997.
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Naquele momento, mesmo com os Estados Unidos sem assiná-lo, o mundo desenvolvido reconhecia,
por meio do tratado, a necessidade imperiosa de monitorar e diminuir significativamente suas emissões de
gases poluentes.
Ao mesmo tempo, reconhecia-se também o direito das nações emergentes ao desenvolvimento sustentável,
estabelecendo uma política de compensação e troca dos compromissos, tudo na linha do controle ambiental.
Desde então, o debate se consolidou nos grandes fóruns internacionais, embora os inquestionáveis
avanços tenham sido acompanhados de alguns fracassos, é fato, é real.
O fato é que, mesmo com o ceticismo de uma minoria de pesquisadores – que apregoam a incapacidade humana em alterar...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... o rumo das chamadas mudanças climáticas –, a
humanidade não pode correr o risco de pagar para (Fora do microfone.) ver, e apostar em um fatalismo que
esconde as nossas insofismáveis responsabilidades.
No mês passado, um grupo de cientistas que monitora o derretimento das geleiras da Antártida sinalizou, por meio de projeções, que a situação pode ser pior do que imaginávamos, talvez sem possibilidade de
retorno futuro.
Isso significa, senhores e senhoras, que centenas de trilhões de toneladas de gelo desaparecerão nos
oceanos, causando uma elevação de até um metro no nível dos mares.
Trata-se de um alerta da mais alta gravidade, meus caros amigos e amigas!
É necessário que o mundo inteiro tome consciência desta situação absolutamente alarmante,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... e que possamos agir com mais força e de maneira
decisiva na questão climática, conjugando esforços para o seu enfrentamento.
Como já disse, nossa principal fonte de emissão, o desmatamento, já apresenta uma queda de mais de
80% em relação aos índices coletados em 2004. Isso, em âmbito mundial. O Brasil foi o que mais avançou na
proteção do meio ambiente, como aqui já foi resgatado e aqui está escrito.
No que tange aos gases de efeito estufa, atingimos 62% da meta estabelecida para redução, tendo como
referência os níveis de 1990.
Termino, Sr. Presidente, dizendo: como disse a nossa Presidenta Dilma Rousseff, mostramos que é plenamente possível aliar crescimento, distribuição de renda e proteção ao meio ambiente, combinando inovação,
competitividade e redução da desigualdade.
Senhores e senhoras, é claro que muito ainda temos de avançar na questão do meio ambiente em nosso
País, mas a sua força e seu resultado já se mostram de maneira inequívoca, a partir do exemplo brasileiro, de
que é possível, sim. Um mundo melhor para todos é possível.
Nesse sentido, o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente assume uma condição ainda maior...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... para todos os brasileiros – e aqui vou terminar,
Presidente, agradecendo já a V. Exª – e brasileiras, comprometidos que somos com a causa da proteção da nossa casa, da nossa vida, do meio ambiente, das florestas, dos rios, dos mares, dos oceanos, dos animais, enfim,
de todo o nosso ecossistema.
É com esse sentimento que evocamos toda a humanidade para o esforço conjunto de arrumar e despoluir o nosso planeta, transformando-o verdadeiramente na casa e no lar dos seus habitantes. A nossa casa
é o nosso Planeta.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª. E assim concluí o meu pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco Maioria/PMDB - PR) – Seu brilhante pronunciamento, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco Maioria/PMDB - PR) – Para uma comunicação absolutamente inadiável, o Senador Walter Pinheiro.
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Com a palavra, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Inadiável aqui, só Requião.
Srªs e Srs. Senadores, meu caro Roberto Requião, eu quero tocar, na manhã de hoje, em um assunto, Senador Paulo Paim, que até tem muito a ver com o que acontece em todo o ambiente com que nós nos acostumamos a lidar, a partir da própria questão da vida, da atividade econômica, da necessidade, inclusive, com
a manutenção das pessoas nos lugares onde elas nasceram, onde vivem, e também do ponto de vista do encontro com a vocação de cada localidade.
Quero tratar aqui principalmente da questão da agricultura, meu caro Paim. Acho que é fundamental.
Esta semana, aqui, inclusive nós tivemos uma sessão tratando do tema da agricultura familiar. O Ministro Miguel Rossetto, hoje pela manhã, iniciou essa jornada da agricultura, Senadora Ana Amélia, nesta Casa. Então,
é importante entender o que é que se processou nessa área no Brasil e também como as coisas na agricultura
continuam sendo vistas.
Senadora Ana Amélia, parto sempre do princípio de que – esta semana, eu toquei neste tema, quando
falei sobre infraestrutura – as coisas não começaram com o governo Lula. Porque todos dizem que começou
conosco. É a tese ou a síndrome da presunção. Eu prefiro, inclusive, a conduta do bom senso, para analisar que
as contribuições foram se acumulando ao longo dos anos. E é claro que um pode ter tido inclusive a proeza de
ter acreditado, ter investido, e ter até ampliado a capacidade de atendimento em cada área. E essa, por exemplo, é uma área, meu caro Senador Paulo Paim, em que eu diria que a sensibilidade do Presidente Lula foi importantíssima para entender por que era importante nas duas direções.
Muita gente, Paulo Paim, ao longo do tempo, satanizou a agricultura. E estou falando inclusive como se a
agricultura, o agronegócio, a grande agricultura fosse algo que pudéssemos colocar para se contrapor ou para
enfrentar a agricultura familiar. Eu diria que elas são mais do que complementares. E aí é importante lembrar
o aumento do investimento nessa área ao longo dos anos no Brasil. A política adotada para incentivar a infraestrutura criada para escoar a produção e, principalmente, a postura para que pudéssemos enfrentar inclusive
as barreiras internacionais e até o protecionismo de alguns lugares.
Se não me falha a memória, há 15, 21 dias, Senadora Ana Amélia, nós discutimos a questão do algodão
na Comissão de Agricultura desta Casa. E fiquei perplexo porque há uma posição muito firme do estado americano, e correta, defendendo seus interesses. Portanto, legítima a ação deles. O que não é correto é a minha
parcimônia, o que não é correto é eu aceitar isso e não tomar atitudes. Eu não propus, naquele momento, nenhum tipo de retaliação, mas propus coisas que podemos inclusive fazer também: a proteção do nosso solo, a
proteção das nossas produções e, ao mesmo tempo, a defesa dos nossos interesses. Faríamos isso para dizer:
“Olha, nesse ponto nós vamos enfrentar vocês porque vocês estão fazendo isso em relação ao algodão!”.
Na política de proteção para dentro, às vezes se faz necessário tomar atitudes de barreira com algumas
coisas de fora. Fizeram isso os americanos. Volto a dizer, lícito. Então, a resposta tem que ser dada.
Senadora Ana Amélia, nós saímos de um investimento de R$2 bilhões, em 2002, para a agricultura familiar, para mais de R$20 bilhões agora, R$22 bilhões. Esse é um aumento considerável, importante.
O Estado de V. Exª, por exemplo, Senadora Ana Amélia, tem uma presença maciça, forte, inclusive com
verticalização da agricultura familiar.
Eu me lembro, inclusive, que, nas diversas vezes em que andei pelo Estado do Rio Grande do Sul, nas
caminhadas com o nosso Adão Pretto, nunca me esqueço, Senadora Ana Amélia, da experiência em Charqueadas, uma das primeiras experiências em que um assentamento caminhava para uma unidade de produção.
A industrialização, a verticalização, os debates que travamos nesta Casa – refiro-me ao Congresso, porque eu vim da Câmara, e continuamos fazendo isso aqui – sobre como renegociar esses recursos, o subsídio,
a forma como tratar, Senadora Lídice.
No nosso caso específico, por exemplo, quando cheguei à Secretaria de Planejamento do Estado, em
2009, a Bahia tinha quatro mil processos de Garantia-Safra. Quatro mil processos! Hoje, estamos com duzentos
e vinte. Vamos alcançar um marco maior, mas é preciso fazer mais, é preciso apertar.
Votamos, aqui, diversas matérias. Todo ano votamos uma MP para rediscutir a dívida, porque o prazo,
Senadora Ana Amélia, vai chegando, vai chegando, e os bancos vão dizendo o seguinte: “Ó, eu ainda não regulamentei”. Ora, cara-pálida, que regulamentação?
Essa é a tática, às vezes, para empurrar com a barriga, para ganhar tempo e não fazer a renegociação.
Só que isso mata, estrangula, prejudica. Nenhum agricultor... Senadora Ana Amélia, nós fizemos esse debate
no auge da seca no Rio Grande do Sul. Lembro-me que coloquei uma parte no texto da Medida Provisória nº
613, e uma parte expressiva do povo de banco e do Governo queria me matar, porque eu dizia que nenhum
agricultor escolheu aquilo.
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Se há uma área em que pessoas perdem a produção não é por safadeza, não é por desvio, não é, Senadora
Lídice, por uma conta equivocada. Às vezes, até por falta de assistência. Mas quando alguém perde exatamente
por conta de agravamento da seca ou até de geada, como no Sul, ou de enchentes, como vimos em janeiro, por
exemplo, na região da serrana do Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina, as pessoas não podem ser penalizadas.
Estamos falando de uma área, Senador Paulo Paim, que é decisiva para a nossa balança comercial, para
a exportação, é decisiva para a inflação, é decisiva para os preços dos produtos que chegam à mesa do povo
brasileiro.
Portanto, é vero que nós ampliamos muito, é vero que agora, inclusive quando a Presidente Dilma anuncia seu Plano Safra para a Agricultura, quando anuncia o Plano para a Agricultura Familiar, ela dá um alento e
abre uma perspectiva nova, cria outra condição, mas é necessário ajustar a isso uma série de fatores.
Nós não podemos mais continuar, Senadora Lídice, com a situação que vivemos na Bahia. A produção
da soja, por exemplo. Para chegar ao Porto de Aratu, convive-se com coisas absurdas. Às vezes, o caminhoneiro fica dias e dias na estrada, estacionado, esperando a hora de mandar chegar ao porto. Só um terminal – por
sinal, até com muita eficiência, o Dias Branco, no Porto de Aratu – processa 500 caminhões por dia! Essas coisas
todas precisam ser olhadas.
E avançamos? Avançamos. Porque, quando se faz aqui a política de portos, a política de recuperação
das estradas, a adoção de medidas, a renegociação da dívida, a redução dos juros, a condição, inclusive, de
destinar mais recursos para a agricultura, é entender a vocação de cada canto, é estimular o desenvolvimento local, é criar as condições efetivas para que haja trabalho, renda e atividade econômica consubstancial em
cada canto deste País.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP - RS) – Senador Walter Pinheiro, eu queria cumprimentá-lo pela
abordagem do tema. O Rio Grande do Sul concentra um quarto de todo o recurso da agricultura familiar, o
que dá a dimensão do tamanho de nosso Estado, aqui representado pelo Senador Pedro Simon, pelo Senador
Paim e por mim, com muita honra. Há pouco, o Ministro Miguel Rossetto estava na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária fazendo exatamente uma espécie de detalhamento de como vai operar o Plano Safra. V. Exª
abordou um tema – primeiro, eu queria cumprimentá-lo – que marca sua trajetória e a forma respeitosa, quando começou sua manifestação, ao dizer que o Presidente Lula e a Presidente Dilma, atualmente, ampliaram um
programa que nasceu e nem teve seu nome modificado, o que é um ato de sabedoria política e de respeito à
agricultura familiar, no caso do Pronaf. Foi criado no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Era
Ministro da Agricultura o gaúcho Francisco Turra. É evidente que, decorridos 15 ou 20 anos da existência desse
programa, com os aperfeiçoamentos, a própria forma de operá-lo se modifica. De 2013 para 2014 e para 2015,
o próprio Governo atual vai fazer avanços em relação ao seguro, que será um seguro de renda para assegurar a
universalização do sistema. Persistem, como disse V. Exª também, esses problemas burocráticos. Eu me lembro
perfeitamente – eu era jornalista – das queixas das cooperativas, dos agricultores familiares sobre a burocracia excessiva. O agricultor vem lá do interior, da sua pequena propriedade e, às vezes, não sabe aonde chegar
e com quem falar no banco. Então, hoje, também, estão simplificados os procedimentos. No caso do seguro,
haverá uma mudança de que o Banco Central precisa.
É bom lembrar também que o principal agente financeiro do Pronaf é o Banco do Brasil. Claro, é um
banco comprometido, um banco importante, um banco estatal que tem um compromisso... As cooperativas
de crédito – eu queria dar um depoimento – no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná são muitos
importantes. O sistema Sicredi é fundamental. O sistema da cooperativa solidária Cresol, a Crehnor e todas as
outras que funcionam lá têm sido responsáveis pela pulverização e universalização do acesso ao crédito, porque, às vezes, uma pequena cidade...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP - RS) – ... tem uma cooperativa, mas não tem uma agência bancária ou outros atendimentos aos agricultores. Então, isso é muito importante. Eu queria cumprimentar V. Exª a
respeito dessa abordagem sobre esse tema de alcance social extremamente significativo. Eu queria também
cumprimentá-lo, Senador Walter Pinheiro – desculpe-me –, pelo que o senhor disse a respeito da questão da
concorrência internacional e dos subsídios americanos. Eu acho que essa postura do senhor é extremamente
pragmática e respeitosa. Não adianta queremos brigar sem ter na mão um instrumento que nos assegure a
capacidade de fazer negociação. Penso que sempre uma negociação benfeita é melhor que uma judicialização ou entrar na OMC com procedimentos. Então, hoje, vamos discutir também isso no âmbito da Comissão
de Relações Exteriores, vamos discutir a lei americana para a agricultura, que nos prejudica quando aumenta
seus subsídios. Parabéns, mais uma vez, Senador Walter Pinheiro, por abordar esse tema tão atual.
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O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Permita-me...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Um aparte, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Eu vou concluir.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Permita-me, Senador...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Um aparte, Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Permita-me, Senador Walter Pinheiro...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Eu gostaria de também fazer um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Walter Pinheiro, como há uma
série de apartes e é uma sessão que está fluindo tranquilamente, eu teria a tolerância necessária.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Nós estamos recebendo aqui, Presidente Paim, Senador Walter Pinheiro, a presença do Senador Miguel Carmona, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado do Paraguai, ex-Chanceler da República, ex-Presidente por duas vezes do Senado do Paraguai,
que participará conosco de um diálogo na Comissão de Relações Exteriores, visando o fortalecimento das relações do nosso Senado com o Senado do Paraguai. É com muita alegria que nós queremos fazer este registro
e acolher o Presidente Miguel entre nós aqui, no Senado brasileiro. Muito obrigado, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Sejam bem-vindos!
Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Senador Walter Pinheiro, eu quero parabenizar
V. Exª pelo pronunciamento e destacar o meu testemunho da contribuição que V. Exª dá e deu na Secretaria
de Planejamento na Bahia, mas, antes disso, na discussão a respeito da agricultura familiar no Brasil e no nosso
Estado. V. Exª tem sido – foi um Deputado e agora é um Senador – profundamente vinculado ao tema, acompanhando as políticas do Ministério de Desenvolvimento Agrário, e nos ajudando muito, num Estado que é,
em números absolutos, o maior Estado agrário do Brasil, com maior número de famílias no campo. E, dessas
famílias, o maior número é de agricultores familiares. Então, eu quero parabenizar V. Exª. E aproveito, já que V.
Exª discute a questão da agricultura familiar, para chamar a atenção para a visita que recebemos ontem de alguns representantes lá da Bahia, produtores. E, voltando à questão que V. Exª também abordou, da dívida dos
produtores rurais, dos pequenos produtores, lembro que o pessoal de Irecê esteve aqui, convidando a mim e a
V. Exª para participar de uma reunião que, no ano passado, nós fizemos também, com o mesmo objetivo. Entra
ano, sai ano, e temos que repetir esse movimento, caso contrário, não se consegue alcançar o objetivo. Essa
é uma temática que não é desnecessário tratar sempre, porque, nós estamos repetindo as mesmas mazelas e
tentando criar uma solução definitiva que ainda não encontramos. Então, eu quero parabenizar V. Exª por isso
e dizer que fico muito orgulhosa de ser sua parceira, como Senadora da Bahia, pela capacidade com que V. Exª
tem contribuído e enfrentado os problemas da nossa terra, inclusive agora, enfrentando outra questão, mas
na área da infraestrutura, em que V. Exª atua, na Comissão de Infraestrutura, buscando – e, hoje, é o Dia Mundial do Meio Ambiente – tratar de uma questão que diz respeito à segurança ambiental, porque diz respeito à
geração de energia, que é, na MP 641, a defesa que V. Exª tem feito da Chesf e de todo o setor eletrointensivo.
E eu quero, não apenas me congratular, mas também me associar, me solidarizar a esse esforço como membro
que sou dessa comissão. Muito obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Obrigado, Senadora Lídice.
Eu vou concluir, Senador Paulo Paim.
Essa fala da Senadora Lídice é muito importante. Eu ainda vou encontrar, Senadora Lídice , os representantes
da cooperativa de Irecê, aqui neste plenário, na descida desta tribuna, ali no cafezinho, para discutir esse tema.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Na realidade, Senador Paulo Paim, esta é
talvez a maior agonia dos nossos agricultores: as condições estabelecidas. Porque, depois, nós temos dificuldades no processamento dessas condições. Volto a insistir: ninguém no campo busca uma renegociação por
malversação de recursos ou por aplicação intencionalmente equivocada. Portanto, as pessoas deveriam ser
olhadas de outra forma, com muito mais empenho, com menos burocracia e, principalmente, com o espírito,
Senadora Lídice, de contribuir, para que a gente continue produzindo no campo, abastecendo a população e
criando essa estrutura importante de trabalho e renda em cada Município.
Era isso, Senador Paulo Paim.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senadora Lídice da Mata. Em seguida,
a Senadora Ana Rita.
A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – É rápido, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores.
Quero chamar a atenção da Senadora Ana Rita, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, para
o fato de que hoje nós vamos promulgar – por “nós”, quero dizer o Congresso Nacional, o Senado Federal – a
PEC do Trabalho Escravo. E o Senador Requião, no momento em que nós estávamos votando a PEC, tuitou,
manifestou nas redes sociais o seu descrédito naquela medida. Muitos combateram.
Eu quero dizer que hoje isso é uma agenda de preocupação. Eu também estou muito preocupada com
o fato de nós estarmos promulgando uma PEC, mas, na forma da lei, propõe-se uma regulamentação que, se
nós não estivermos atentos, pode tornar esse esforço de promulgação da PEC num esforço sem sentido, porque a discussão que está havendo vai no sentido de revogar, no fundo, todas as punições que dizem respeito
à prática do trabalho escravo no Brasil.
Portanto, eu quero chamar a atenção do Senado Federal, da Presidente da Comissão de Direitos Humanos e todos aqueles que trabalharam no sentido de tornar isso uma realidade. Nós estamos debatendo há
muito tempo essa questão, aqui no Senado e também no Congresso Nacional, e não é possível que, após esse
esforço, uma comissão especial possa vir, na sua regulamentação, a desfazer o esforço que gerou uma unanimidade de entendimento nesta Casa.
Há temas em que é impossível nós encontrarmos unanimidade; nós vamos ter que votar e construir
maiorias. É melhor construir maiorias que sejam capazes de fazer com que a legislação avance do que construir
consensos, que são consensos falsos, que levem a um retrocesso amanhã. E eu acho que isso é fundamental.
Nós precisamos esgotar o processo de debate em torno das matérias e construir maiorias em torno delas.
E eu me ponho numa possibilidade de, eventualmente, ser derrotada em muitos dos pensamentos que
tenho e de propostas que apresentei neste Parlamento. Mas é melhor isso do que nós termos a ilusão de sermos
vitoriosos e, na verdade, sermos derrotados na prática, criando uma expectativa negativa entre os trabalhadores.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB - PR) – Senadora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Pois não, Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB - PR) – V. Exª está analisando com muita precisão a questão.
É mais interessante perdermos uma votação, sermos derrotados numa tese do que oferecermos o nosso aval
a simulações que não levam a nada. E é o medo que eu tenho em relação a essa PEC do Trabalho Escravo. Ela
depende de uma regulamentação que dificilmente ocorrerá nos próximos anos, no Senado Federal. Então, eu
quero dizer a V. Exª que eu, inclusive, não vou participar dessa promulgação, dessa sanção.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Muito obrigada pela contribuição ao meu pensamento, que é muito semelhante, embora eu não veja dificuldade em participar da promulgação, mas apenas
eu me coloco e digo da minha posição de alerta a fim de todos os que defenderam essa tese assim procederem,
para que nós possamos construir realmente processos que retratem uma posição do Parlamento brasileiro e
não os acordos, infinitos acordos, que não nos levam a nada, a não ser ficar parados no mesmo lugar.
Eu também queria, Sr. Presidente, destacar o dia de hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta data
marca a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano, organizada pelas Nações Unidas. Esta
foi a primeira vez em que a comunidade internacional abriu os olhos para os riscos do crescimento econômico
sem limites e começou a reconhecer a necessidade de definir parâmetros para esse crescimento.
Passados 42 anos, no entanto, temos pouco a comemorar. A irresponsabilidade do homem na preservação do patrimônio natural gerou o que hoje lota os noticiários: secas intermináveis, enchentes, deslizamentos,
pragas, incêndios descontrolados, espécies extintas. O desequilíbrio do Planeta, nobres colegas, é consequência de nossa própria negligência e pode tornar-se causa de nossa derrocada.
O último relatório do painel do clima da ONU, o IPCC, oferece conclusões que são um verdadeiro alerta
para esse risco. Segundo os cientistas, o aquecimento global terá efeitos graves ainda neste século: a oferta de
água doce deve diminuir de forma significativa; grandes culturas de alimentos como trigo, arroz e milho podem ficar prejudicadas pelo aumento da temperatura; a biodiversidade marinha sofrerá redução expressiva;
áreas costeiras em todo o mundo serão inundadas em razão do aumento do nível do mar.
Isso significa que os danos causados pelo crescimento insustentável não são uma abstração intangível.
Nossos filhos e netos já nascidos padecerão dos males de um meio ambiente desequilibrado. O amargo legado das últimas gerações pesará injustamente sobre os ombros daqueles que hoje iniciam suas caminhadas.
Pior que constatar os já logrados danos irreparáveis ao meio ambiente é, efetivamente, compreender
que as conseqüências de nosso modelo de desenvolvimento atingem, de forma desigual, pobres e ricos.
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As populações com menor nível de renda, no entanto, são as maiores prejudicadas pelas mudanças climáticas decorrentes da emissão de gases no Planeta. A falta de água doce, os deslizamentos de terras, as secas
prolongadas, a escassez de alimentos tudo isso atinge, de imediato, as nações mais vulneráveis e sem capacidade de se preparar para grandes mudanças.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o nível dos mares aumentou de 10 a
20 centímetros nos últimos 100 anos. É difícil haver precisão em prognósticos, mas, neste século, a elevação
pode chegar a um metro. O valor parece pequeno, mas as sequelas deixadas por essas alterações estão longe
de passar despercebidas. Nações insulares podem perder grande parte do seu território, e milhões de pessoas
ao redor do mundo terão de ser deslocadas.
Por esse motivo, a ONU fixou 2014 como o Ano Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. E o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é “Aumente sua voz, não o nível do mar”.
Os países em desenvolvimento, senhoras e senhores, sofrerão em cheio os efeitos da elevação das temperaturas e do nível do mar. Eles serão também penalizados pela diminuição do crescimento econômico resultante da mudança do clima e pelo incremento dos conflitos violentos que, fatalmente, serão fruto do aumento
da pobreza.
Srªs e Srs. Senadores, caros brasileiros e brasileiras que nos assistem através da TV Senado, o cenário, de
fato, não é alentador. Mas nem por isso devemos desanimar. É hora de agirmos. O desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza podem deixar de ser antagônicos. Cabe a nós garantir a viabilidade das
novas gerações. E cabe a nós, representantes democraticamente eleitos desta grande Nação, empenhar-se na
tarefa de conservar o patrimônio natural brasileiro, seja aprovando leis de proteção à natureza, seja evitando
a publicação de normas que prejudiquem mais ainda o meio ambiente.
Eu finalizo, Srªs e Srs. Senadores, dizendo o seguinte – Senador Requião, volto a falar de V. Exª porque essa
questão também volta a tratar da discussão que nós tivemos antes. É melhor perdermos em algumas votações,
defendendo as posições em que acreditamos, do que caminhar por essa tradição brasileira de conciliação, que
se apresenta, com muito vigor, no Congresso Nacional, de tentarmos o consenso em tudo.
A questão ambiental não é um consenso em nenhum lugar do mundo porque ela é uma questão que
vai de encontro à forma de desenvolvimento do capitalismo, à forma de produção de desenvolvimento do capitalismo, hegemônico hoje no mundo. E, se o Estado, que é o que nós representamos, não tiver a função de
equilibrar esse processo, com a responsabilidade dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, Deputados federais,
Deputados estaduais, vereadores, definindo até onde o capital deve ir, nós estaremos criando, sem dúvida, um
mundo caótico.
Eu ouvi esta semana, Senador Davim – V. Exª que é representante do PV (Partido Verde) –, um empresário
baiano referindo-se a determinado território do nosso Estado, mais precisamente da nossa capital, Salvador.
Ele dizia que, naquele determinado território, nós exageramos na dose.
Ora, exageraram na dose porque o Estado, no caso a Prefeitura, teve uma posição liberalizante e irresponsável no trato da coisa pública, deixando…
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – … que o capital imobiliário agisse por sua
própria conta. O arrependimento depois não pode mais ser consertado.
Cabe ao Congresso Nacional, cabe às assembleias legislativas de cada país – no nosso caso, do nosso
Brasil – e às câmaras de vereadores zelar pelo desenvolvimento equilibrado, garantindo, portanto, às novas
gerações a possibilidade de uma vida melhor.
Um aparte ao Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV - RN) – Senadora Lídice, eu agradeço-lhe pelo aparte que me concedeu. Quero parabenizá-la pelo pronunciamento abordando esse tema, que é de suma importância e que
marca esta data de hoje, 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu gostaria de contribuir com
o seu brilhante pronunciamento. Essa visão que se tem de que o movimento em defesa do meio ambiente é
um movimento que dificulta o avanço, o desenvolvimento e o progresso dos países, das nações e dos povos
é um pensamento anacrônico, é um pensamento que não tem mais espaço no mundo moderno. O que nós
defendemos é a sustentabilidade: que haja tudo isso que se procura, e que se preza, e que se busca, mas convivendo harmonicamente com o meio ambiente. Nós precisamos tratar bem, cuidar bem do nosso Planeta,
porque é dele que nós extraímos tudo para a sobrevivência de todos nós, seres vivos. O Brasil, por exemplo, é
um país de dimensão continental, que tem seis biomas. É o único país que tem seis biomas. É a maior biodiversidade do mundo. E, quando a gente fala em biodiversidade, as pessoas não alcançam a profundidade desse
patrimônio ambiental que o Brasil tem. Alguns, inadvertidamente, referindo-se a nós, que temos essa visão da
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sustentabilidade, que temos essa preocupação com o meio ambiente, com os nossos aquíferos, com os nossos
biomas, com as nossas matas, reservas, etc., acham que a nossa preocupação é apenas com as árvores, com os
animais, com os bichos, etc., etc., etc. Esquecem que a biodiversidade é uma prateleira de opções que servirá à
humanidade em tudo. É uma prateleira de opções inclusive terapêuticas. Não podemos jamais esquecer que
inúmeros medicamentos que a medicina utiliza são extraídos exatamente da biodiversidade. Esquecem, por
exemplo, que um remedinho que todo brasileiro conhece, para pressão alta, para hipertensão, chamado captopril, foi extraído do veneno da jararaca. Como ele, centenas de princípios terapêuticos e farmacológicos são
extraídos dessa biodiversidade. Portanto, a gente precisa preservar essa prateleira de opções para mazelas já
existentes e, inclusive, para mazelas que serão descobertas no futuro. E a natureza já providenciou o antídoto,
só que nós não conhecemos ainda. Se não tivermos essa consciência e esse cuidado em preservar a nossa biodiversidade, se não tivermos cuidado em preservar os nossos aquíferos, se não tivermos cuidado em preservar
os nossos biomas, estaremos condenando todos nós a um futuro impreciso, a um futuro incerto, a um futuro de
dificuldades, não só do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de recursos hídricos, mas sobretudo do ponto de vista de opções terapêuticas para mazelas futuras que advirão com o desenvolvimento da humanidade.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB - CE) – Senadora, concede-me um aparte?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Na verdade, o Senador Cristovam pediu antes.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB - CE) – No caso, estou pedindo o aparte para o Senador Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV - RN) – Para concluir, Senadora Lídice, quero apenas fazer o registro,
muito bem colocado, na data de hoje, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, do belíssimo pronunciamento que
V. Exª faz e corroborar o seu pensamento, porque é o pensamento do nosso Partido. O PV é o Partido que está
em mais de cem países, porque há uma preocupação despertando em todas as consciências no mundo inteiro
com a sustentabilidade e com o bem-estar do meio ambiente e do Planeta. Parabéns pelo pronunciamento!
A Srª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Obrigada.
Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senadora Lídice, eu creio que este é um
dia que merecia uma sessão solene, com todos os Senadores aqui – aliás, o Congresso inteiro. É incrível como
temos relaxado sobre o assunto do meio ambiente. E eu aproveito a sua fala para prestar uma homenagem a
todos aqueles que, ao longo de algumas décadas – 40 anos pelo menos, desde 1972 – vêm defendendo a necessidade de uma reorientação no rumo do progresso para proteger o meio ambiente, para colocá-lo a serviço
das futuras gerações. E não destruí-lo, impedindo que o meio ambiente, que a natureza sejam usados pelas
próximas gerações. Até há pouco tempo, eram chamados de loucos, malucos. Os do Partido Verde eram chamados de “bicho-grilo”, ridicularizando a preocupação com o meio ambiente. Foram necessárias décadas para
que se descobrisse que está faltando água em São Paulo, que o Nordeste está virando deserto, que os mares
estão subindo de nível e ocupando as praias do mundo inteiro. Décadas. Eu presto homenagem inclusive ao
Governador Requião, que, no seu governo, tomou medidas firmes em defesa do meio ambiente no Estado do
Paraná. E não me esqueço de um sobrevoo que fiz por perto de Itaipu, em que percebi como as margens dos
rios estavam bem cuidadas. E me disseram: “Coisa do Requião”. E quem estava comigo não tinha nenhuma
simpatia partidária com ele. Pois bem, naquela época, isso era visto como atraso. Defender o meio ambiente
era visto como atraso. Agora, a gente está vendo a tragédia. Talvez não haja mais tempo. Talvez já tenhamos
passado o ponto de não retorno para a crise ambiental, feita por mãos humanas. Não é um terremoto, que não
depende da gente. Não! É uma poluição causada pelos nossos automóveis, pelas fumaças das nossas indústrias.
É o calçamento irresponsável, às vezes, fazendo com que um dia a água se revolte e inunde a cidade. Tais calçadas foram feitas sem deixar que a água escoe na forma que a natureza criou ao longo de bilhões de anos. O
seu discurso deveria ser o discurso de cada um de nós, parlamentares do mundo inteiro hoje. Cada um de nós
deveria falar nisso. E eu vou falar mais tarde, mas eu aproveito o seu discurso para prestar uma homenagem a
todos aqueles “bicho-grilo” que, ao longo de décadas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... mantiveram-se fiéis contra a corrente
do progresso, do PIB a qualquer custo, e dizendo: “Gente, pensemos bem, nosso crescimento tem um limite”. E esse limite está na natureza. O limite chegou. Talvez a gente já o tenha ultrapassado um pouco, porque,
mesmo que tomemos todas as medidas necessárias agora para parar o aquecimento global, o aquecimento
global vai continuar. O que a gente pode conseguir é que não aumente tanto. Mas vai aumentar até o final do
século. Os Estados Unidos, que até há pouco tempo se recusavam a reconhecer isso, todos os seus governos
– até porque, lá, falar em meio ambiente derrota qualquer político; aliás, em qualquer lugar, mas lá mais que
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todos – acaba de lançar, faz 15 dias, um documento dizendo: “De fato, a crise ambiental é muito séria, e nós
corremos o risco de não demorar a ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... ver as ruas de Miami – diz o documento –
inundadas.” E já sentem um impacto nesse sentido. Então, eu fico feliz que a senhora esteja, nesta manhã, levantando esse assunto, e espero que outros levantem também. E que um dia possamos ter uma consciência planetária que permita organizar o progresso, organizar o crescimento, dentro dos limites que a natureza nos impõe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senadora Lídice, eu vou fazer ...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... um apelo e vou explicar-lhe o porquê.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Eu já finalizei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT- RS) – V. Exª sabe que eu sou supertolerante.
V. Exª estava como Líder, com cinco minutos, mas, pelo tema, que é fundamental, eu lhe dei vinte.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Mas fique ainda com o tempo para concluir o seu pronunciamento; em seguida, falará a Senadora Ana Rita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Concluo.
O Senador Inácio tinha me pedido um...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB - CE) – Eu vou fazer como o Paim nos ensinou: vou
pedir um pela ordem, logo na sequência.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – (Risos.) E diz ainda que foi eu que ensinei!.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Só para finalizar, eu diria que eu acredito que
a tese ambiental no mundo hoje é, sem dúvida alguma, uma das poucas teses que se contrapõem, claramente, ao tipo de produção capitalista hegemônica no mundo. E nós precisamos entendê-la, estudá-la, porque ela
tem um papel revolucionário na sociedade moderna.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, eu agradeço o entendimento de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB - CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PR - RS) – A Senadora Ana Rita é convidada a ir à
tribuna, enquanto eu atendo V. Exª pela ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB - CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem neste dia especialíssimo, Dia Mundial do Meio Ambiente, para solicitar à
Mesa do Senado que contate com a Mesa da Câmara e faça com que a Câmara dos Deputados aprecie projeto
de lei de minha autoria que cria as condições de convivência no Semiárido.
É um projeto muito importante. Nós o aprovamos aqui em tempo hábil. Deveríamos estar aprovando-o hoje, para demonstrar a preocupação com o meio ambiente com uma ação concreta. É muito importante
a nossa manifestação pública, política, mas nós temos as ações concretas. Esse projeto de lei que nós aprovamos está em tramitação na Câmara. É o projeto de lei de combate à desertificação. É muito importante para
o Nordeste, mas é importante para o Sul do País, para o Centro-Oeste, para todo o Território brasileiro. Então,
espero que nós possamos hoje também fazer com que a Câmara dos Deputados vote essa importante matéria.
Além disso, cumprimentando a Senadora Lídice da Mata por esse belíssimo pronunciamento, eu quero
lembrar José Bonifácio de Andrade e Silva, que, no texto que ofereceu à Assembleia Constituinte de Portugal,
Brasil e Algarves, já manifestou a sua preocupação com o meio ambiente, sendo, portanto, o Patriarca da Independência e – podemos dizer – um dos primeiros a se preocupar com o meio ambiente em nosso País.
Cumprimento V. Exª e todos os que têm a preocupação de defender o meio ambiente em palavras e
ações, como a companheira Lídice da Mata e todos os outros aqui neste plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem! Parabéns a V. Exª!
Senadora Ana Rita, com a palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão.
Cumprimento todos os Senadores e Senadoras aqui presentes.
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Na terça-feira desta semana, eu não tive a oportunidade de me expressar durante a sessão solene em
homenagem ao Ano Internacional da Agricultura Familiar Camponesa e Indígena. Portanto, faço agora a minha saudação ao Ano Internacional da Agricultura Familiar, instituído este ano de 2014, pela Organização das
Nações Unidas, em reconhecimento à contribuição da agricultura familiar para a segurança alimentar e para a
erradicação da pobreza no mundo.
Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, entre 1992 e
2013, o número de brasileiros que passa fome caiu de 22,8 milhões para 13,6 milhões, ou seja, uma queda de
40%. Os dados mostram uma redução de 54,3% no número de brasileiros subnutridos nos últimos anos, de
15% para 6,9% da população.
Além de contribuir com a segurança alimentar, a agricultura familiar e camponesa é apontada como responsável por alimentação saudável, proteção da agrobiodiversidade e preservação de culturas regionais, mas
ainda é desconhecida de parte da população mundial. Para mudar essa realidade e colocar a produção dessas
famílias em maior evidência, a Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral, em dezembro de 2011,
instituiu 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O objetivo é, a partir desse ano comemorativo, reposicionar a agricultura familiar no centro das políticas
públicas agrícolas, ambientais e sociais nas agendas dos países. Além disso, a entidade quer aumentar a visibilidade do papel do setor na erradicação da fome e da pobreza, na garantia da segurança alimentar e nutricional, na melhora dos meios de subsistência, na gestão dos recursos naturais, na proteção do meio ambiente e
no desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.
Nesse aspecto o Brasil tem sido vanguarda no mundo. O Governo da Presidenta Dilma acaba de lançar
o Plano Safra 2014/2015 da Agricultura Familiar com o maior investimento da história, com recursos da ordem
de R$24,1 bilhões. O Plano Safra deste ano tem como foco o incentivo à produção orgânica e agroecológica. O
Governo está preparado para apoiar todos os produtores que quiserem migrar para esse modelo de produção,
com assistência técnica compatível para atender a essas mudanças.
Tudo isso reflete a visão do nosso Governo para a agricultura familiar, considerada um setor estratégico para o País e um dos principais segmentos de sustentação do nosso projeto nacional de desenvolvimento.
E não poderia ser diferente, Sr. Presidente, dada a pujança do setor, representado por números que impressionam. Apesar da grande concentração fundiária brasileira, tendo a agricultura familiar apenas 24,3% da
área total agricultável no Brasil, com propriedades muito menores que as não familiares, ela é a responsável
por 4,3 milhões de unidades produtivas – o que representa 84% dos estabelecimentos rurais no País –, 33% do
Produto Interno Bruto agropecuário, além de empregar 74% da mão de obra no campo.
Quando o assunto é a produção de alimentos, a agricultura familiar é imbatível, pois é dela que provêm
cerca de 70% de todos os alimentos que chegam até a mesa das famílias brasileiras.
De acordo com o Censo Agropecuário, realizado em 2006, a agricultura familiar produz 80% da mandioca,
70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz e 21% do trigo, além de 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos.
Esses números, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, reforçam a importância desse setor para
o País e a necessidade de avançarmos de maneira mais rápida o processo de ampliação deste modelo de ocupação e produção do campo brasileiro, nos moldes da agricultura familiar. Reafirmo aqui a necessidade e a
atualidade da reforma agrária como forma de distribuição mais equânime da terra, ainda muito concentrada.
Imaginem vocês o salto que daríamos com a agricultura familiar e camponesa ocupando, pelo menos,
50% das terras agricultáveis deste País. Isso colocaria o Brasil na condição de alto produtor de alimentos, na
garantia da soberania alimentar, dado o aumento vertiginoso da oferta de alimentos que propiciaria à sua população, no barateamento dos preços, contribuindo, inclusive, para diminuição da “pressão” inflacionária, além
de possibilitar que o nosso País se consolide como o grande exportador mundial, celeiro do mundo, referência
na produção de comida orgânica e saudável.
Tenho convicção, Sr. Presidente, de que esse Plano Safra também terá impactos positivos no meu Estado,
o Espírito Santo, onde a agricultura familiar é muito forte e representativa, sendo a principal atividade econômica de 80% dos Municípios capixabas.
Senador Pedro Simon, que está atentamente nos acompanhando, este é um setor extremamente relevante para o conjunto da economia capixaba, responsável por 62% dos postos de trabalho gerados na agricultura e por 44% do total do valor bruto da produção agrícola do Estado.
Portanto, investir na agricultura familiar significa gerar mais emprego e renda, diminuir as desigualdades
e aumentar o acesso das famílias brasileiras à comida, garantindo, assim, a segurança alimentar e nutricional
do povo brasileiro.
Quero aqui salientar que, além do acesso ao crédito por meio do Pronaf, o Governo Federal tem ainda
uma série de medidas para dar mais segurança na produção e comercialização dos alimentos. São várias polí-
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ticas que garantem renda e estabilidade aos agricultores e agricultoras, entre as quais destaca-se a Garantia-Safra, Seguro da Agricultura Familiar, Garantia de Preço, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Assistência Técnica e Extensão Rural, Plano Safra Territorial, entre outros.
Faço aqui um registro especial para a iniciativa do PAA, criado em 2003, como uma importante medida
do Governo Federal para fortalecimento da agricultura familiar e o enfrentamento da fome e da pobreza no
Brasil, por meio de mecanismos que favorecem a compra direta dos agricultores e agricultoras, bem como de
suas organizações, contribuindo para a solução de um dos maiores problemas que afetam essa modalidade
de agricultura: a comercialização da produção.
Na mesma linha está o PNAE, que garante alimentação saudável aos alunos de escolas públicas do Brasil.
Outra política que também recebe recursos recordes neste Plano Safra é a Assistência Técnica e Extensão
Rural, fundamental para que os agricultores e agricultoras familiares possam produzir mais e com mais qualidade.
Senador Romero Jucá, que acompanha bem essa questão da agricultura familiar, eu quero aqui enfatizar
que, com o objetivo de fazer os serviços de assistência técnica chegarem ao conjunto dos agricultores brasileiros, o Governo destinou montante de R$1,1 bilhão para o setor, muito superior ao montante destinado no
Plano Safra de 11 anos atrás, cujo montante era de apenas R$46 milhões.
Como o foco do Governo Federal é o combate à pobreza e à miséria, todos os programas têm políticas
diferenciadas para as populações mais vulneráveis do campo, a exemplo dos programas de inclusão produtiva, associados ao Plano Brasil Sem Miséria, que incluem ainda políticas de habitação, por meio do Programa
Minha Casa Minha Vida Rural, acesso a água com o Programa Água para Todos, ambos executados em assentamentos da Reforma Agrária.
Outra novidade é o Programa de Crédito Fundiário, com taxas de juros reduzidas para famílias que estão
inscritas no Cadastro Único, com assistência técnica garantida e seguro rural para parcelas do financiamento.
Quero registrar ainda, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que o meu mandato tem apoiado a agricultura
familiar no Espírito Santo e no Brasil, seja na destinação de emendas, seja na garantia de projetos de lei que
facilitem a vida dos produtores rurais.
Eu gostaria de citar rapidamente alguns exemplos dessas iniciativas. Em parceira com os movimentos
sociais do campo, apresentei, por exemplo, projeto que institui a Política Nacional do Agrotóxico Natural, para
que possamos reduzir o alto consumo de veneno na produção de alimentos.
Atendendo a pauta de reivindicações da Marcha das Margaridas, que reúne milhares de mulheres camponesas, quilombolas e ribeirinhas, apresentei projeto que garante a inclusão das mulheres na prioridade de
compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Como forma de contribuir para a sustentabilidade ambiental, também sou autora de proposição de lei
que autoriza a concessão de subvenção econômica para agricultores familiares e empreendedores familiares
rurais que adotem práticas de conservação ambiental em suas propriedades.
Por fim, destaco a mais nova proposta, que estamos gestando em parceria com a Via Campesina, que é
uma proposição de projeto de lei que pretende requalificar o PAA e transformá-lo em política pública de Estado, além de ampliar os valores atuais das compras, que passariam de R$6 mil para R$20 mil, ampliando a sustentabilidade do programa no tempo e a renda das famílias camponesas.
Todas essas proposições têm o objetivo de fazer com que a agricultura familiar avance em nosso País,
para que ela possa ser cada vez mais protagonista do desenvolvimento econômico e social brasileiro e possa
manter a centralidade que ela exerce na produção de alimentos e na soberania alimentar do nosso povo, além
de fazer do Brasil referência internacional na produção de alimentos saudáveis, no combate à fome, na preservação ambiental e nas políticas públicas de desenvolvimento do campo.
Viva o Ano Internacional da Agricultura Familiar!
Vivam os agricultores e as agricultoras do nosso País!
É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela atenção.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) –

ORDEM DO DIA
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Romero, pela ordem.
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Faço, desde já, um apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa para que, por favor,
venham ao plenário. Nós vamos fazer pelo menos uma votação nominal. Portanto, é fundamental a presença
de todos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria fazer um apelo a V. Exª.
Enquanto os Parlamentares chegam ao plenário, eu pediria que nós iniciássemos as votações simbólicas
em que há consenso: o Projeto de Lei da Câmara nº 136, que estava previsto para a sessão de amanhã e que
autoriza a Fundação Universidade Federal de Dourados a receber a alienação de um terreno; o Projeto da Câmara nº 78, que dispõe de criação de cargos do TRT do Maranhão; a Mensagem nº 38, que é um empréstimo
do Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Programa Dom Helder Câmara, um programa extremamente relevante para diminuir a pobreza do Nordeste; e o Projeto nº 62, que trata do descaminho e contrabando,
num combate importante a esse tipo de delito.
Portanto, nós votaríamos esses quatro itens simbolicamente, enquanto os Senadores e Senadoras chegam ao recinto. Posteriormente, nós faríamos a votação nominal. Se não houver quórum, a sessão cairá, mas
nós já teremos votado todas essas matérias que são importantes, Sr. Presidente.
Então, fica esse apelo feito dentro do entendimento com os Líderes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Faremos isso, Senador Romero.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB concorda com isso, até porque, dentro dessa agenda, há um projeto já pacificado na Casa que tipifica e agrava as
penas de descaminho e de contrabando, esse dois tipos penais. Num Brasil de tanta pirataria e de tanta dificuldade de policiamento nas fronteiras, é preciso conter as questões envolvendo o contrabando e o descaminho.
É uma matéria que foi pacificada. E, certamente, dentro dessa ampla agenda que V. Exª recebeu ontem dos
secretários de segurança pública do País inteiro, esse é um dos primeiros resultados imediatos para diminuir
essa questão da impunidade.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu quero cumprimentar V. Exª pela
iniciativa.
Ontem, nós tivemos uma reunião com os secretários dos Estados do Sudeste e combinamos com os líderes partidários uma reunião temática sobre segurança pública para o dia 15 de julho.
A expectativa que nós temos, Senador Roberto Requião, é a de que, ao final desta audiência, desta sessão
temática, nós possamos votar algumas matérias que aprimorarão o sistema de segurança pública como um todo.
Com a palavra, o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
tenho acordo com essa agenda. O Governo concorda com a agenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Agradeço a V. Exª. Item 1 da pauta.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2011
Projeto de Lei nº 136, de 2011 (nº 7.513/2010, na Casa de origem), que autoriza a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados– UFGD a alienar, por meio de doação, imóvel à Fundação Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
O parecer sob nº 456, de 2014, da CCJ, do Senador Waldemir Moka é favorável.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2011
(nº 7.513/2010, na Casa de origem, de Iniciativa da Presidência da República)
Autoriza a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD a alienar, por meio de doação, imóvel à Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD autorizada a alienar, mediante doação, uma área de 10,1515 hectares à Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS.
Parágrafo único. A área a que se refere o caput encontra-se localizada na unidade II da UFGD em Dourados e possui as seguintes especificações: “ inicia-se no vértice AHQ – M0008, de coordenadas N 7.543.957,55m
e E 713.105,21m; deste segue por linha imaginária confrontando com o campus da UFGD, com os seguintes
azimutes e distâncias: 77 º58’30” e 70,71m até o vértice AHQ – MM0007, de coordenadas N 7.543.972,28m E
713.174,37m; deste segue por linha imaginária confrontando com o campus da UFGD, com os seguintes azimutes e distâncias: 79 º08’58” e 421,63m até o vértice AHQ – MM0003, de coordenadas N 7.544.051,65m e
E 713.588.46m; deste segue confrontando com a Rodovia Estadual, com os seguintes azimutes e distâncias:
218º17’30” e 638,06m até o vértice AHQ – M0004, de coordenadas N 713.193,08m; deste segue por linha imaginária confrontando com o campus da UFGD, com os seguintes azimutes e distâncias: 349 º 00’24’’ e 273,63m
até o vértice AHQ – M0009, de coordenadas N 7.543.819,47m e E 713.140,90m; deste segue confrontando com
o campus da UFGD, com os seguintes azimutes e distâncias: 345º30’28” e 142,62m até o vértice AHQ – M0008,
ponto inicial da descrição do perímetro”.
Art. 2º A doação de que trata esta Lei fica condicionada, sob pena de nulidade, à utilização do imóvel
pela donatária para os fins previstos em seu estatuto social.
Art. 3º Cessadas as razões que justificaram a doação, o imóvel reverterá ao patrimônio da pessoa jurídica
doadora, vedada a sua alienação pela donatária.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item 2 da pauta.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2013
Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2013 (nº 4.221/2012, na Casa de origem),, que dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região, do Maranhão (MA).
Parecer favorável, sob nº 457, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Lobão Filho.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 78, DE 2013
(No 4.221/2012, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o São criados, no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região,
com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, 17 (dezessete) cargos de provimento efetivo de Analista
Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação.
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Art. 2o Os recursos financeiros decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região no orçamento geral da União.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu queria comunicar aos Senadores
que nós acabamos de votar os dois itens que estavam contidos na pauta de amanhã. Portanto, por decisão
dos Líderes Partidários, nós estamos antecipando a Ordem do Dia de amanhã para hoje e já apreciamos os
dois projetos.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2014
Projeto de Resolução nº 17, de 2014, (apresentado como conclusão do Parecer nº 505, de 2014,
da CAE, que teve como Relatora a Senadora Gleisi Hoffmann), que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de até onze milhões e trezentos e sessenta mil
euros, mais o equivalente a até dois milhões de Direitos Especiais de Saque, com o Fundo Internacional
para o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA).
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vou falar sobre esse assunto. Eu queria pedir a V. Exª que constasse hoje da pauta a quarta sessão de
discussão da PEC nº 63.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB. Fora do microfone.) – Era isso que eu ia pedir.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB - RR) – Estamos sendo referendados aqui
pelo Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB. Fora do microfone.) – É um pedido conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Agradecemos a V. Exª.
Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 5, de 2014)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013, do Senador Paulo Paim,
que acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 e acrescenta § 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que “dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, para dispor –
Senadora Lídice da Mata – sobre a contagem do período de defeso no âmbito da pesca como tempo de
contribuição e aposentadoria especial dos pescadores (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 152, de 2013).
Pareceres sob nºs 262 e 263:
- da CMA, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013, nos termos da Emenda nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece, e contrário ao Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013,
que tramita em conjunto; e
- da CAS, Relator: Senador Benedito de Lira, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013, e à
Emenda nº 1-CMA, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo); e contrário ao Projeto de Lei do Senado nº
152, de 2013, que tramita em conjunto.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
esse é um projeto, de fato, relevante e social, que vai beneficiar os pescadores.
Pensem naqueles pescadores, por exemplo, que trabalham em alto-mar, que ficam em alto-mar por dois
meses ou três meses. O tempo não conta para efeito de aposentadoria na época do defeso. E eles não têm
direito à aposentadoria especial, porque eles são celetistas. Devido a isso, Sr. Presidente – sabemos do apoio
que V. Exª tem dado a esse projeto –, pescadores de todo o Brasil têm dialogado conosco e também com V. Exª.
Fizemos aqui, Sr. Presidente Renan Calheiros, um acordo com as lideranças do Governo. Segundo a informação que recebemos – e falei sobre isso com o Senador Vital do Rêgo –, a questão não diz respeito ao mérito,
mas, sim, à forma, pois esse projeto teria de ser lei complementar, devido à aposentadoria especial. Com isso,
o acordo que fizemos foi o seguinte: nós o transformaríamos, com o parecer do Senador Vital do Rêgo, em lei
complementar. Transformado o projeto em lei complementar, é claro, a votação se daria em rito especial, e ele
seria votado numa data que V. Exª, então, marcaria para efeito de votação final.
O Senador Vital do Rêgo pode complementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o parecer com relação a essa matéria, que nos foi dado pela Consultoria, diz que estes projetos, o PLC nº 150 e
o nº 152, ambos de 2013, precisam ser reautuados como lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Quais são, Senador Vital? Eu não escutei.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – O PLC nº 150 e o nº 152. Eles precisam sofrer uma
reautuação como lei complementar, para poderem novamente tramitar na Ordem do Dia. É o meu parecer, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – E o que fazemos, Senador Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Sr. Presidente, ele sairia de pauta. O parecer já está
dado pela CCJ. Transformando-o em lei complementar, ele seria votado em outra data, marcada com V. Exª. É
o que está ajustado agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Então, vamos combinar, Senador Walter Pinheiro, Senador José Pimentel, Senador Paim, o seguinte encaminhamento: nós deixaremos essa matéria
pronta, para que ela seja votada na semana de 15 a 17 de julho.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Agora, com a reautuação como lei complementar.
É uma matéria que muda...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Mas, para se fazer a reautuação, isso
dependerá de quê?
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Do parecer da Comissão de Justiça, que está sendo
dado neste momento, na forma da reautuação. Ele já volta como lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Então, nós podemos votar agora, se
houver a aquiescência do Líder Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos acordo com relação a esse procedimento.
Isso nos permite também, Sr. Presidente, fazer outro diálogo. O que trata do pescador artesanal, com o
apoio do Senado Federal e da Câmara, nós resolvemos integralmente na Lei nº 11.718, de 2008. Portanto, no
caso do pescador artesanal, a mulher se aposenta aos 55 anos, e o homem, aos 60 anos. E a sua contribuição
é facultativa.
Portanto, esses projetos não tratam do pescador artesanal, que é um segurado especial. Eles tratam do
assalariado, que tem carteira assinada, por parte do pescador incorporador.
Há duas realidades. Há uma parte de pescadores empresários, que, na época do defeso, ficam proibidos
de pescar por conta da qualidade de suas embarcações. Para esses, precisamos, sim, dar um tratamento diferenciado. Mas há outro tipo de incorporador, que tem equipamento sofisticado. E, na época do defeso, eles
passam a pescar em alto-mar, e não há a interrupção do contrato de trabalho.
Portanto, esse prazo, Sr. Presidente, permite também fazer esse ajuste, que era o que tínhamos discutido anteriormente.
Portanto, há acordo. E vamos construir um consenso na votação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – E faríamos como hoje, Senador Pimentel? Deixaríamos a matéria para outra oportunidade?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Então, faremos esse acordo. Nós deixaremos essa matéria como item obrigatório da pauta da semana de 15 a 17 de julho.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Está combinado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Combinado? (Pausa.)
Muito obrigado a V. Exªs.
Essa matéria é muito importante. É uma proposta, como disse o Senador Pimentel, que reconhece o período de defeso na pesca como tempo efetivo de contribuição para a concessão de benefícios previdenciários.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – E a dificuldade, Sr. Presidente – é importante este
esclarecimento que V. Exa faz –, não se dá no mérito. Ele não está sendo votado agora porque a autuação, o procedimento foi equivocado. Entendemos todos nós que precisamos reautuá-lo como lei complementar, porque
é uma matéria fundamental e importante, que virá, certamente, no próximo esforço concentrado.
A SRa ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES) – Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu agradeço a V. Exa.
Nesse período, o período de defeso, os pescadores ficam, como todos sabem, impedidos de trabalhar e,
consequentemente, ficam impedidos de recolher as contribuições previdenciárias. O objetivo desse projeto é
estender a todos os trabalhadores – todos, sem exceção – envolvidos na cadeia de produção pesqueira o direito ao seguro-desemprego, além de assegurar-lhes a contagem de tempo de contribuição, de tal forma que
não percam a condição de segurados do Regime Geral da Pesca.
Agradeço a V. Exªs.
Fica a votação para a semana de 15 a 16 de julho.
Ouço o Senador Walter Pinheiro e a Senadora Ana Rita.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
só fazer um pedido a V. Exª. V. Exª anunciou a votação de uma autoridade no final.

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 6

207

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós vamos fazer a votação de pelo
menos uma autoridade: Carmen Lídia Ribeiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Se V. Exª a fizesse agora, seria melhor, porque,
inclusive, chamaríamos os Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Faremos isso.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Eu quero aproveitar também para dar uma
sugestão a V. Exª, Senador Renan.
Houve uma polêmica muito grande em relação àquela questão da PEC nº 63, que foi aprovada na CCJ.
Os líderes discutiram essa matéria nesta semana. E aí houve uma proposta de encaminhamento. Eu até o fiz
em confiança ao meu Líder, Humberto Costa, que me pediu para assinar o recurso.
Mas quero insistir em uma coisa que conversei com V. Exª e com as nossas lideranças. Acho que V. Exª
pode capitanear, dirigir um processo de busca de negociação, porque, na realidade, ao longo dos anos, Senador Renan, o que a gente pediu foi o envio dessa matéria para cá.
Então, nesse período que vamos abrir, Senador Renan, que é até um recesso por conta da Copa, dar-se-ia essa negociação entre Judiciário e Executivo, para ver que proposta eles poderiam apresentar, enquanto
vemos essa matéria aqui dentro.
Esse é um prazo, eu disse ao meu Líder, Senador Renan, pelo qual topo até esperar. Fora isso, eu vou me
posicionar nessa matéria em plenário, inclusive favoravelmente.
Portanto, acho que nós poderíamos fazer esse esforço, buscando essa negociação, assim como fez V. Exª
em diversas matérias polêmicas. V. Exª assumiu uma postura aqui para além até da de um magistrado, como
alguém que teve a capacidade de juntar as diversas partes e providenciar saída, não o fazendo da sua própria
lavra, mas colocando todos os setores juntos e produzindo um caminho para essa votação.
Então, faço esse apelo a V. Exª, para que não fiquemos usando, talvez, técnicas regimentais, quando, na
realidade, a parcela principal para essa matéria tem que vir uma parte do Executivo e outra, Senador Romero,
do Judiciário.
Portanto, esse é um prazo que daríamos para buscar esse entendimento e para ter uma resposta. Inclusive,
na volta, no mês de julho, teríamos condição de decidir qual o encaminhamento que vamos dar a essa matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu concordo em gênero, número e
grau com o que V. Exª coloca, Senador Walter Pinheiro.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Rita e, em seguida, V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ontem eu havia solicitado à Mesa a possibilidade de inclusão na pauta do projeto de lei que trata do feminicídio. Há
uma expectativa de que ele seja votado hoje. Temos aqui diversos representantes dos Ministérios, da Secretaria
de Política para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, que estão aguardando a votação desse projeto.
Então, peço a V. Exª a possibilidade de incluir a matéria na pauta. Já há um requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Se não houver oposição da Casa, nós
colocaremos com muita satisfação esse projeto de lei em votação.
Eu só queria lembrar que esse projeto é um PLC. Ele depende de um quórum diferenciado para sua
aprovação. Talvez não seja prudente nós colocarmos hoje, mas, no que depender de mim, nós o colocaremos
o mais rapidamente possível.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
dentro do que foi combinado com os Líderes, antes da votação nominal da autoridade, eu pediria a V. Exª que
nós pudéssemos votar o Projeto nº 62, do descaminho e contrabando, relatado pelo Senador Vital do Rêgo,
porque é um projeto consensual. É um projeto que pune o descaminho e o contrabando, qualifica melhor essa
penalidade. É um projeto simbólico, e, portanto, antes de votar autoridade, eu pediria que nós pudéssemos
votar essa matéria, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Lídice da Mata e Senador
Figueiró.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – Presidente, só para
afirmar também a minha posição quanto à PEC nº 63.
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Ontem, inclusive, eu me pronunciei. Acho que dado esse prazo até o retorno em julho, se a matéria não
vier à votação, nós iniciaremos a solicitação de que a PEC venha ao plenário. Isso porque nós assumimos um
compromisso. A PEC nº 63 foi votada e aprovada, por unanimidade, na CJJ.
Portanto, creio que se há alguma dificuldade, temos um tempo para negociação. Depois, colocaremos
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós estamos aguardando que seja
mandado para...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Desculpe-me. Não foi unânime. Então, mesmo não sendo unanimidade, eu sou defensora de que as posições sejam colocadas em plenário, que se vote;
e que quem tem posição, que se explicite.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Figueiró, V. Exª vai falar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu gostaria que fosse incluído na pauta o Item 08, que fosse trazido à votação. É o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 185, de
minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Se nós houver objeção da Casa, colocaremos esse projeto que está sendo sugerido pelo Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item 9:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2012
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº 643/2011, na Casa de origem,
do Deputado Efraim Filho), que dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A (pena para crimes de contrabando e descaminho).
Parecer favorável, sob nº 499, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Vital do Rêgo.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM - RN) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu tive a honra de relatar este projeto do conterrâneo Deputado Efraim Filho. Ele estava entre tantos projetos
que a Comissão de Constituição e Justiça transferiu para a Comissão de Segurança Pública e trata de dar uma
nova feição ou encaminhar um trabalho que já está sendo feito de reforma e atualização do Código Penal.
Mas a necessidade é tão premente, tão imediata de se criar um instrumento punitivo que possa separar a figura do “contrabando”, que é uma ação mais grave, uma vez que o objeto é a mercadoria proibida, que,
portanto, deve haver um apenamento mais rigoroso em relação à figura do “descaminho”, que é um crime fiscal contra a ordem tributária.
Precisamos separar essas duas figuras, porque estavam dentro de um mesmo título penal.
Eu, de forma diligente, fiz com que essa matéria caminhasse na Comissão de Constituição e Justiça. Ela
teve o apoio unânime dos nossos pares, e, hoje, estamos trazendo para o referendo do Plenário.
Peço o apoio de todos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM - RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para discutir a matéria.
Na mesma linha do Senador Vital do Rêgo, que foi Relator da matéria, eu quero fazer uma observação
sobre esse projeto que, na verdade, é um “ovo de Colombo”. É uma coisa óbvia e que diz respeito ao dia a dia
dos brasileiros.
Veja bem, todos nós viajamos para o exterior. Eu, por exemplo, qualquer coisa que traga fora da cota dos
US$500, eu declaro. Declaro, pago imposto, não tem estresse, não tem problema. Se eu trago um laptop, é um
produto perfeitamente permitido. Pago o imposto, está internado, está legal. Ninguém foi lesado, não houve
dolo a quem quer que seja, e você está em paz com a sua consciência. Se você não declara o laptop, você paga
multa, paga imposto, paga sanção A, B e C.
Muito bem, o que é que o Deputado Efraim Filho está propondo? Separar o joio do trigo. O que é legalmente importável e o que é ilegal entrar no País, como droga, armamento. Tem que haver, portanto, uma
penalização muito maior para aquilo que seja contrabando, que é a importação ou a entrada no País de coisa
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proibida, ilegal – e aí está tipificada como contrabando –, daquilo que entra no País, sobre o qual se tem que
pagar imposto, mas que não é produto proibido de importação, que é o descaminho.
Então, ele tipifica com muita clareza o que é descaminho e o que é contrabando, para que as pessoas fiquem com a consciência absoluta de que, se trouxerem alguma coisa que não seja legal, estão sujeitas àquela
penalização pesada, até porque, além de cometerem a ilegalidade de não pagar o imposto, estão cometendo
a ilegalidade de estar trazendo para o País uma coisa proibida.
Outra coisa é o descaminho. A pessoa pode pagar o imposto, que é o que deve, é o que eu faço, e pode
não pagar o imposto. Mas de uma coisa que é legal entrar no País o imposto terá que ser pago, mas, se ele for
flagrado, pagará a multa, etc., mas não como se fosse um produto ilegal entrando no País.
É uma tipificação correta, que diz respeito aos brasileiros e que, na minha opinião, é oportuna. Merece
além do aplauso do meu Partido, pelo fato de ser matéria da iniciativa de um ex-Presidente da Comissão de
Segurança da Câmara, o Deputado Efraim Filho. É matéria oportuna, que diz respeito ao dia a dia dos brasileiros e à legalidade das atividades de quem compra e quem traz para o Brasil produtos legais ou não. Se não é
legal, a pena é dobrada, triplicada. Se é legal, sujeite-se às penalidades da lei.
O meu voto é entusiasticamente favorável ao projeto de lei do Deputado Efraim Filho.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Sr. Presidente, só para fazer um registro por justiça.
Na votação na CCJ, o Senador Pedro Taques tratou ainda de aperfeiçoar essa matéria, oferecendo emendas. Como nós temos compromisso com a celeridade e entendemos que essa matéria voltará a ser discutida
– contrabando e descaminho – na Comissão Especial e na própria CCJ, quando da análise do Código Penal,
nós vamos absorver as emendas do Senador Pedro Taques junto à Comissão de Constituição e Justiça na atualização do Código Penal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB - PE) – Não, Presidente. É um apelo para votar. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Vamos votar, vamos votar.
Declaro encerada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N2 62, DE 2012
(n 643/2011, na Casa de origem, do Deputado Efraim Filho)
9

Dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e
acrescenta-lhe o art. 334-A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela
saída ou pelo consumo de mercadoria:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
1° Incorre na mesma pena quem:
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira
que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto
de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
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IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio, ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou
acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
2° Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
3° A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo
ou fluvial.”(NR)
“Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ 1° - Incorre na mesma pena quem:
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou auto
rização de órgão público competente;
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;
IV - vende, expõe ã venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio
ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
§ 2° Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
§ 3° A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF) – Sr. Presidente, só para manifestar a
posição do Partido Socialista Brasileiro de apoio à apreciação ainda hoje do PLS nº 185, de autoria do Senador
Cristovam, que trata do cinema nas escolas.
Nossa posição, da Bancada do Partido Socialista Brasileiro, é pela inclusão na pauta e aprovação imediata
desse projeto. E fazemos um apelo às demais Lideranças partidárias para que possamos apreciar essa matéria
importante hoje.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Pelo acordo de Liderança, nós votaremos agora o embaixador, Sr. Presidente, pelo entendimento que foi
feito. Então, eu queria pedir a V. Exª que pudéssemos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Projeto de lei do Senado…
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 27, DE 2014
(Escolha de Autoridade)
Mensagem nº 27, de 2014 (nº 67/2014, na origem),pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª CARMEN LÍDIA RICHTER RIBEIRO MOURA, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Bulgária e, cumulativamente, junto à Macedônia.
(Parecer nº 526/2014–CRE.)
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB - SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, enquanto se procede à votação da Embaixadora, quero fazer, com muita honra, o registro
da presença do Prefeito Municipal de Presidente Castello Branco, que se encontra aqui na tribuna. O nome dele
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é Claudio Sartori, e também da Primeira-Dama, Iacri, por sinal de origem russa; da diretora da escola, Lucimara
Frigo Machado, que se encontram na tribuna de honra do Senado.
Com muita honra, faço este registro.
Eles receberam o prêmio do ambiente, da sustentabilidade, pelo aproveitamento no Município de Castello Branco, que tem 1.700 habitantes somente e fica no oeste catarinense. Conseguiram receber o prêmio em
nível nacional de modelo no aproveitamento de restos, que muitas vezes vão para o lixo, vão fora. O Município
Castello Branco fez o aproveitamento e conseguiu um prêmio nacional de sustentabilidade e aproveitamento.
Então, é o registro que faço com muita honra, em nome não só dos catarinenses. Nós nos orgulhamos
disso. É um modelo, sem dúvida nenhuma, para o Brasil.
Cumprimentos a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT - SP) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF) – Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de agradecer a V. Exª por ter colocado o nome da Srª Carmen Lídia de Moura, porque se trata da Embaixadora justamente na terra dos antepassados da Presidenta Dilma Rousseff, que estaria, por algum tempo,
sem embaixador, se não houvesse essa providência.
Obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em nome da Bancada do Partido Socialista Brasileiro, queremos também nos manifestar favoráveis à inclusão,
na Ordem do Dia de hoje, da apreciação do PLS nº 292, de 2013, que é o projeto originário da CPI, que trata do
feminicídio, ou seja, que qualifica os crimes de homicídio contra a mulher por questões de gênero.
Portanto, tem o apoio da Bancada do Partido Socialista Brasileiro a inclusão na pauta também do PLS 292.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES) – Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria também de fazer
outro pedido, se fosse possível, aproveitando o painel que está votando autoridades, para votar a indicação
da Srª Martha Regina. O nome dela já foi aprovado, por unanimidade, na Comissão de Assuntos Sociais, para a
Diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu queria só comunicar aos Srs. Senadores que estamos procedendo a uma votação nominal. É importante a presença de todos, lembrando aos
Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Nós estamos fazendo uma
votação nominal. Estamos apreciando o nome da Embaixadora Carmen Lídia para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Bulgária e à Macedônia.
Senador Moka.
Senador Delcídio do Amaral.
Senadora Kátia Abreu.
Senador Ciro Nogueira.
Senador Ricardo Ferraço.
Nós queremos comunicar aos Srs. Senadores que já antecipamos a pauta de sexta-feira. Nós já votamos
as duas matérias que estavam postas na pauta de sexta-feira. E que há um acordo de procedimento para que
nós possamos apreciar ainda hoje algumas matérias, principalmente uma matéria que é muito importante
para o Brasil.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente Renan Calheiros.
Eu queria endossar a manifestação do Senador Rodrigo Rollemberg em relação ao PLC de 2011, que trata
de tipificar o assassinato de mulheres como feminicídio. Então, eu queria contar com a colaboração de V. Exª
para, havendo condição de quórum e de entendimento e acordo com as Lideranças, votar essa matéria que,
claro, interessa muito à Bancada das mulheres no Senado, mas interessa também à sociedade brasileira. Hoje, o
número de mulheres eleitoras é maior do que o número de eleitores homens. Então, acho que é uma expressão
por si só simbólica e reveladora do que representamos. Então, havendo condições, isso seria muito importante.
A Senadora Vanessa Grazziotin, Procuradora da Mulher aqui nesta Casa, já fez uma manifestação nesse
sentido, com a assinatura de todas as Senadoras em relação ao PLC 292.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Mario Couto.
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Peço aos Senadores que venham ao plenário. Nós estamos procedendo a uma votação nominal.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT - SP) – Eu já votei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Valdir Raupp.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Sr. Presidente, é só para convidar a Bancada do
PMDB e do Bloco da Maioria para comparecer ao plenário do Senado. Nós estamos numa votação nominal e necessitamos de um quórum mais elevado para aprovarmos a Drª Carmen Lídia para ser Embaixadora na Bulgária.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu, mais uma vez, peço aos Senadores
que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
Senador Acir.
Estamos querendo avançar na votação das autoridades.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
registrar, fizemos hoje uma audiência pública, na Comissão de Agricultura, com o Ministro Miguel Rossetto, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, para discutir a questão do Plano Safra da Agricultura Familiar. Foram
duas horas de explanação do Ministro e dos seus técnicos sobre a importância do Plano Safra da Agricultura
Familiar para o Brasil, principalmente para o nosso Estado de Rondônia, onde 74% dos agricultores, Senador Delcídio, são exatamente da agricultura familiar. Então, vai dar uma injeção grande na economia do nosso Estado.
Nós estamos crescendo acima da média nacional. Rondônia não é o maior tomador de empréstimo do
Pronaf, mas é o Estado que mais cresce, ano a ano, com relação a acesso ao crédito.
É um Plano Safra importante, é um recorde, R$24,1 bilhões anunciados, na semana passada, pela Presidenta Dilma, um trabalho grande do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vem ajudar a agricultura
familiar do Brasil inteiro, mas especialmente a do Estado de Rondônia, e que vai contribuir para a melhoria de
qualidade de vida dos nossos agricultores, que são a base da economia do Estado de Rondônia.
Era só para registrar essa audiência pública que fizemos hoje pela manhã, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Agradecemos a V. Exª.
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, 36; NÃO, 05.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Embaixadora Carmen Lídia Moura para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Bulgária e à Macedônia.
Será feita a comunicação à Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Quero registrar, com muita satisfação,
a honrosa presença no Senado Federal do nosso querido ex-Senador Ademir Andrade, que foi o primeiro signatário da Proposta de Emenda à Constituição do Trabalho Escravo, que será promulgada logo mais. A sessão
do Congresso Nacional para a promulgação desta PEC está convocada para as 12 horas.
Uma honra muito grande, Ademir.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB - AP) – Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra o Senador Capiberibe,
pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB - AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria saudar a presença do Senador Ademir Andrade, que é o autor da PEC de
Combate ao Trabalho Escravo, que está aqui em plenário conosco. Em nome da Bancada socialista, em nome
dos nossos companheiros Valadares, Rollemberg e Lídice da Mata, quero cumprimentar V. Exª pela iniciativa de
ter apresentado uma lei tão importante para o País, de colocar o Brasil na modernidade, de livrar o Brasil desse
estigma de preservar o trabalho escravo como prática. É fundamental para nós promulgarmos hoje esta PEC
com a presença de V. Exª. Saiba que a presença de V. Exª é muito bem-vinda em plenário e, quiçá, tenhamos V.
Exª como colega Senador nos próximos anos.
E, também, Sr. Presidente, está...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT - SP) – V. Exª me permite um aparte? Só porque fui colega do Senador Ademir Andrade. Quero também saudá-lo. Fazia tempo que não nos víamos. Mas é uma alegria. Acompanhei aqui a sua luta para apresentar essa PEC. Finalmente, conseguimos aprová-la nesses dias. E
é ótimo que V. Exª tenha sido convidado pelo Presidente Renan Calheiros para estar aqui conosco por ocasião
da promulgação da PEC do Trabalho Escravo. Parabéns!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB - AP) – Obrigado, Senador.
Presidente. Presidente Renan, solicito a V. Exª,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB - AP) –...se for possível, colocar em votação o PLS
nº 292, de 2013, o PLS do feminicídio. Se for possível colocá-lo em votação ainda hoje, agradeceria muitíssimo,
em nome de todas as pessoas que estão interessadas em ver a sociedade brasileira avançar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Mário Couto. Senador Cassol.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, a PEC 63, dos magistrados. V. Exª ficou de ler, ficou de anunciar a quarta discussão. Como é que está, Presidente? V. Exª chegou a...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Não, está previsto que seja discutida
na Ordem do Dia de hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – A quarta discussão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A quarta discussão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Hoje ainda?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu ontem comuniquei que havia...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Certo, certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) –... um movimento na Casa no sentido
de apresentar emendas à PEC. Mas, até agora, eu devo confessar, essas emendas não chegaram à Mesa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB - PB) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cassol e Senador Romero.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP - RO. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu só queria confirmar, na votação anterior, o meu voto favorável, uma vez que eu tinha compromisso
fora da Casa. Portanto, era apenas para confirmar o meu voto favorável. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Presidência registra com satisfação
a manifestação do Senador Ivo Cassol.
Senador Cícero Lucena.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB - PB. Sem revisão do orador.) – Também, Presidente, para
registrar minha posição favorável na votação anterior, porque estava em outros compromissos e não deu tempo de chegar para registrar meu voto.
Obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para me juntar às palavras do Senador Capiberibe e também solicitar a votação do PLS 292. Essa é uma matéria pacífica,
é uma matéria que foi votada já na Comissão de Constituição e Justiça. Trata do feminicídio. Portanto, é mais
um instrumento da luta contra a violência contra a mulher, exatamente no sentido de agir com mais rigor com
aqueles que, efetivamente matam, assassinam e cometem violências. É um projeto que poderia ser votado na
manhã de hoje, encerrando este esforço concentrado de uma forma brilhante, de uma forma importante e
com uma repercussão social muito grande.
Portanto, eu gostaria de solicitar que pudesse ser votado o PL 292, Sr. Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Sem revisão do orador.) – Só para registrar meu voto
favorável na votação anterior, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Mesa registra a manifestação de V.
Exª. (Pausa.)
Eu queria só combinar com os Srs. Líderes. Nós vamos ter que concluir logo mais a Ordem do Dia, porque
nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional para a promulgação da PEC do Trabalho Escravo.
E, se há acordo... Acabou de fazer uma intervenção o Senador Romero Jucá, dizendo que haveria acordo
para a votação do feminicídio. É isso?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não disse
que havia acordo; eu pedi, eu secundei as palavras do Senador Capiberibe e registrei que é uma matéria importante, é uma matéria que já passou na CCJ e está na pauta do Senado.
Se houver entendimento dos Líderes, é uma matéria que poderia efetivamente encerrar o esforço concentrado de uma forma importante, porque é uma matéria em defesa da mulher, contra a violência, portanto
é uma matéria que tem uma repercussão...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Essa é uma matéria meritória, importante, mas não há acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Pois é.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Não há acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Então, é essa a questão que eu levantei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Com relação ao projeto de lei do Senador Cristovam, é importante também que nós definamos um procedimento, porque...
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senador Eunício Oliveira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu, conversando, agora há pouco, com o Senador Cristovam e com o Senador Pimentel, manifestei a minha
posição a respeito do projeto, com todo o respeito que tenho pelo autor, que entende muito mais de educação do que eu.
A minha posição é contrária ao texto, agora, não sou contra votar. Evidentemente, quem tem um projeto que foi apresentado em 2008 – o autor – tem o direito de ouvir um pronunciamento do Senado sobre a sua
iniciativa. Agora, a minha posição pessoal é contrária. Não vou pedir verificação, nem coisa alguma; eu apenas
vou expor minha posição, pelas razões que já disse ao Senador Cristovam, mas não sou contra votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu não tenho
nenhuma objeção, o PMDB não tem nenhuma objeção a que votemos o Projeto de Lei do Senado nº 185, mas
o texto que foi aprovado no Senado. O texto que veio da Câmara, eu tenho muitas dúvidas em relação a ele.
Então, para o texto aprovado por esta Casa, pelo Senado, há o encaminhamento favorável do PMDB. Se
for o texto da Câmara, não há acordo para votarmos no dia de hoje.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cyro Miranda.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO. Sem revisão do orador.) – Eu concordo com o Senador.
Fui Relator, o último Relator, e eu concordo que votemos o texto original da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do
PDT, é claro, apoiamos o projeto do Senador Cristovam Buarque e, também, a sua votação nesta manhã. Nós
somos favoráveis à votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Sem revisão do orador.) – Com a manifestação do
Senador Aloysio Nunes Ferreira de que, ainda que votasse contra a matéria – e vai votar contra –, não vai apresentar nenhuma objeção e nem pedir verificação de quórum, acho, Sr. Presidente, que não temos nenhum
óbice a que coloquemos em votação o projeto do Senador Cristovam Buarque.
E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, acredito que, se tivermos do Senador Aloysio a mesma posição no
sentido de manifestar seu voto contrário, mas não se opondo a que apreciemos, nós podemos, sim, votar agora
o projeto do feminicídio, se houver esse entendimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB - SP) – Não, não há, não! Não há entendimento.
Nós vamos mexer no Código Penal. O Código Penal é coisa séria. Há uma polêmica a respeito do tema
do feminicídio entre se tipificar como crime autônomo ou se colocar assassinato de ódio contra a mulher como
qualificadora do Código Penal. Então, não é um assunto trivial.
Nós temos uma Comissão que está analisando o Código Penal, que está trabalhando e já analisou mais
de 800 emendas. Então, meu querido Senador, eu não concordo em votar.
O projeto do Senador Cristovam Buarque é tópico e trata de um tema circunscrito, específico e não há
como comparar a gravidade dos dois assuntos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu só queria comunicar a Casa que
não há acordo para que nós apreciamos essa matéria agora. Portanto, esta discussão está encerrada. Não há
acordo. Nós vamos apreciar essa matéria em outra oportunidade.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, o que nós estamos discutindo e votando é o Projeto 185, já com a anuência do Relator Cyro Miranda, para que aprovemos
o texto original do Senado, que é o de encaminhamento feito pelo Senador Cristovam Buarque, aprovado por
esta Casa.
O que estamos fazendo aqui é uma opção entre o que foi aprovado nesta Casa e o que foi modificado
na Câmara. O texto originário aqui do Senado, feito e apresentado pelo Senador Cristovam Buarque. Nós não
estamos discutindo o 292, mas o 185. E, quanto ao 185, o encaminhamento do PMDB é favorável ao projeto
que saiu do Senado. Portanto, encaminhamos contrário ao projeto alterado e que veio da Câmara, com todo
o respeito.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Para encaminhar, para encaminhar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadores José Pimentel, José Agripino e Ana Amélia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador José Pimentel.
Nossa posição é favorável à proposta que acabou de ser apresentada pelo Senador, Líder do PMDB,
Eunício Oliveira, de se votar, sim, conforme o relatório do Senador Cyro Miranda, o texto original do Senado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadores Pimentel e Ana Amélia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo. PT - CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, nós encaminhamos favorável o texto aprovado pelo Senado do Projeto 185, e já protocolamos um
requerimento de preferência ao texto do Senado, que é o acordo feito em plenário, respeitando a posição do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
E quero adiantar também: no que diz respeito ao ensino da arte, essa parte foi incorporada ao projeto da
cultura que votamos ontem, que trata da política toda de arte e cultura, portanto, no foro competente. Aqui,
nós trataríamos da questão do cinema, que é importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra,
V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Também para encaminhar, Presidente Renan Calheiros, em nome do Partido Progressista, fazendo uma referência de reconhecimento ao projeto, à precisão do que fez o Senador Cristovam Buarque, autor do projeto aqui no Senado, e também à relatoria
muito competente do Senador Cyro Miranda, que é o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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Então, o Partido Progressista, assim como fizeram já os Líderes Eunício Oliveira, José Pimentel e José Agripino,
da mesma forma, endossa a aprovação desse projeto do Senado, reconhecendo o mérito e a iniciativa do Senador Cristovam e a relatoria do Senador Cyro Miranda.
Muito obrigada.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB - DF) – Sr. Presidente.
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, muito obrigado.
Quero registrar o meu voto, acompanho a Liderança, nas votações passadas.
Era só para fazer o registro, por favor, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Mesa, com muita satisfação, registra
a manifestação de V. Exª.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, novamente,
aqui, então, concordando com os Líderes em nome do autor e do Relator que se vote o texto original.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Deputado Leomar Quintanilha, é uma
honra muito grande tê-lo aqui, no Senado.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para uma
informação da Mesa. Quero saber se há um requerimento de preferência para a matéria do Senado. Se há um
requerimento de preferência sobre a mesa já, é pela matéria do Senado, aprovada no Senado e não na Câmara.
É isto que eu quero saber da Mesa: se há um requerimento já apresentado à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Há um requerimento, mas a matéria
ainda não está sobre a mesa. Nós estamos aguardando a matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – O requerimento de preferência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Há o requerimento sim. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu vou devolver
os autos a V. Exª. Foi esclarecido que se trata da reafirmação de uma decisão que o Senado já havia tomado,
tempos atrás, e que foi acrescida de Emendas da Câmara. Nós estamos rejeitando as Emendas da Câmara.
Eu vou devolver os autos a V. Exª e apenas dar uma declaração liminar. Eu já considero o curriculum das
crianças sobrecarregado demais. Tem Filosofia, tem Psicologia, tem Sociologia, uma série de disciplinas. Eu acho
que nós devemos concentrar o ensino na Matemática, na Língua Portuguesa e na História.
Mas, enfim, é um projeto já definido, já deliberado pela Casa, e eu espero que a nobre intenção do Senador Cristovam Buarque, que é de propiciar aos alunos uma escola mais agradável, uma escola mais prazerosa,
venha a se concretizar, e que sejam criadas, efetivamente, as condições do cumprimento da lei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Há, sobre a mesa, Emenda que será
lida pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB - PA) –
EMENDA
Altera o inciso V, do art. 93, da Constituição Federal, para dispor sobre a remuneração da carreira da Magistratura.
Art. 1º
Art. 93....................................................................................................................................................................................
V - O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados
serão fixados em lei e escalonados em carreiras, não podendo exceder o subsídio mensal dos Ministros
dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, inciso XI, e 39, §4º.
Assinado pelos Srs. Senadores.
É a seguinte a emenda:
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB - RJ) – Sr. Presidente! Sr. Presidente! Apenas para
consignar, Sr. Presidente, o meu voto...
Presidente! Aqui, Presidente! Bom dia, Presidente! Bom dia!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Crivella, com a palavra, V. Exa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB - RJ) – Agradecidíssimo.
Presidente, é apenas para consignar, no Item 1 da pauta, a minha votação favorável, e no Item 2, de acordo com a orientação do Partido, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Esta Presidência registra, com satisfação, a manifestação de V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Lúcia Vânia e Senadora Ana
Amélia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – É também para registrar a minha votação anterior, de
acordo com a orientação do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – A Presidência registra a manifestação
da Senadora Lúcia Vânia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Um esclarecimento. Estávamos encaminhando a votação
o
do n 185, de relatoria do Senador Cyro Miranda e autoria do Senador Cristovam Buarque; as Lideranças do
PMDB, do PDT, do Governo e do PP manifestaram-se favoráveis; foi aprovado? Foi aprovado o no 185?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Não, havia um requerimento de preferência que
estava chegando à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós vamos iniciar a tramitação do
Projeto de Lei do Senado nº 185.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Presidente! Presidente, pela ordem.
Eu acho que, após votarmos esta matéria, o no 185, não há mais aqui entendimento entre os Líderes, e,
daqui a pouquinho, V. Exª vai ter que promulgar uma matéria importante que foi aprovada aqui nesta Casa,
uma PEC, que é a PEC do trabalho escravo.
Então, eu quero fazer um encaminhamento, em nome do PMDB, para que, após votarmos essa matéria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu pediria só a V. Exª... É que há uma
matéria muito importante, o Brasil depende muito dela, e nós ontem assumimos um compromisso com a sua
apreciação. Era fundamental que nós fizéssemos um esforço para apreciá-la.
É o Projeto de Lei da Câmara no 60, que altera os anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional.
Ontem, na reunião de Líderes, nós contamos com a visita do Ministro Afif, que nos pediu, encarecidamente, para tentarmos votar essa matéria, que é muito importante para a micro e a pequena empresa no Brasil.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Há concordância, nesse caso, com V. Exª. O que
nós precisamos ter atenção é que nós precisamos de 41 votos, porque é lei complementar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – É por isso que eu queria fazer um apelo
aos Senadores. Nós vamos ter uma outra votação nominal!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Com anuência do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE. Sem revisão do orador.) – Há acordo, Sr. Presidente.
A nossa única preocupação é com o quórum, porque, há pouco, naquela votação, nós tivemos 41 Senadores
votando, e Senadoras. Entre esses, o Senador Walter Pinheiro terminou de se ausentar do plenário.
Então, só essa a preocupação.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senador Renan!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Anibal...
Eu queria fazer um apelo aos Senadores. Nós vamos votar uma matéria importantíssima...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – ...que é a PEC 60, o PLC 60, que precisará de uma votação nominal, pelo menos uma votação nominal, e da presença de 41 Srs. Senadores, para

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 6

223

permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Super Simples,
conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. Essa matéria é muito importante para as pequenas e microempresas e para o Brasil.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, eu só queria pedir que nós convidássemos todos os Senadores e Senadoras que estão nos gabinetes, porque essa matéria é um projeto de lei complementar, tem que ter 41 votos “sim”.
Então, é muito importante que nós tenhamos um quórum maior e a presença de todos aqui, apoiando
e fortalecendo as micro e pequenas empresas do País, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Então, vamos anunciar as matérias e
vamos votar.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Na mesma linha, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – ... o PSDB está de acordo, mas eu temo não conseguirmos esse quórum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Vamos! Vamos, sim. É muito importante.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Estamos de acordo, totalmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Item 8:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2008
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2008
(nº 7.507/2010, naquela Casa), do Senador Cristovam Buarque, que altera o § 2º, inclui o § 2º-A e revoga o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, no tocante ao ensino da arte.
Parecer favorável, sob nº 446, de 2014, da CE, Relator: Senador Cyro Miranda.
Discussão do Substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Substitutivo, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Vamos votar, em primeiro lugar, o requerimento para votação em globo do Substitutivo.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2014
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2008 (nº 7.507/2010, naquela Casa), do Senador
Cristovam Buarque, que altera o § 2º, inclui o § 2º-A e revoga o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte.
Sala das Sessões, de de 2014.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Para aprovar o texto do Senado, o texto acordado, é preciso rejeitar...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – O texto da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – ... a votação a seguir.
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Passa-se à votação do Substitutivo da Câmara.
As Senadoras e Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE) – Voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Rejeitado. Rejeitado.
Rejeitado o Substitutivo da Câmara, o projeto de lei vai à sanção, com os cumprimentos ao Senado Federal, especialmente ao Senador Cristovam Buarque.
É o seguinte o Projeto de Lei do Senado que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2008
Acrescenta o parágrafo 6º no art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes e audiovisuais de produção nacional nas escolas da educação básica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta o parágrafo 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes e audiovisuais de produção nacional nas escolas da educação básica:
“Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
§ 6º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo duas
horas mensais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Último item da pauta, Senador Mário Couto.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2014–COMPLEMENTAR
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2014–Complementar (nº 221/2012–Complementar, na Casa de
origem, do Deputados Vaz de Lima), que altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo
pagamento do Super Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica.
A matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Eu concedo a palavra ao Senador Eunício Oliveira, para proferir parecer sobre a matéria, em substituição
à CAE.
PARECER Nº 527, DE 2014–PLEN
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é uma matéria extremamente importante. Ela facilita a criação de novas
empresas, ela facilita a criação de empresas em bairros e em pequenas cidades. Vai incluir cerca de 2 milhões
de novas empresas, micro e pequenas empresas, no Brasil.
Portanto, a matéria é meritória e o parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – O parecer é favorável.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) – Com as emendas, inclusive, que foram incorporadas na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Pimentel, com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT - CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma das matérias mais importantes que o Congresso Nacional já aprovou nos últimos tempos é o Sim-

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 6

225

ples Nacional. Isso permitiu que nós saíssemos de 1.337.000 micro e pequenas empresas e fôssemos para 8,7
milhões agora em 2014.
Esse projeto que o nosso nobre Senador Eunício Oliveira termina de relatar vai permitir trazer algo em
torno de mais 2 milhões de empreendedores individuais de micro e pequenas empresas para a formalidade.
Este Senado já tinha votado a incorporação dos advogados no Simples Nacional – aqui se encontra incorporado – como também os médicos, os engenheiros, os arquitetos, os economistas, os profissionais liberais
de modo geral.
Portanto, Sr. Presidente, o que termina de ser relatado e o que nós vamos votar vai permitir que o único
critério de inclusão nesse sistema seja a receita bruta de R$3,6 milhões. Estamos reparando uma injustiça que
nós cometíamos com os micro e pequenos empreendedores do Brasil.
Ao mesmo tempo, foi construído um texto com a participação do Confaz, para que a gente impeça a
substituição tributária em 80% do que é praticado hoje sobre os micro e pequenos.
Eu me lembro muito bem do Senador Crivella aqui protestando, porque ele conhece uma pequena empreendedora que inviabilizou os seus negócios através da substituição tributária. Portanto, estamos também
resolvendo isso.
Há um terceiro item muito importante, que é a simplificação na abertura, na modificação e na baixa da
micro e da pequena empresa.
Por isso, Sr. Presidente, eu peço aos nossos pares que tenhamos unanimidade nessa matéria, a exemplo
do que aconteceu na Câmara Federal, por ser uma matéria muito importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós vamos conceder a palavra aos Senadores. Eu queria só um minutinho para nós avançarmos aqui. E aí nós daremos a palavra...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – ...enquanto os Senadores se dirigem
dos seus gabinetes para o plenário.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB - PB) – Sr. Presidente, àqueles que já estão presentes V. Exª
franqueava a abertura do painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Exatamente isso que nós estamos
tentando fazer.
Declaramos encerrada a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 288, inciso III, “a”, do Regimento
Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo a votação a ser feita pelo processo eletrônico.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Eu peço, mais uma vez, aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Nós estamos procedendo a uma importantíssima votação para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples conforme a faixa de renda da pessoa jurídica.
(Procede-se à votação.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB - RJ) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Ontem, todos nós assumimos, com o
Ministro Afif Domingos, o compromisso de que faríamos um esforço grande para, hoje, aqui, apreciarmos essa
matéria. Portanto, é obrigatória a presença de todos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP - RS) – Para encaminhar, Presidente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB - GO) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Amélia, Senador Crivella,
Senadora Lúcia Vânia, Senador Cyro Miranda, Senador José Agripino e Senador Eunício Oliveira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Com satisfação, Presidente, eu queria cumprimentar V. Exª por ter colocado a matéria na pauta. É uma matéria da maior
relevância, especialmente para as pequenas e médias empresas. Nós temos, no Brasil, uma expressão enorme
desse segmento na economia brasileira, ainda mais na Região Sul do País.
Então, em nome do Partido Progressista, recomendamos o voto “sim” a este PLC que veio da Câmara
para beneficiar o setor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Crivella.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu quero parabenizar V. Exª, porque essa é uma matéria oportuníssima.
O Senador Pimentel citou que eu já havia comentado com ele que uma microempresa daqui de Brasília,
uma iogurteria que trazia o pó do iogurte de São Paulo, na substituição tributária, pagava mais 30%. Como
isso inviabilizou o negócio dela, ela não pôde pagar e acabou recebendo uma multa de R$17 mil da Receita
aqui, em Brasília.
De tal maneira que hoje nós estamos votando um projeto extremamente meritório. É a redenção de
pequenas e microempresas, que, com essa substituição tributária, acabavam sendo penalizadas, porque os
governos estaduais tiravam o efeito do Simples.
Então, hoje, o Congresso e V. Exª, sobretudo, engrandecem-se, porque votamos uma matéria meritória.
Eu quero encaminhar o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo por colocar essa matéria em votação. É uma matéria de extrema importância para o País e de extrema importância para o meu Estado de Goiás. Retirar a substituição tributária das
pequenas e microempresas, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista e faz prevalecer o Simples a uma
série de atividades que estavam inviabilizadas até então. O meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Quero
parabenizar V. Exª e dizer que isso era uma espada na cabeça do microempresário. Hoje estamos tirando uma
amarra muito grande. O nosso Estado estava parando com a substituição tributária. V. Exª, em um bom dia,
hoje, coloca... Peço a todos que estão fora que venham votar, porque precisamos atingir o quórum qualificado.
Meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadores José Agripino e, na sequência, Eunício Oliveira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, na reunião de Líderes, o Ministro Afif Domingos esteve presente e eu relembrava a ele que, cinco
anos atrás, na Lei Geral da Microempresa, quando ele era Parlamentar, acho que Deputado Federal, tivemos
a oportunidade de, no gabinete da Presidência do Senado, celebrar um pacto, depois de uma exposição feita
por ele, pela aprovação do Estatuto Geral da Microempresa, que produziu maravilhosos resultados em termos
sociais e econômicos no País. Não existe nada mais importante num país capitalista, como é o Brasil, do que a
democratização do capital e a democratização de oportunidades, para que empreendedores, organizados em
microempresas, tenham a oportunidade de produzir, gerar emprego e sobreviver. Isto é o que o Estatuto faz.
O que estamos votando agora é uma ampliação. O teto permanece, microempresa permanece classificada como empresa que fatura até R$3,6 milhões por ano, ou seja, até R$300 mil por mês. Ocorre que, na lei
anterior, nós tínhamos uma limitação para ingresso de categorias ao Estatuto da Microempresa e ao regime
do Simples, simplificado. Isso é modificado. Amplia-se. Essa lei está ampliando. Supõe-se que dois milhões de
novos pequenos empreendedores vão aderir à formalidade, vão sair da informalidade e vão ter, pela via da
simplificação burocrática, a oportunidade de fazer a contribuição pelo regime do Simples. Ou seja, você vai
incorporar ao regime do Simples mais ou menos dois milhões de contribuintes novos, que ficam organizados
do ponto de vista burocrático e ingressados na formalidade.
Então, esse é um ponto da maior importância, cujo registro eu quero fazer, dizendo que fui o primeiro a
votar. Com essa manifestação, quero dizer que o que estamos fazendo aqui é produto de um acordo feito ontem, na reunião de Líderes, que vai ampliar e facilitar. Facilitar como? Por outra iniciativa singular.
Nós estamos unificando os cadastros, municipal, estadual e federal, para que, com menos burocracia,
com um cadastro único, em quatro dias, você possa fazer o ingresso de um segmento novo ao regime do Simples. Ou seja, você vai facilitar, do ponto de vista burocrático e fiscal, a vida de quem gera emprego, seu próprio
emprego, e oportuniza a geração de outros empregos.
O meu voto é, como foi no Estatuto Geral, na lei anterior do Simples, é entusiasticamente, “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB - PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Eunício Oliveira, Senadora
Ana Rita, Senador Mário Couto e Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Presidente, V. Exª se esqueceu de mim.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB - CE) –..., essa matéria é extremamente importante,
porque nós fizemos vários incentivos às grandes empresas do Brasil, o que é natural, e eu sou a favor disso,
na questão dos incentivos fiscais, mas eu acho que hoje, aqui... Eu estou rememorando com o Senador José
Pimentel que, quando ainda estávamos na Câmara dos Deputados, na reforma da Previdência, nós iniciamos
esse trabalho no Congresso Nacional.
Eu acho que a iniciativa de V. Exª de colocar essa matéria na pauta hoje coroou esse trabalho, que vem
de longe, iniciado pelo Senador José Pimentel quando S. Exª era Deputado e Ministro da Previdência. E hoje,
aqui, nós vamos incorporar, vamos facilitar, vamos desburocratizar para permitir que dois milhões de brasileiros possam entrar na legalidade através dessa lei complementar que aprovamos nessa manhã, quase tarde, de
hoje. Então, vamos desburocratizar o Brasil, dar oportunidade de geração de emprego e renda.
São as pequenas e microempresas do Brasil, que mais geram emprego neste País, que devem ser valorizadas, devem ter a atenção, devem ser cada dia mais desburocratizadas, para que o Brasil, efetivamente, possa
construir na sua base a geração de emprego e renda e ser realmente o Brasil de todos os brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, o PMDB encaminha favoravelmente mais uma vez.
V. Exª me deu a deferência de ser o Relator dessa matéria. Nós precisamos, para aprová-la, de, pelo menos, 41 votos e já estamos com 37. Então, eu convido os membros do PMDB e os membros do Senado Federal
para que compareçam aqui, ao plenário, para votar essa matéria, que é uma das mais importantes que votamos
nesse semestre, no meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senadora Ana Rita. Em seguida, Senador Rodrigo Rollemberg, com a aquiescência do...
Se V. Exª me permitir, rapidamente, fazer essa inversão...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT - ES. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Pode falar,
Senador Rodrigo.
Então, rapidamente, quero aqui me somar às manifestações dos colegas Senadores e Senadoras com
relação à matéria que nós estamos aprovando, que é de um alcance social imenso.
O Ministro Afif esteve no nosso Estado, num grande encontro com pequenos e microempresários, e foi
um momento de debate sobre essas questões. A simplificação do Simples em muito vai ajudar na legalização
de muitas pequenas e microempresas e, com isso, ter um alcance social muito grande. É uma contribuição
imensa para a economia local e para a economia nacional.
Portanto, é com um prazer muito grande que eu dou meu voto favorável a essa matéria, porque entendo
que o seu mérito é altamente necessário e importante para o nosso País, Sr. Presidente.
Então, apenas faço esta manifestação, somando-me às demais manifestações aqui colocadas.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Eu peço, antes de dar a palavra ao
Senador Rodrigo, aos Senadores que venham ao plenário. Nós estamos procedendo a uma importantíssima
votação. O País está esperando essa votação e nós dependemos, para a sua aprovação, de 41 votos “sim”. Portanto, é importantíssimo a presença de todos.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB - DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um grande momento para o Senado Federal. Não há dúvida
de que uma das matérias mais importantes votadas no Congresso Nacional foi o Simples, que veio não apenas
simplificar, mas definir um imposto menor para pequenas e microempresas, que são, digamos assim, a alma
da economia brasileira. São as pequenas e microempresas que geram maior número de empregos, que promovem uma distribuição de renda no Brasil.
Portanto, esse projeto, que vem aperfeiçoar, que vem incorporar outras categorias, outras atividades
profissionais, no Simples, atividades, inclusive, de profissionais liberais, que vem extinguir a substituição tributária, enfim, aperfeiçoa e traz enormes benefícios para as pequenas e microempresas e para diversos setores
que não estavam contemplados pelo Simples.
Portanto, é com muita alegria que, em nome da Bancada do Partido Socialista Brasileiro, que tem compromisso com a distribuição de renda, com a geração de empregos e com as pequenas e microempresas deste
País, que nós encaminhamos favoravelmente a essa matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a palavra
V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu só queria entender melhor. A PEC nº 63, dos magistrados, está na quarta sessão de discussão. Já entrou na quarta ou ainda não?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ela estava na Ordem do Dia e a Mesa
anunciou o recebimento de uma emenda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Essa emenda impede que V. Exª possa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa emenda impede que nós façamos, Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – A quarta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –... a quarta sessão de discussão. Consequentemente, a Proposta de Emenda à Constituição volta para a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Volta?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Volta, para ser discutida.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim e Senador Anibal.
Peço, mais uma vez, aos Senadores que, por favor, venham ao plenário. Nós precisamos concluir esta
votação, que é fundamental para o País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Na mesma
linha, Sr. Presidente. Este tema interessa a todos: empregados, empregadores. É unanimidade. Seria um equívoco histórico se nós não conseguíssemos os 41 votos favoráveis, pela importância da matéria.
Ainda, Sr. Presidente, eu queria encaminhar a V. Exª duas questões, se puder me atender.
Em primeiro lugar, cumprimento-o pelo esforço que V. Exª fez para que se votasse hoje o Projeto do
Pescador. Os pescadores do Brasil, todos, têm que saber que V. Exª avisou que ia votar a matéria. Fizemos um
acordo aqui porque havia um problema de lei complementar ou lei ordinária e ficou acertado que votaremos,
então, no dia 15.
Segunda questão, Sr. Presidente. E aí o apelo que faço a V. Exª. O Brasil todo e o mundo acompanharam
o que aconteceu na boate Kiss, em Santa Maria, onde 252 jovens morreram queimados. Refiro-me ao PL nº 33.
Fizemos um amplo debate no Senado. Encaminhamos todo o nosso relatório para a Câmara. A Câmara usou
todo o material acumulado, construiu uma proposta global muito bem organizada. Pode não ser a ideal, mas
é um meio-termo, Sr. Presidente, para combater incêndio em casa de espetáculo. Então, o apelo que eu faço a
V. Exª é no sentido de que, se possível, seja pautada o mais rapidamente possível. Este é o apelo, Sr. Presidente, que eu faço a V. Exª: que coloque em pauta o PL que combate incêndio em casa de espetáculo, baseado na
boate Kiss, projeto que foi construído entre Câmara e Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB - AL) – Nós vamos verificar, Senador Paim –
este é um compromisso fundamental que assumimos com V. Exª –, onde está esse projeto. E, a exemplo do
que fizemos com o projeto dos pescadores, que autoriza incluir o defeso no tempo de aposentadoria, vamos
apreciar essa matéria também no próximo dia 15 de julho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a acadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro,
1º Secretário.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Sr. Presidente...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Anibal Diniz.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA) – Senador Flexa Ribeiro...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Já vamos conceder a palavra a V. Exª, Senadora.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós estamos aqui com 40 votos. Eu preciso da atenção do Sr. Presidente e da Secretaria da Mesa, porque estamos
com apenas 40 votos. Precisamos de 41 votos “sim”, para que essa matéria seja aprovada. Se, por acaso, houver qualquer abstenção ou contrariedade, vamos derrubar uma matéria da máxima importância para o Brasil.
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Então, peço a ponderação da Mesa sobre se não é o caso de suspendermos a votação dessa matéria por
ausência de quórum, para não prejudicar a matéria, e a retomaríamos na primeira Ordem do Dia da próxima
sessão ordinária.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Senador Anibal Diniz, V. Exª tem toda a razão. Estamos fazendo um apelo, para que os Senadores e as Senadoras que estiverem em outros locais venham
ao plenário, porque essa votação é importante.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – E precisamos, realmente, de 41 votos “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
Depois, falará o Senador Jucá.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, como
já foi explicitado aqui pelo nosso Líder, o Senador Rodrigo Rollemberg, consideramos de extrema importância
essa matéria e somos pela sua aprovação. No entanto, como acabou de levantar o Senador que me antecedeu,
o Senador Anibal, estamos preocupados com o encaminhamento dessa questão, já que temos 41 votos, mas
não temos a certeza de que todos os votos são “sim”. Então, gostaríamos que V. Exª pudesse analisar a questão
e, se necessário, suspender a votação, para que não houvesse a possibilidade de deixarmos cair uma matéria
dessa relevância.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Obrigado, Senadora Lídice.
Com a palavra, o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria levantar uma questão que considero importante. Eu queria a atenção da Mesa.
Há 40 votos no painel, e há 41 Senadores presentes. O Presidente está presente, mas o voto do Presidente não conta. Portanto, ainda não há 41 votos apuráveis, mas apenas 40 votos. Portanto, não há quórum para
abrir a votação, nem para votar. Eu gostaria de registrar que, com qualquer voto a mais, passa a haver quórum
para se abrir a votação, e aí qualquer um que se abstenha ou que vote “não” derrubará o projeto.
Então, eu queria, de imediato, solicitar a V. Exª que pudéssemos cancelar a votação por ausência de quórum, já que não há 41 votos contáveis, mas apenas 40 votos contáveis, para que reiniciássemos a votação na
próxima sessão deliberativa.
Era esse o pleito que eu gostaria de fazer agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB - TO. Sem revisão da oradora.) – Eu queria apenas, Sr. Presidente, fortalecer aqui o que o Senador Jucá disse. É um risco, é uma temeridade perdermos uma matéria dessa
importância, dessa grandeza. Não custa nada transferirmos a votação para a próxima semana. Podemos cancelar essa votação e a transferir para a próxima semana.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB - RR) – Cancelamos a votação por ausência de quórum, Sr.
Presidente. Fica programado para que ela conste como primeiro item da pauta da próxima sessão ordinária,
Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Sr. Presidente, precisamos que V. Exª cancele a
sessão e a votação, para que impedirmos essa imprudência, para que mais um voto não leve à inviabilização
dessa matéria, que é de enorme importância e impacto social em nosso País para a micro e pequena empresa
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, tem toda
a razão. A matéria é importantíssima para todas as micro e pequenas empresas do País.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Vamos encerrar a votação!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Dou por encerrada a votação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES) – Muito bem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Por falta de quórum, encerro a sessão.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – A sessão está encerrada.
Faremos a sessão do Congresso Nacional, dentro de poucos minutos, para a promulgação da Emenda à
Constituição nº 81, que trata do trabalho escravo.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do Senado
Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 190, de 2014, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Durval, oferecendo a redação para o segundo turno.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio (ALC)
e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto contrário do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Gim, que acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 39 da Constituição, para instituir a parcela indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e Ministério
Público, e dá outras providências.
Parecer sob nº 461, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Eduardo Suplicy, Armando
Monteiro, Aloysio Nunes Ferreira e da Senadora Gleisi Hoffmann.
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 CCJ, Relator: Senador Paulo Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a
3-CCJ, que apresenta.

Junho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 6

231

7
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 1999
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999
(nº 4.812/2001, naquela Casa), da Senadora Emília Fernandes, que acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável com adequação redacional que propõe.
10
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, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 29 e 30, a ele oferecidas;
bem como 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-(Substitutivo); e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28 e 31; e 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;
- 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 e 340, de 2008; 1, 135, 408 e 429, de 2009; 55,
125, 180, 279, 282 e 283, de 2010; 65, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459 e 464,
2012; 5, 24 e 329, de 2013; e
- 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 e 735, de 2007; 278, de 2010; 271 e 439,
de 2011; 197, 222 e 371, de 2012.
11
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, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18, 20, 21, 28, 30, 34, 36 a 38, 41 e
42, a ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43 (Substitutivo); e pela rejeição das Emendas nºs 1,
4, 5, 8, 9, 13, 15 a 19, 22 a 27, 29, 31 a 33, 39, 40 e 43; e 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.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 5, de 2014)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013, do Senador Paulo Paim,
que acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 55 e § 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor
sobre a contagem do período de defeso no âmbito da pesca como tempo de contribuição e definir regras
para a concessão de aposentadoria especial para os pescadores e trabalhadores em atividades afins; e
acrescenta o art. 4º-A e o inciso XVIII ao art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para instituir o
salário-ambiental durante o período de defeso. (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013).
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório nº 4, de 2013,
da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos), que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Pendente de Parecer conjunto da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
15
REQUERIMENTO Nº 1237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles,
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009 - 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, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376
e 382, de 2012, Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
16
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
17
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, solicitando 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).
18
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).
19
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).
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).
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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 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).
23
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).
24
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).
25
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)
26
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).
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB - TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB - TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente.
Eu não poderia deixar de comunicar aos colegas Senadores e a todo o Brasil matéria veiculada hoje na
BBC de Londres, dizendo que o Brasil é exemplo de sucesso na redução do desmatamento. Um relatório divulgado nesta quinta-feira, na reunião da ONU sobre mudanças climáticas, que ocorre em Bonn, na Alemanha,
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destaca o Brasil como o País que mais reduziu o desmatamento e as emissões de gases que causam o aquecimento global.
A organização Union of Concerned Scientists disse que o Brasil conseguiu se distanciar da liderança
mundial em desmatamento e do terceiro lugar em emissões de gases e se transformou em exemplo de sucesso. O relatório diz: “As mudanças na Amazônia brasileira na década passada e sua contribuição para retardar o aquecimento global não têm precedentes”. É o que diz o relatório intitulado “Histórias de sucesso
no âmbito do desmatamento”. Os autores destacam a queda de 70% nas taxas de desmatamento no Brasil,
em comparação com os dados de 2013 e com a média entre 1996 e 2005. E observam ainda, Sr. Presidente
– o senhor é do Pará e da nossa Amazônia –, que aproximadamente 80% da floresta original ainda existem e
que as emissões resultantes de desmatamento no Brasil caíram em mais de dois terços e estão em tendência de queda. E dizem que, mesmo com um pequeno aumento em 2013 de 8%, o índice é inferior se comparado ao de 2011 e que não há como deixar de reconhecer que o Brasil é motivo de exemplo e de sucesso
pelo mundo afora.
Sr. Presidente, recebo isso com muita alegria, porque, ainda na segunda-feira passada, participei de um
seminário na Folha de S.Paulo, e uma pessoa que foi Vice-Ministro do Meio Ambiente na época da Senadora
Marina Silva fez críticas duríssimas à agricultura brasileira, dizendo que nós somos os grandes responsáveis
pelas emissões de CO2. Mas o mundo já não acha isso mais, o mundo tem a certeza de que o Brasil é um case
de sucesso, que os produtores fizeram a sua parte e o seu dever de casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Parabéns, Senadora Kátia Abreu!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – O Estado do Pará está fazendo sua parte,
com o Programa Municípios Verdes, de maior sucesso.
Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero me congratular com as observações feitas pela Senadora Kátia Abreu, no sentido de que o Brasil é realmente um caso, um case, é um exemplo a ser seguido no que diz respeito à redução das emissões e à redução
dos desmatamentos.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, nesta data em que comemoramos o dia destinado ao meio ambiente,
à Amazônia, quero dizer que o Governo do Acre tem tido uma postura exemplar nessa área. Temos aqui, hoje,
a possibilidade de anunciar os investimentos que, só em 2014, foram destinados a todas as atividades sustentáveis no Estado do Acre, sendo que, amanhã, sexta-feira, outras atividades referentes ao Cadastro Ambiental
Rural (CAR) serão lançadas.
Quero falar dos investimentos que o Governo do Acre vem fazendo em parceria com o Banco Interamericano do Desenvolvimento, com o Banco Mundial e também com o Banco KfW.
Para este ano de 2014, há um investimento de R$5 milhões destinados ao apoio aos planos de manejo comunitário, há um investimento de R$2 milhões destinados ao apoio à assistência técnica para o manejo,
há um investimento de R$3 milhões destinados ao apoio à piscicultura, que é uma atividade ambientalmente correta e ecologicamente sustentável, com a construção de tanques e de açudes e com outras atividades
para a piscicultura. Também R$3 milhões são destinados ao apoio ao manejo florestal não madeireiro, e R$2
milhões são destinados ao apoio aos roçados sustentáveis para a aquisição de kits de fortalecimento aos roçados sustentáveis.
O apoio à produção de borracha, à aquisição de borracha natural, conta com um investimento da ordem de R$3 milhões. E também temos subsídio de produtos florestais, borracha, murumuru, com outros R$2
milhões. A infraestrutura e a logística de manejo florestal e madeireiro para a produção de látex e de castanha
contam com um investimento de R$3,250 milhões. O apoio às cadeias produtivas na área de castanha e borracha conta com o valor de mais R$1,4 milhão. O programa de florestas plantadas no Estado do Acre conta com
investimento da ordem de R$3,6 milhões.
Tudo isso, Sr. Presidente, dá um investimento total de R$28,550 milhões, sendo R$14,6 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e outros R$13,950 milhões contam como parte do
contrato do Governo do Acre com o Banco KfW, como parte de serviços ambientais remunerados. São R$13,950
milhões que vêm do Banco KfW.
A esse respeito, Sr. Presidente, quero dar aqui meu testemunho de que o Acre é um exemplo. Graças a
essa condição de atividade exemplar do projeto de desenvolvimento sustentável que está em curso no Estado
do Acre, nós temos esse contrato hoje com o Banco KfW, da Alemanha, que é o primeiro contrato do Brasil de
remuneração por serviços ambientais. Durante a nossa estada na COP 19, em Varsóvia, nós tivemos essa nego-
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ciação diretamente com a diretoria do Banco KfW, da Alemanha, e tivemos a confirmação de um investimento
final de €9,6 milhões. Esses R$13,5 milhões que, hoje, estão sendo anunciados pelo Governo do Acre fazem
parte desses €9,5 milhões, o que corresponde a quase R$30 milhões, como parte do contrato de remuneração
por serviços ambientais existente entre o Governo do Estado do Acre e o Banco KfW.
Todos esses recursos são destinados para a produção sustentável, para a produção limpa. Todas essas
atividades estão contribuindo para a diminuição do desmatamento na Amazônia e para a diminuição do desmatamento no Estado do Acre.
Por isso, neste Dia do Meio Ambiente, nossos cumprimentos a toda a equipe do Governo do Acre, à Secretaria de Meio Ambiente, ao Instituto de Mudanças Climáticas, à Procuradoria-Geral do Estado, que também
desenvolveu uma técnica de produção de leis ambientais adequadas, e ao Governador Tião Viana, que tem sido
uma pessoa incansável no sentido de proporcionar boas condições de produção sustentável para o pequeno
agricultor e para a agricultura familiar do Estado do Acre.
Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Obrigado, Senador Anibal Diniz. Quero
parabenizá-lo pela representação competente do seu Estado, o Estado do Acre. E parabenizo também o Governador Tião Viana.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT - PI. Sem revisão do orador.) – Serei bem breve, Sr.
Presidente.
Quero apenas parabenizar o Senador Anibal e também comemorar esses dados apresentados pela
Senadora Kátia Abreu. Aqui, Sr. Presidente, manifesto nossa posição firme e favorável às micro e pequenas
empresas.
Comemoro também a sessão do Congresso Nacional que faremos agora, em que haverá a promulgação
dessa importante emenda que trata do trabalho escravo.
Registro a presença da Deputada Janete Pietá e do Deputado Domingos Dutra, para citar alguns, também da Câmara, lutadores na defesa dessa conquista do povo brasileiro.
Por último, Sr. Presidente, quero anunciar que, amanhã, para a minha alegria, no meu Estado, no Estado
do Piauí, haverá a apresentação do Projeto Loon. É um projeto feito pelo Google X, que é do grupo Google,
que vai içar balões que vão substituir as torres de telefonia que nós temos hoje, que são torres de 70m, 80m. E
é bom que isso seja feito no período junino, no período dos balões. Essa é uma nova descoberta.
Vamos contar com a presença do Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, em Teresina e em Campo
Maior. Em Campo Maior, o balão vai estar sobre aquela cidade, onde vai ser testado o atendimento a uma escola pública em um lugar remoto.
Ele tem um raio de alcance de 1.300km² e vai permitir que a gente possa universalizar o wi-fi, universalizar a internet, toda essa comunicação moderna do mundo.
Fico feliz que a apresentação para o mundo, no Brasil, seja em Campo Maior, em Teresina. Queria aqui
parabenizar este momento, convidar nosso povo do Piauí para que estejamos juntos no aeródromo, na região
da Santa Maria, onde teremos esse momento importante e destacado da tecnologia brasileira.
Agradecemos ao Grupo Google e ao Ministro das Comunicações por esse momento para o Brasil e para
o mundo no Estado do Piauí. Repito: uma tecnologia moderna, em que se permite alcançar a comunicação
mais avançada em lugares remotos do Brasil e do mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Parabéns, Senador Wellington Dias, pelo
lançamento do balão em seu Estado. Espero que se estenda por toda Amazônia. Precisamos de tecnologia para
levar a internet àquela nossa extensa região amazônica.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – A região melhor beneficiada será a Amazônica: o Estado do Pará, Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Exatamente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT - PI) – E o mais interessante: com velocidade de 4G,
de 20 megabytes, ou seja, você pode, no seringal, colhendo castanha-do-pará no meio da mata, se comunicar
de forma moderna, com velocidade.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Que isso se torne realidade para atender
a 60% do Território nacional, que é a Amazônia.
Senador Anibal Diniz.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de
iniciarmos a sessão do Congresso, convido o Senador Paim, esse baluarte do Senado Federal, para dizer que
fizemos um entendimento, ontem, com o Senador Vital do Rêgo, que é o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Fizemos o entendimento de que o Relator do Projeto nº 132, de minha autoria,
será o Senador Paim. Eu, agora, me sinto muito mais esperançoso de termos essa matéria aprovada, porque
nós vamos ter um Senador da máxima qualidade, que é o Senador Paim, uma pessoa defensora das melhores
causas do Brasil, para relatar essa matéria.
O que diz o Projeto nº 132, que terá meu amigo Paulo Paim como Relator?
É um projeto de minha autoria. Ele prevê que nas eleições para o Senado da República, em que estiver
em disputa 2/3, ou seja, quando houver duas vagas, uma seja destinada às candidaturas masculinas e a outra
às candidaturas femininas. Dessa maneira, Sr. Presidente, nós estaremos contribuindo para o equilíbrio de gênero nessas eleições e para melhorar a participação, a representação feminina aqui no Senado Federal.
Hoje, há pouco mais de 10% de representação feminina aqui, no Senado. Com a aprovação desse projeto, eu tenho certeza de que, em 2018, haverá a possibilidade de termos, no mínimo, 33% de representantes
femininas aqui, no Senado Federal.
É uma matéria da máxima importância, porque o Brasil hoje figura na vergonhosa posição 158º no ranking
da representação feminina no Parlamento.
Nós, Senadores do sexo masculino, temos a responsabilidade de contribuir para melhorar o equilíbrio
de gênero nesta Casa e também na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, há uma proposta no
sentido de que se transforme o que é hoje 30% de vagas asseguradas a cada gênero. Eu estou defendendo que
sejam 30% de vagas efetivas, de cadeiras efetivas, na Câmara Federal.
Eu quero passar aqui ao Senador Paim, que agora vai ter a responsabilidade de relatar essa matéria, para
já falar das suas impressões iniciais a esse respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Antes de passar a palavra ao Senador Paulo Paim, eu quero saudar os nossos visitantes. São trabalhadores rurais que vieram para prestigiar a sessão do Congresso.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – A sessão promulgará a PEC do Trabalho
Escravo.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de fato, eu
considero a promulgação de hoje, como eu digo sempre, não como um dia histórico, mas como uma data que
vai entrar para a história, porque se trata da promulgação de uma PEC que vai efetivamente combater o trabalho escravo.
A redação é clara: qualquer propriedade em que for verificado que ali existe trabalho escravo, perde-se
a propriedade. Essa é a síntese. Seja no campo, seja na cidade.
Está aqui, ao meu lado – é uma alegria –, o Senador Ademir Andrade, que é o autor dessa histórica PEC.
Foram 13 anos, não é, Ademir? Estamos nessa expectativa há 13 anos na Câmara e há 2 anos no Senado. Hoje,
vamos à promulgação. Isso é muito bom.
Rendo homenagem também ao Deputado Paulo Rocha, que apresentou uma em 1995, embora não
tenha passado – a do Ademir passou; e a todos os Secretários de Direitos Humanos. Estava aqui o Neymar...
Estava aqui o primeiro Secretário de Direitos Humanos.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – O Nilmário Miranda. Olhem a cabeça no futebol! Eu
chamando o Nilmário Miranda de Neymar!
Nilmário Miranda estava aqui, assim como a nossa querida Deputada Federal Maria do Rosário, ex-Ministra dos Direitos Humanos. Está aqui a Ministra Ideli Salvatti. Todos estão acompanhando este momento.
Neste momento, recebo com alegria a relatoria indicada pelo nosso querido amigo e Senador Vital do
Rêgo, atendendo a uma solicitação do Senador Anibal Diniz.
Sr. Presidente, faço a relatoria desse projeto com uma enorme tranquilidade, porque o meu período,
Senador Ademir Andrade, em relação a esse tema, é exatamente 2018, quando vou disputar uma vaga. Então,
eu não disputarei duas vagas. Eu disputarei somente uma vaga, porque a outra vaga vai ser destinada às mu-
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lheres. Faço isso com convicção e com uma enorme alegria, porque, se as mulheres são mais de 51% do povo
brasileiro, é mais do que justo que haja equilíbrio aqui na Casa. Não será ainda 50%, mas será em torno de 33%,
se nós assegurarmos a votação desse projeto.
É um projeto ousado, claro que é; é um projeto corajoso, claro que é, mas somente ousados, corajosos
e rebeldes fazem com que um projeto como esse venha ao plenário do Senado, como fez aqui o Senador Anibal Diniz.
Faremos audiências públicas, vamos ouvir a sociedade organizada para saber se, de fato, nós queremos
combater preconceitos e entrar numa linha de direitos, efetivamente, oportunidades e espaços iguais para todos.
Por isso, é uma alegria receber essa relatoria com a responsabilidade que o momento exige.
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Parabenizo o Senador Paulo Paim.
Quero registrar e saudar a presença do ex-Deputado Paulo Rocha e do Senador Ademir Andrade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Aqui, já recebemos o apoio total da nossa querida
(Fora do microfone.) Janete, representando todas as mulheres do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Seja bem-vinda.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs
1.005, 1.006 e 1.015, de 2014, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa
as seguintes matérias:
– Medida Provisória nº 639, de 2014, que autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. (CDURP), os imóveis que especifica;
– Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2014, proveniente da Medida Provisória nº 640, de 2013, que
cria, em caráter temporário, as funções comissionadas de grandes eventos (FCGE) e extingue funções comissionadas técnicas (FCT);
– Medida Provisória no 642, de 2014, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa
e de operações oficiais de crédito no valor de R$5,1 bilhões, para os fins que especifica.
São os seguintes os Projetos:
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É o seguinte o expediente despachado, nos termos do art. 241 do Regimento Interno:
INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA
Inclusão, na Ordem do Dia de terça-feira, dia 10 de junho, da Medida Provisória nº 639, de 2014; do
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2014; e da Medida Provisória nº 642, de 2014.
PARECERES NºS 528 A 531, DE 2014
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ABERTURA DE PRAZOS
Of. n° 31/2014/CE
Brasília, 3de junho de 2014
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 19, de 2013, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador João Vicente Claudino,
que “Denomina Natália Ferreira Paes Landim o campus de São João do Piauí do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí-IFPI”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. no 33/2014/CE
Brasília, 3 de junho de 2014
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1o, IV e 2o do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara no 70, de 2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Gonzaga Patriota, que “Dispõe sobre a denominação do prédio da administração da sede da Universidade Federal do Vale do
São Francisco, localizado na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Of. nº 35/2014/CE
Brasília, 3 de junho de 2014
Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do §§ 1º, IV e 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara nº 20, de 2013, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Sebastião Bala Rocha, que “Denomina, no Estado do Amapá, Rodovia Landri de Oliveira Cambraia o trecho da rodovia BR-156 entre as cidades
de Macapá e Amapá e Rodovia Janary Nunes o trecho da rodovia BR-156, entre as cidades de Amapá e Oiapoque”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Com referência aos Ofícios nºs 31, 33 e 35, de 2014, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei da Câmara nºs 70, de 2011; e 20, de 2013; e o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2013,
sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC - SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham
pelas redes sociais, é com grande pesar que quero registrar o falecimento da Srª Maria Virgínia Leite Franco,
que ocorreu na manhã de hoje, em Aracaju, capital do meu Estado – Sergipe.
Dona Gina, como era carinhosamente conhecida em todo o Estado - foi uma mulher de fibra, companheira de toda a vida do Doutor Augusto Franco. Conhecida por sua dedicação à família e generosidade ao
próximo. Junto ao marido criou, dentro dos preceitos cristãos, da ética e da moralidade, seus nove filhos: Albano, Walter, Amélia Franco Guimarães, Augusto César e Antônio Carlos In memorian), Marcos, Maria Clara,
Franco Melo, Oswaldo e Ricardo.
Nossos sinceros sentimentos aos filhos, por meio do ex-governador Albano Franco, aos netos por meio
de Ricardo Franco e bisnetos, extensivos a toda a família e amigos.
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Sergipe amanheceu mais triste, não temos dúvidas quanto a isso, entretanto temos certeza de que será
muito bem recebida nos braços do Senhor.
Como segundo assunto gostaria de registrar que hoje, dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do
Meio Ambiente. A criação da data aconteceu em 1972, em virtude de um encontro promovido peia ONU - Organização das Nações Unidas, marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano
que reuniu 113 países, além de 250 organizações não governamentais.
Na ocasião, a pauta principal abordava a degradação que o homem tem causado ao meio ambiente
e os riscos para sua sobrevivência, de tal modo que a diversidade biológica deveria ser preservada acima de
qualquer possibilidade.
Sr. Presidente, na oportunidade, também foram criados vários documentos relacionados às questões
ambientais, bem como um plano para traçar as ações da humanidade e dos governantes diante do problema.
Celebrado anualmente desde então, o Dia Mundial do Meio Ambiente cataliza a atenção e ação política de
povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental.
A importância da data está relacionada às discussões que se abrem sobre a poluição do ar, do solo e da
água; desmatamento; diminuição da biodiversidade e da água potável ao consumo humano, destruição da
camada de ozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, extinção de animais, dentre outros.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho de preservação ambientai,
através da Secretaria Especial do Meio Ambiente, para levar à população informações acerca das responsabilidades de cada um diante da natureza.
Mas em face da vida moderna, os prejuízos ainda estão maiores. Uma enorme quantidade de lixos é
descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas de plástico, latas de alumínio, vidros em geral, papéis
e papelões, causando a destruição da natureza e a morte de várias espécies de animais.
Entretanto, a política de reaproveitamento do lixo ainda é muito fraca, em várias localidades ainda não
há coleta seletiva; o que aumenta a poluição, pois vários tipos de lixos tóxicos, como pilhas e baterias são descartados de qualquer forma, levando a absorção dos mesmos pelo solo e a contaminação dos lençóis subterrâneos de água. Os lixões ainda existem em vários municípios do país e isso é uma temeridade, Sr. Presidente.
Dessa maneira, Srªs e Srs. Senadores, é importante que todos nós nos conscientizemos dos males causados pela poluição do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação. É fato que, cada um
deve cumprir com o seu papel de cidadão, não jogando lixo nas ruas, usando menos produtos descartáveis,
separando o próprio lixo, fazendo uso racional da água, dentre tantos outros pequenos atos, que juntos tornam-se fundamentais para proteção e preservação do meio ambiente, Se cada um fizer a sua parte, o mundo
será transformado e as geraçõe 's futuras viverão sem riscos.
Tomar uma atitude pelo planeta - este é o grande chamado das Nações Unidas para o Dia Mundial do
Meio Ambiente, deste ano. Em apoio à designação pela ONU de 2014 como o Ano Internacional dos Pequenos
Estados Insulares em Desenvolvimento, o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano usará o mesmo tema, com
um foco especial na questão das mudanças climáticas.
Um dos objetivos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA – é estimular um maior
entendimento da importância dessas ilhas e da urgência de protegê-las, tendo em vista seus riscos e vulnerabilidades.
Para marcar a data, acontece também o Desafio Mundial do Meio Ambiente: quatro embaixadores da
Boa Vontade da ONU vão mandar uma mensagem numa garrafa em defesa das pequenas ilhas. Nesta competição, o público pode escolher para qual equipe quer entrar: a do ator Don Cheadle, a da modelo brasileira
Gisele Bündchen, a do ator Ian Somerhalder e a do jogador de futebol Yaya Touré. Sr. Presidente, todos nós podemos participar do desafio e entrar na corrente mundial no Twitter pelo meio ambiente, usando as hashtags
#WorldEnvironmentDay e #WED2014.
Nós da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, estamos lutando
juntamente com as entidades e organismos internacionais, por um mundo onde o meio ambiente seja, sobretudo, preservado e respeitado.
Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB - AL. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, tive a honra de receber no dia de ontem os secretários de Segurança Pública dos quatro estados da
região Sudeste. Eles trouxeram uma série de propostas para endurecer as punições a criminosos, notadamente no
combate aos crimes de roubo e latrocínio. São 13 sugestões de mudanças das legislação e cinco administrativas.
Entre as sugestões está a transformação em crimes hediondos de roubo com lesões corporais graves e
da receptação de produtos para serem aproveitados na indústria ou no comércio.
Também seriam agravados os homicídios de agentes do Estado, como juízes, promotores e policiais, e
de menores de 14 anos e maiores de 60.
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Não sou adepto do direito penal mínimo. Comungo, há muito tempo, desde que tive a honra de ocupar o Ministério da Justiça, da tese que devemos caminhar no endurecimento e no agravamento das penas,
dentro do que a Constituição brasileira prevê, A legislação brasileira, em muitos aspectos, é frouxa e tender a
favorecer a impunidade.
Como se sabe, os crimes hediondos prevêem que os condenados cumpram a punição sempre inicialmente em regime fechado e só permitem a mudança de regime depois de transcorridos 40% da pena para os
réus primários e 60% para os reincidentes. Nos crimes comuns, esse benefício é permitido com 16% da pena.
O prazo para solicitação de liberdade condicional nos crimes hediondos também é mais rigoroso: 66%.
contra 33% dos crimes comuns. Deste modo a progressão está facilitando a reincidência.
Para combater o crime organizado e aumentar o isolamento dos líderes das facções, os secretários propõem que
o tempo máximo de internação no Regime Disciplinas Diferenciado passe de 16% para 33% da pena. Eles sugerem
ainda também a exigência de instalação do sistema de bloqueio de celular em todas as novas unidades prisionais.
Para reduzir a impunidade também é necessária uma maior agilidade no julgamentos dos processos.
Em face disso, os secretários também pedem que as videoconferências se transformem em regra para os interrogatórios dos réus.
O mesmo procedimento também deve ser utilizado para ouvir testemunhas e peritos, dando celeridade
aos processos e poupando recursos com escoltas e risco de fugas.
Entendo, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que a segurança pública deva ser a prioridade zero para o Brasil.
As estatísticas periódicas sobre o assunto são aterradoras e não devemos mais reagir a cada chacina, a cada crime
bárbaro, a cada injustiça. Devemos, sim repensar o modelo da Segurança Pública que não pode mais seguir sendo
uma competência dos estados, Temos que rever o modelo e dividir esta conta entre a União, Estados e Municípios.
Além de mudanças tópicas, como sugerem os secretários, precisamos enfrentar, de uma vez por todos,
o modelo de financiamento da segurança pública. Eu próprio tenho um projeto de vinculação temporária do
orçamento para segurança pública. Segurança é inteligência, prevenção, mas é também investimentos em
qualificação de mão de obra, modernização de equipamentos, melhores salários para as policiais e ampliação
de estruturas físicas para o setor.
Falo como representante do Estado no qual a sociedade, infelizmente, mais sofre com a violência. O
mapa da violência de 2014, elaborado anualmente pelo professor Julio Jacobo, 2014, revela que 56.337 pessoas
foram assassinadas no Brasil em 2012. É o número mais alto de homicídios, desde que o Ministério da Saúde
criou o Sistema de Informações de Mortalidade, que centraliza os atestados de óbito emitidos no País e serve
como base para o levantamento.
Entre 2011 e 2012, o número de assassinatos cresceu 7,9%, totalizando 29 homicídios por 100 mil habitantes.
De acordo com Organização Mundial de Saúde, quando essa taxa é superior a 10 mil vítimas fatais por
100 mil habitantes, a violência é classificada como epidêmica.
As principais vítimas dos crimes de homicídio, historicamente, são jovens pobres e negros.
O Mapa da violência 2014 revela ainda que está havendo a interiorização da violência e a disseminação
entre todos os Estados, Entre 2003 e 2012, os índices de homicídio em capitais e grandes cidades diminuíram
20,9%, enquanto os de municípios menores cresceram 23,6%.
O mesmo estudo mostra ainda que os polos da violência estão se deslocando do Sudeste para as demais regiões do País, acompanhando a tendência de desconcentração industrial da região metropolitana de
São Paulo, com o deslocamento de várias empresas para o interior do Estado e para o Sul e o Nordeste, onde
existe um inegável despreparo para enfrentar o problema.
O estudo mostra um preocupante crescimento da violência em Estado como Paraíba, Pará, Bahia e Alagoas, com 64,6 homicídios por 100 mil habitantes, Alagoas é, infelizmente, o Estado mais violento do País, mas
esse quadro precisa e vai mudar drasticamente.
Acertei com o secretário de segurança que estes projetos terão prioridade absoluta e, obviamente, deverão receber as indispensáveis colaborações e aperfeiçoamentos por parte dos Senadores e que, no dia 15 de
julho, faremos a quarta sessão temática na qual vamos aprofundar este debate e tirar uma pauta específica no
combate à violência, Para tantos temos a modernização do Código Penal, os trabalhos da Comissão que se dedica ao estudo das matérias de segurança pública e também outros projetos que tramitam no Senado Federal.
Espero que este trabalho resulte em ações concretas no combate ao crime e que, muito em breve, possamos esquecer nossas vergonhosas estatísticas dos últimos anos.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB - PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 54 minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ NA SESSÃO DO DIA 29 DE MAIO DE
2014, QUE ORA SE REPUBLICA PARA FAZER CONSTAR RETIFICAÇÕES EFETUADAS PELO ORADOR.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos honram com a sua audiência neste
plenário, venho falar hoje sobre a leniência com que o Governo da Presidente Dilma Rousseff trata a questão
da mobilidade nas cidades e nos campos. Para não ser radical na observação, diria que pelo menos a enxerga
com olhos vesgos.
Tenho desta tribuna me manifestado inúmeras vezes sobre a logística de transporte, sobretudo na Região Centro-Oeste de meu País que enfrenta, por ocasião da safra de grãos, inúmeros percalços, tais os gargalos
existentes nas rodovias, ferrovias e hidrovias.
Impressionou-me, Srª Presidente, pesquisa que comprova que a alta dos alimentos é provocada em grande parte pelo chamado custo Brasil. O absurdo é tanto que a falta de infraestrutura chega a triplicar os preços
nacionais em relação aos produtos norte-americanos.
No plantio inexiste desnível no patamar de tecnologia empregada aqui no Brasil e no agronegócio ianque, assegurando continuado incremento da produtividade e repetidos recordes no volume de produção. Já
no que tange à infraestrutura de transporte, aquela com que contam os produtores norte-americanos está
anos-luz à frente da disponível para os brasileiros. Essa vasta diferença implica, em detrimento do Brasil, custos
que reduzem os rendimentos dos produtores e elevam o preço final dos produtos.
Imaginem, Srs. Senadores, a frustração de nossos agricultores ao ver que todo o investimento científico
e tecnológico realizado não gera a melhoria esperada de competitividade no mercado internacional. Está claro
que o culpado é o tremendo atraso no setor da logística.
A miopia de alto grau dos nossos governantes em relação a este aspecto – ou seja, o atraso de décadas
na matriz de transportes – gera prejuízos na pauta de exportações e aumenta o preço dos alimentos no mercado interno. Isso, para um país que luta contra a miséria e a fome, é no mínimo temerário!
Segundo uma consultoria especializada nesse setor, a Macrologística, 8% dos gastos do brasileiro com
alimentos correspondem ao custo do seu translado da fazenda a indústrias, portos e supermercados. Já nos
Estados Unidos, apenas 3% do valor desembolsado para o pagamento de uma refeição são usados para cobrir
o custo com o transporte dos produtos. Para exemplificar, Srªs e Srs. Senadores, cito apuração feita em dezembro do ano passado, que detectou que o pacote de dois quilos e meio de batata inglesa era vendido, em Nova
York – veja, Senador Mozarildo Cavalcanti, era vendido em Nova York, dois quilos e meio de batata inglesa –,
pelo valor equivalente a R$4,60, enquanto em São Paulo saía por R$12,00. Vejam V. Exªs a extrema diferença
na valorização dos preços.
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O cidadão sente no bolso que o Brasil é um País caro. A inflação de alimentos é real e tem crescido, infelizmente. Não precisa ser especialista para perceber que a alta na mesa do brasileiro é reflexo direto do baixo
investimento em logística.
Enquanto os Estados Unidos investem o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em transporte,
o Brasil investe apenas 0,5% do seu PIB nesse setor.
Além do baixo volume de recursos, o fato de nosso País ter concentrado, durante muitos anos, quase
que exclusivamente os investimentos em rodovias prejudicou a matriz de transportes. A pequeníssima participação das ferrovias e hidrovias acarreta uma brutal elevação no custo logístico de nossa produção agrícola.
Na medida em que a parcela mais significativa da produção de grãos se destina à exportação, quanto
mais longe uma fazenda estiver dos portos marítimos, maior será o custo de transporte com o qual o produtor
terá que arcar, principalmente se a única opção for a rodovia. Obviamente, por ser a região que concentra a
maior parte da produção, o Centro-Oeste suporta o ônus mais pesado.
Em meu Estado, o Mato Grosso do Sul, o quadro de reivindicações vem crescendo pelo menos de um
quarto de século a esta parte, tanto para as rodovias quanto para o sistema ferroviário e para o, há muito esquecido, sistema aquaviário.
Eu gostaria que ficasse anotada nossa reclamação não só com relação à situação do tráfego precário,
mesmo tumultuado em todas as rodovias federais, e cito a BR-163, a mais dramática, a chamada – entre aspas
– “rodovia da morte”. Deslisonjeiro há o recente contrato de concessão desta rodovia no trecho Sonora-Campo
Grande – Sonora é a divisa do meu Estado com o Estado de Mato Grosso –, cujos trabalhos de início da sua
duplicação estão sendo ansiosamente reclamados pela população.
Também temos as BRs 262, 267, 158, 060 que precisam de constante atenção; a conclusão da BR-419;
o acesso da BR-158 ao Estado de Goiás, no Município da Paranaíba, pela chamada Ponte Guilhermão sobre o
rio divisório Aporé.
Na área das ferrovias, o trecho de Mato Grosso do Sul que vai de Três Lagoas a Corumbá está com conservação extremamente precária, desleixada mesmo pela atual concessionária ALL (America Latina Logística).
Tia Candinha, aquela que dá notícias a todo instante e às vezes nos impressiona tanto, tem feito circular que a
ALL está associando-se à Cosan, empresa paulista que poderá dar-lhe fôlego para uma administração eficiente. Oxalá assim o seja!
Há esperança fundada quanto à implantação da Ferrovia Norte-Sul, no subtrecho de Santa Fé do Sul, no
Estado de São Paulo, a Dourados, em Mato Grosso do Sul; bem como a formalização dos ramais ferroviários
Maracaju-Dourados ao Estado do Paraná; e de Maracaju a Porto Murtinho, importante via para o escoamento
da produção de grãos pelo Rio Paraguai ao exterior. Além, existe um ramal completamente abandonado de
Campo Grande a Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, que, se estivesse com seu tráfego recuperado, atenderia a mais produtiva área de grãos do Estado.
Agora, rapidamente vocalizo as promessas palacianas que, no curto espaço que lhe reserva a atual Administração, ficarão no que eu chamaria – entre aspas – de “etéreo fugaz” pela sua inconsistência de execução
no tempo que finda em dezembro próximo.
O que o Governo da Presidente Dilma prometeu: a extensão da Ferrovia Norte-Sul, de Estrela D’Oeste,
em São Paulo, até Dourados; a interligação de Dourados com o Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná, atravessando a chamada região do Cone Sul do meu Estado, a Cascavel, no Paraná; e também de Dourados a Porto
Murtinho. Essa promessa vã tem cunho – asseguro a V. Exª – absolutamente político-eleitoreiro.
Srª Presidente, também gostaria de destacar que a pouquíssima exploração do nosso potencial para o
transporte hidroviário gera enormes prejuízos à economia nacional.
Destaco o desinteresse do Governo Federal, que não tem programa para o desassoreamento do Rio
Paraguai em seu trecho brasileiro de maior trânsito de embarcações, do Porto de Corumbá à foz do Rio Apa,
quando adentra em território da República Guarani, precariedade que tem causado imensos prejuízos para a
navegabilidade de comboios de barcaças que transportam minérios de ferro, manganês e urucum para exportação, principalmente para os países do Oriente.
Srª Presidente, isso constatei em audiências públicas da Comissão de Infraestrutura há cerca de um mês.
Quando interpelados por mim e outros Srs. Senadores, os pretendentes às diretorias da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários demonstraram desconhecimento da realidade de assoreamento do rio e manifestaram apenas respostas evasivas.
Se bem utilizássemos os rios que cortam todo o País para o transporte de cargas, poderíamos aumentar em muito a lucratividade em nossa economia como um todo, diminuir o custo dos alimentos no mercado
interno e reduzir os níveis de poluição atmosférica, pois o transporte hidroviário proporciona resultados im-
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batíveis em termos de custo, de eficiência energética e de níveis de emissão. O País poderia economizar R$3,7
bilhões por ano mediante a utilização eficiente do transporte hidroviário.
A utilização racional da navegação interna esbarra na falta de planejamento e na burocracia, de tal modo
que apenas 7% das cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. E os estudos realizados pela Confederação Nacional do Transporte indicam que pelo menos metade da produção nacional poderia circular por rios,
desde que tais caminhos estivessem abertos.
Quero dizer apenas a V. Exªs que me ouvem e que me honram neste instante que a falta de investimento
em logística constitui um atentado contra os interesses da Nação. Tolhe nossas possibilidades de progresso,
compromete as perspectivas das futuras gerações de brasileiros.
Srª Presidente, falei de como a falta de logística para viabilizar o transporte de cargas prejudica as nossas
exportações por encarecer o custo das mercadorias produzidas no Brasil. Quero dizer, finalmente, que o quadro nas principais cidades do meu Estado é idêntico, guardadas as proporções populacionais, ao que acontece aqui em Brasília e nas outras capitais do País. Diria – entre aspas –: “uma bagunça” que irrita transeuntes e
motoristas, com a total displicência das autoridades e do sistema de segurança no trânsito.
Portanto, está mais do que claro que a mobilidade urbana demanda soluções urgentes e deve ser pauta
prioritária de qualquer gestor público.
Srª Presidente, vou apenas pedir a V. Exª que esses espaços que não tive oportunidade de relatar aqui
sejam parte integrante do meu pronunciamento consignado nos Anais desta Casa.
Agradeço a V. Exª a atenção que me dispensou.
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