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2014. ..................................................................................................................................................................................................................
2.2.1.7 – Ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nº 327/2014, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 302/2007. ....................................
Nºs 328 e 329/2014, restituindo autógrafos dos Projetos de Lei da Câmara nºs 91/2012 e 147/2009, sancionados e convertidos nas Leis nºs 13.051 e 13.052/2014, respectivamente. ...........................................................................
2.2.1.8 – Projetos de Lei do Senado
Nº 401/2014, de autoria do Senado Vicentinho Alves, que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 44 da Lei nº 8.935, de
18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), para permitir a confirmação, na titularidade dos serviços notariais ou de
registro, dos substitutos designados regularmente para a função até 18 de novembro de 1994 e estejam no exercício
ininterrupto dela há, pelo menos, cinco anos, e dá outras providências ........................................................................................
Nº 402/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena, que altera os arts. 5º e 6º da Lei nº 9.296, de 24 de julho
de 1996, para determinar que as operadoras de telefonia e as provedoras de dados informem ao titular de linha te-
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lefônica ou de endereço na rede mundial de computadores sobre interceptação realizada, bem como para vedar a
interceptação de comunicações telefônicas ou em sistemas de informática ou telemática de terceiros não abrangidos
pela autorização judicial. .............................................................................................................................................................................
Nº 403/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena, que altera as Leis nºs 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
12.375, de 30 de dezembro de 2010, e 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para instituir medidas de desoneração tributária de atividades relacionadas à logística reversa de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). .........................................................................................................................................................................
2.2.2 – Oradores
SENADOR CASILDO MALDANER – Destaque para a pujança do cooperativismo no País ........................................
2.2.3 – Comunicações da Presidência
Instalação da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 660/2014, bem como
eleição do Presidente e do Vice-Presidente, e designação do Relator e do Relator revisor (Ofício nº 1/2014). ......
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 654/2014. ................................................................
2.2.4 – Oradores (continuação)
SENADOR ANIBAL DINIZ – Relato da participação de S. Exª na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP20), em Lima, no Peru............................................................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Registro da entrega do relatório produzido pela Comissão Nacional da
Verdade acerca dos crimes e violações de direitos humanos ocorridos no período entre 1946 e 1988 no País; e
outro assunto ..................................................................................................................................................................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Destaque ao relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade ao
Governo Federal, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto ..............................................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Insatisfação com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina a obrigatoriedade do emplacamento de tratores e máquinas agrícolas que trafegam em vias
públicas; e outros assuntos........................................................................................................................................................................
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ – Preocupação com o cenário político e econômico do País em 2015; e outro
assunto ..............................................................................................................................................................................................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA – Preocupação com os atos de corrupção ocorridos no País e referência
a pronunciamento feito pelo ex-Presidente Lula acerca do tema...............................................................................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Satisfação com os dados positivos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao agronegócio mato-grossense; e outro assunto ....................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 16 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Decreto Legislativo nº 99/2014, (nº 918/2013, na Câmara dos Deputados), que que aprova o texto
do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010. Aprovado. À promulgação .............................................................
2.3.2 – Item 34 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 6/2014, do Senador José Pimentel, solicitando que os Projetos de Lei do Senado nºs 187 e
269, de 2013, passem a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 301, de 2008, que se já encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390,
de 2012 (FGTS para pagamento de serviços educacionais). Aprovado. ......................................................................................
2.3.3 – Item 49 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007, tendo como primeiro signatário o Senador César Borges,
que acrescenta inciso V ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição da medida provisória sobre
a matéria objeto de projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional (tramita em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 11 e 78, de 2007; e 25, de 2008). Prejudicada..................................................................................
2.3.4 – Item 50 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007, tendo como primeiro signatário o Senador Expedito Júnior,
que altera o § 9º do art. 62 da Constituição Federal, para estabelecer que as medidas provisórias serão despachadas,
pela Mesa de cada uma das Casas, à comissão permanente com a qual tenham maior pertinência temática (tramita
em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3 e 78, de 2007; e 25, de 2008). Prejudicada ....................
2.3.5 – Item 51 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 78/2007, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella,
que altera o art. 62 da Constituição Federal para disciplinar a edição de medidas provisórias (tramita em conjunto com
as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3 e 11, de 2007; e 25, de 2008). Prejudicada......................................................
2.3.6 – Item 52 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2008, tendo como primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que
altera a redação do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, para evitar o sobrestamento de deliberações legislativas
da Casa em que estiver tramitando a medida provisória (tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3, 11 e 78, de 2007). Prejudicada .......................................................................................................................................
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2.3.7 – Item 53 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 15/2013 (nº 6.167/2009, na Casa de origem), de autoria do Deputado Andre
Vargas, que denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá e Curitiba,
no Estado do Paraná. Prejudicado .......................................................................................................................................................
2.3.8 – Item 54 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 21/2013 (nº 5.814/2009, na Casa de origem), de autoria do Deputado João
Dado, que denomina Trevo Rodoviário Alcides de Freitas Assunção o trevo localizado na BR-153 que acessa a cidade
de Bady Bassit, Estado de São Paulo. Prejudicado ...........................................................................................................................
2.3.9 – Item 55 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 33/2003, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera e acrescenta parágrafos
ao artigo 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (dispõe sobre a aplicação e distribuição dos recursos do FUNDEF para erradicação do analfabetismo, a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização
do magistério). Prejudicado...................................................................................................................................................................
2.3.10 – Item 56 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 238/2004, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera a Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Prejudicado ...................
2.3.11 – Item 57 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 677/2007 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 680, de
2007), de autoria do Senador Adelmir Santana, que dispõe sobre o compartilhamento da infra-estrutura de coleta
e processamento de informações no mercado de cartões de crédito e débito. Prejudicado .................................................
2.3.12 – Item 58 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 680/2007 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 677, de
2007), de autoria do Senador Adelmir Santana, que proíbe cláusulas de exclusividade entre bandeiras e adquirentes
no mercado de cartões de crédito e débito. Prejudicado ................................................................................................................
2.3.13 – Item 59 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 718/2007, de autoria do Senador Gerson Camata, que altera o Decreto-Lei nº
467, de 13 de fevereiro de 1969, para dispor sobre a devolução de embalagens vazias de produtos de uso veterinário.
Prejudicado ................................................................................................................................................................................................
2.3.14 – Item 60 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 53/2008 (tramitando em conjunto com o Projetos de Lei do Senado nºs 8 e
544/2009), de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a fim de permitir a repactuação de contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Prejudicado ...
2.3.15 – Item 61 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 8/2009, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que adota medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, usando os mesmos critérios da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008 (dívidas originárias de operações
de crédito rural e de crédito fundiário) (tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008; e
544, de 2009). Prejudicado .....................................................................................................................................................................
2.3.16 – Item 62 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 544/2009, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera a Lei nº 10.260,
de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para instituir
a previsão de método de atualização de saldo devedor mais favorável aos alunos financiados e a dispensa de pagamento de prestações ou saldo devedor nos casos que especifica, e dá outras providências (tramitando em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008; e 8, de 2009). Prejudicado ..........................................................................
2.3.17 – Item 63 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 97/2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, que altera o art. 134 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever que o Conselheiro Tutelar da
Criança e do Adolescente que atuar em regime de dedicação exclusiva deverá ser remunerado e dá outras providências. Prejudicado. ......................................................................................................................................................................................
2.3.18 – Item 64 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 238/2010, de autoria do Senador Jefferson Praia, que altera a Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, que altera a legislação do imposto sobre a renda no que se refere aos incentivos
fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de parcela do imposto sobre a
renda nos Fundos de Investimentos Regionais, e dá outras providências, para prorrogar, até 31 de dezembro de 2033,
os prazos previstos nos arts. 1º e 3º. Prejudicado .............................................................................................................................
2.3.19 – Item 65 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 257/2010, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre o direito de
férias proporcionais ao empregado doméstico. Prejudicado .......................................................................................................
2.3.20 – Item 66 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 175/2011-Complementar, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para dispor que o reajuste da tabela
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do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física não se enquadra nas hipóteses de renúncia de receita tributária. Prejudicado ...............................................................................................................................................................................................................
2.3.21 – Item 67 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 251/2012, de autoria do Senador Gim, que dispõe sobre a validade de laudo de
exame médico-pericial de pessoa com deficiência permanente. Prejudicado................ .........................................................
2.3.22 – Item 68 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 258/2013, de autoria do Senador Paulo Bauer, que altera a Lei nº 10.858, de 13
de abril de 2004, para dispor sobre a disponibilização de protetores solares pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),
mediante ressarcimento. Prejudicado........................ .........................................................................................................................
2.3.23 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.............
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Oradores
SENADOR EDUARDO AMORIM – Preocupação com o endividamento público dos estados brasileiros e com
os índices sociais do Estado de Sergipe; e outros assuntos ...........................................................................................................
SENADOR ANTONIO AURELIANO – Defesa de projeto de autoria de S. Exª que autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal com a inclusão de municípios do Estado de Minas Gerais ....
SENADOR BENEDITO DE LIRA – Preocupação com a grave estiagem que acomete o Rio São Francisco e expectativa quanto à implementação de ações que visem à sua recuperação ambiental ....................................................
SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL, como Líder – Satisfação com os novos Ministros de Estado indicados para
conduzir a política econômica do Governo Federal; e outros assuntos....................................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ – Registro da participação de S.Exª em audiência pública destinada à discussão
das diretrizes para o desenvolvimento da equideocultura no País; e outros assuntos .......................................................
2.4.2 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR BLAIRO MAGGI – Prestação de contas dos trabalhos exercidos pela CMA durante o período em
que foi presidida por S. Exª ........................................................................................................................................................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Registro do transcurso do Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10
do corrente, e resumo de medidas adotadas pelo Governo Federal para diminuir as violações a direitos humanos
2.5 – ENCERRAMENTO......................................................................................................................................................................
3 – PARECER
Nº 46/2014-CN, da Comissão Diretora da Câmara dos Deputados, sobre o Projeto de Resolução nº 6/2013,
que altera dispositivos da Resolução nº 1, de 2006-CN, dando competência a Comissões Mistas Permanentes do Congresso Nacional para apresentar emendas aos projetos do plano plurianual, de lei orçamentária anual e de diretrizes
orçamentárias, e dá outras providências. ...............................................................................................................................................
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL EM 11.12.2014 ...........................
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Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17/1993)...............................................................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 20/1993) ..................................................................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40/1995) ...............................................................................................................
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 38, DE 2014
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre os requerimentos de voto
de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 222. O Senador poderá apresentar requerimento de voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura, que será, após lido no Período do Expediente, encaminhado em nome do autor.
§ 1° Se disser respeito a ato público ou a acontecimento de alta significação nacional ou internacional,
o voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura poderá, mediante requerimento subscrito por um terço da composição da Casa, ser encaminhado em nome do Senado Federal, após sua aprovação
pelo Plenário.
§ 2° Aplica-se o disposto no § 1° se o requerimento for de iniciativa de comissão permanente, observado
o disposto no art. 245.
§ 3° Os requerimentos referidos nos §§ 1° e 2° não apreciados durante a sessão legislativa em que foram
apresentados serão arquivados definitivamente.” (NR)
“Art. 255. ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
7 – voto de aplauso, congratulações, louvor, solidariedade ou censura (art. 222, §§ 1° e 2°);
...................................................................................................................................................................................................
” (NR)
Art. 2° Os requerimentos anteriormente formulados com base nos arts. 222 e 223 e ainda em tramitação
no Senado Federal serão arquivados, se de legislatura anterior, ou devolvidos aos seus respectivos autores, para
renovação, se assim pretenderem, nos termos desta Resolução.
Art. 3° Revogam-se o inciso VII do art. 101, o inciso IV do art. 103, o art. 223 e o inciso I do parágrafo único
do art. 253 do Regimento Interno do Senado Federal. Art.
4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 2014. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 39, DE 2014
Altera o Regimento Interno do Senado Federal, para adequá-lo às diretrizes de modernização
e de padronização do trabalho das comissões.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 93. ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 3° No dia previamente designado, a comissão poderá realizar audiência pública com a presença de, no
mínimo, 2 (dois) de seus membros.” (NR)
“Art. 108. As reuniões das comissões serão iniciadas com a presença de, no mínimo, um quinto de sua
composição, salvo o disposto no § 3° do art. 93.
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§ I° A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será disponibilizada em meio eletrônico no portal do Senado Federal, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.
§ 2° É facultada a utilização de sistema biométrico de identificação no registro de presença dos membros da comissão.
§ 3° A suspensão de reunião de comissão somente será permitida quando sua continuação ocorrer em
data e hora previamente estabelecidas.” (NR)
“Art. 109. A comissão deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, sendo as
deliberações terminativas tomadas pelo processo nominal.” (NR)
“Art. 132 ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 8° (Revogado).
...................................................................................................................................................................................................
(NR)
“Art. 136. Uma vez assinados pelo Presidente e pelo relator e instruídos com a lista de presença dos membros da comissão, os pareceres serão enviados à Mesa, juntamente com as emendas relatadas, declarações de
votos e votos em separado.” (NR)
“Art. 245 ..................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. A proposição de comissão deve ser assinada pelo seu Presidente e instruída com a lista
dos presentes à reunião em que ocorreu sua apresentação, totalizando pelo menos a maioria de seus membros.” (NR)
Art. 2° É instituído o avulso em formato eletrônico no âmbito dos procedimentos legislativos do Senado
Federal.
Parágrafo único. As adaptações necessárias para atender ao disposto neste artigo serão realizadas por
ocasião da consolidação de que trata o art. 402 do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 2014. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° 40, DE 2014
Consolida as alterações promovidas na estrutura administrativa do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° O Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar na forma consolidada publicada
na edição do Boletim Administrativo do Senado Federal (BASF) de 28 de novembro de 2014.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 2014. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2014
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Irlanda.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-Irlanda,
com a finalidade de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2° O Grupo Parlamentar será integrado por membros do Congresso Nacional que a ele livremente
aderirem.
Art. 3° A cooperação interparlamentar dar-se-á por meio de:
I – visitas parlamentares;
II – realização de congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros de
natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, econômica
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e financeira indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas,
visando ao desenvolvimento das relações bilaterais;
III – permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa;
IV – intercâmbio de experiências parlamentares;
V – outras atividades compatíveis com os objetivos do Grupo Parlamentar. Parágrafo único. O Grupo Parlamentar
poderá manter relações culturais, de intercâmbio e de cooperação técnica com entidades nacionais e
estrangeiras.
Art. 4° O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão
da maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.
Parágrafo único. Em caso de lacuna desta Resolução ou de seu regulamento interno, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Regimento Comum do Congresso Nacional, do Regimento Interno do Senado
Federal e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, nesta ordem.
Art. 5° As atas das reuniões e os demais atos relativos às atividades do Grupo Parlamentar deverão ser
publicados no Diário do Congresso Nacional.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 11 de dezembro de 2014. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
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Ata da 184ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 11 de novembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jayme Campos, da Sra. Vanessa Grazziotin, dos Srs. Eduardo Suplicy, Ruben Figueiró,
Eduardo Amorim, Benedito de Lira e Antonio Aureliano.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 18 horas e 37 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
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:
PARECERES
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ABERTURA DE PRAZOS
Fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo n°s 126, 128, 344, 360, 361, 365, 393, 415, 416, 418, 421,
435, 444, 449, 451, 453, 456, 457 e 458, de 2013; 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95,
100, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 116, 118, 126, 127, 128, 135, 139, 140 e 142, de 2014, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Ofícios n°s 58 e 61/2014-CCT).
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 058/2014-CCT
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 42
de 2014 e a Emenda nº 01-CCT.
Atenciosamente, – Senador Zeze Perrella Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Of. nº 61/2014-CCT
Brasília, 9 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 126,
128, 344, 360, 361, 365, 393, 415, 416, 418, 421, 435, 444, 449, 451, 453, 456, 457 e 458 de 2013; 7, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83,
84, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 116, 118, 126, 127, 128, 135, 139, 140 e 142 de 2014.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Os Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2013; e 49, de 2014, ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
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 do Senado nºs 387, de 2009; 263, 443 e 541, de 2011, sejam apreciados
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Ofícios nºs 348 e 350 a 352/2014-CDH).
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 348/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, combinado com o § 2º do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, com as Emendas nºs 1, 2, 3
e 4 – CDR/CDH, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 541, de 2011, que altera a Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, dispondo sobre a acessibilidade nos
passeios públicos.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Of. nº 350/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição combinado com o § 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, com as Emendas nºs 1-CE,
2-CDH e 3-CDH, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2009, que Altera a Lei nº 10.098,
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de 19 de dezembro de 2000, para determinar a reserva de assentos para pessoas com deficiência em locais de
espetáculo, conferências, aulas e outros de natureza similar.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
OF. Nº 351/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição combinado com o § 2º, do artigo 91, do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, com as Emendas nºs 1 e 2-CE/
CDH, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado nº 263, de 2011, que Altera a Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Of. nº 352/14 – CDH
Brasília, 12 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, combinado com o § 2º do artigo 91, do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, com a
Emenda nº 1-CDH, o Projeto de Lei do Senado nº 443, de 2011, que Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), para garantir à mulher vítima de violência doméstica o recebimento de benefício
eventual e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para definir o termo
“situação de vulnerabilidade temporária” de que trata o seu art. 22.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
TÉRMINO DO PRAZO
Encerrou-se em 10 de dezembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução do
Senado n° 15, de 2014.
Não foram oferecidas emendas.
Há sobre a mesa requerimentos de audiência da CCT e da CCJ, que serão lidos.
A matéria vai à Secretaria Geral da Mesa, para inclusão em Ordem do Dia dos Requerimentos n°s 988
a 991; 1.008 e 1.009, de 2014, de audiência da CCJ e da CCT.
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 1008, DE 2014
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, combinado com os arts. 101 e 104-C do Regimento
do Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto de Resolução do Senado – PRS nº 15, de 2014, que estabelece alíquotas máximas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias incidentes sobre
a prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga, seja
apreciado, também, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique da Silveira.
(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente.)

REQUERIMENTO Nº 1009, DE 2014
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, combinado com os arts. 101 e 104-C do Regimento
do Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto de Resolução do Senado – PRS nº 15, de 2014, que estabelece alíquotas máximas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias incidentes sobre
a prestação de serviço de comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga, seja
apreciado, também, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT.
Sala das Sessões, – Luiz Henrique da Silveira, Senador da República.
(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
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COMUNICAÇÕES
Of. nº 267/2014 – Bloco
Brasília, 10 de dezembro de 2014
A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Substituição de membro suplente da Comissão Mista MP nº 661/14
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado João Carlos Bacelar (PR/
BA) para membro suplente em substituição ao Deputado Giacobo (PR/PR) na Comissão Mista da Medida Provisória nº 661, de 3-12-2014 – Autoriza a União a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico Social – BNDES e a destinar superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional à cobertura de despesas primárias obrigatórias.
Respeitosamente, – Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, Líder do Bloco Parlamentar PR/
PTdoB/PRP.
(Será feita a substituição solicitada.)
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
É o seguinte o aviso:
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OFÍCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Of. nº 327/2014/PS-GSE
Brasília, 11 de dezembro de 2014
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, sem alterações, o Projeto de Lei nº 7.153, de 2010, do Senado Federal (PLS nº 302, de 2007, nessa Casa), que “Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para isentar o
aposentado por invalidez e o pensionista inválido beneficiários do Regime Geral da Previdência Social – RGPOS
de se submeterem a exame médico-pericial após completarem 60(sessenta) anos de idade”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi enviada à sanção em 10.12.14.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
Of. nº 328/2014/PS-GSE
Brasília, 11 de dezembro de 2014
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 1.185, de 2007, da Câmara dos
Deputados (PLC nº 91, de 2012, nessa Casa), que “Altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui a
Bolsa-Atleta, para incluir a não violação de regras antidoping como requisito adicional a ser cumprido por atletas
candidatos ao benefício e instituir penalidade aos bolsistas que violarem as regras antidoping”, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 13.051, de 8 de dezembro de 2014.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
Of. nº 329/2014/PS-GSE
Brasília, 11 de dezembro de 2014
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 2.162, de 2007, da Câmara dos
Deputados (PLC nº 147, de 2009, nessa Casa), que “Altera o art. 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
e dá outras providências, para determinar que animais apreendidos sejam libertados prioritariamente em seu
habitat e estabelecer condições necessárias ao bem-estar desses animais”, foi sancionado pela Excelentíssima
Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 13.052, de 8 de dezembro de 2014.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do texto da lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 401, DE 2014
Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 44 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), para permitir a confirmação, na titularidade dos serviços notariais ou de registro, dos
substitutos designados regularmente para a função até 18 de novembro de 1994 e estejam
no exercício ininterrupto dela há, pelo menos, cinco anos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
4º e 5º:
“Art. 44. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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§ 4º A extinção de serviço notarial ou de registro prevista no caput deste artigo poderá, havendo
relevante fundamento de ordem econômica ou social, segundo juízo da autoridade competente ratificado por estudo desenvolvido pela corregedoria do respectivo tribunal, ser derrogada mediante
confirmação, na titularidade do serviço, do substituto designado para o exercício da função até do
substituto designado para o exercício da função até de 18 de novembro de 1994, desde que seja
bacharel em direito e esteja no exercício dela há, no mínimo, cinco anos ininterruptos.
§ 5º Os serventuários que tenham ingressado no ofício ou tabelionato, sob qualquer regime, em
data anterior a 5 de outubro de 1988, têm preservados seus direitos conforme a natureza do serviço
à época do fato.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo precípuo desta proposição, que adiciona §§ 4º e 5º ao art. 44 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, consiste em preservar os serviços notariais e de registro nos municípios e localidades em que se
revelem, por razões sociais ou econômicas, essenciais.
Com efeito, a população usuária dos serviços oferecidos pelos ofícios e tabelionatos não pode ser prejudicada por uma circunstância fático-geográfica – a expressiva dimensão do território brasileiro –, porquanto é
nos rincões mais distantes do País que importante parte da vida nacional se processa, havendo, nas localidades
mais interiorizadas, não apenas o relevante aspecto da ocupação da terra (herdeiro contemporâneo da “marcha para o Oeste”), que precisa ser estimulado e apoiado pelo Estado, mas também a produção de riquezas
de caráter agrícola, pecuário e ambiental, que não encontram lugar nos grandes centros urbanos. O legislador
não pode ficar insensível a essas circunstâncias, especialmente numa quadra da humanidade em que se discutem, com absoluta expressão, os malefícios da hiperconcentração demográfica nas capitais e grandes cidades.
Há, realmente, casos dramáticos, sob o aspecto da prestação dos serviços mais elementares, entre os
quais compreendemos os cartorários, de municípios cujos distritos distam, de sua sede, quilômetros contados
não na casa das dezenas, mas na das muitas centenas; e outros que têm, na capital de Estado vizinho, sua referência socioeconômica, pela maior proximidade que dela guardam.
Registros notariais e de registro são não apenas relevantes e incontornáveis, como, por exemplo, para
a validade dos negócios jurídicos relativos a direitos reais (a propriedade, na melhor ilustração) sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo (art. 108 do Código Civil). São também imprescindíveis,
noutro giro, à formulação de políticas públicas eficientes e salvaguarda dos interesses do próprio Estado, que
precisa ter notícia, do modo mais fiel possível, dos nascimentos havidos, com os quais poderá planejar ações de
saúde e educação – como a construção de maternidades, creches e escolas –, e dos óbitos ocorridos, a fim de
evitar o pagamento de benefícios previdenciários indevidos, em prejuízo do Erário e do restante da população.
Não podemos olvidar, ainda, dos custos diretos para os cidadãos, que podem se achar diante do constrangimento de deixar de adquirir ou vender um imóvel – ou, então, fazê-lo sem a insubstituível cautela registral – por não haver, na localidade, tabelionato para a lavratura da competente escritura pública, aumentando,
assim, o custo econômico ou jurídico da transação (com a realização de uma viagem a outra cidade ou a utilização de serviços de despachantes), de um lado, ou reduzindo a confiabilidade dos negócios praticados no
País, de outro (em razão da informalidade decorrente).
Não há como evitar esse cenário senão mediante preservação, o quanto possível, das serventias consideradas pouco interessantes, seja pela localização, seja pela baixa rentabilidade que proporcionam. Em tais
casos, são abnegados serventuários, bacharéis em direito, com amplo domínio atividades e normas de registrárias, aos quais foram regularmente cometidas as serventias, na condição de substitutos, que as mantêm em
funcionamento, evitando o prejuízo da população.
O interesse social, do qual não pode o Estado descuidar, norteador da presente proposição, aponta para
a necessidade de aproveitamento da capacidade técnica e boa vontade desses servidores, atendidas as exigências que engendramos: existência de relevante fundamento de ordem econômica ou social, segundo juízo da
autoridade competente ratificado por estudo desenvolvido pela corregedoria do respectivo tribunal; tenha o
substituto sido designado para o exercício da função até 18 de novembro de 1994, seja bacharel em direito e
esteja no exercício da titularidade da serventia há, no mínimo, cinco anos ininterruptos.
Por tais razões, e tendo em conta a necessidade de atender aos interesses da população que vive no interior do País, contamos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação desta importante proposição.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios)
.........................................................................................................................................................................................................................
TÍTULO III
Das Disposições Gerais
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de
serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à
autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza
mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo Município ou de Município contíguo.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais.
§ 3º Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede distrital
disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2014
Altera os arts. 5º e 6º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, para determinar que as operadoras de telefonia e as provedoras de dados informem ao titular de linha telefônica ou de endereço na rede mundial de computadores sobre interceptação realizada, bem como para vedar
a interceptação de comunicações telefônicas ou em sistemas de informática ou telemática de
terceiros não abrangidos pela autorização judicial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 5º e 6º e da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 5º......................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Ao final do prazo previsto no caput, inclusive após eventual prorrogação, as concessionárias de serviço público de telefonia ou os provedores de sistemas de dados informáticos ou
telemáticos ficam obrigados a informar ao proprietário da linha telefônica ou de endereço na rede
mundial de computadores, objeto da interceptação, a autoridade judicial responsável pela decisão
e o período em que tal ato foi determinado.” (NR)
“Art. 6º......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 4º A interceptação se restringirá às comunicações da linha telefônica ou do endereço na rede mundial de
computadores objeto da decisão judicial, sendo vedada a interceptação de comunicações telefônicas ou de
dados informáticos ou telemáticos de terceiros não abrangidos pela autorização judicial, ainda que de pessoas
que tenham entrado em contato com o investigado, sob pena de incidência no crime do art. 10 desta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação”. Ademais, no inciso XII do mesmo artigo, dispõe que “é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.
Assim, a Carta Magna, ao mesmo tempo em que protege a intimidade e a vida privada das pessoas, permite, em caráter excepcional, a violação das comunicações telefônicas por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, na forma da lei.
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Diante desse permissivo constitucional, foi editada a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que estabelece
as hipóteses em que a interceptação será admitida, bem como prescreve todo o procedimento a ser seguido
na violação da comunicação de dados ou telefônica de qualquer pessoa.
Segundo a Lei, nos procedimentos de interceptação, a autoridade policial, após autorização judicial, poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Na prática, as operados
de telefonia fornecem à polícia acesso às comunicações de uma linha de telefônica específica, por meio de um
sistema denominado “Sombra” ou “Guardião”, presente nas centrais de interceptação do órgão de segurança
pública, que é o responsável pela violação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.
Por meio desse procedimento, os áudios somente deveriam ser fornecidos para esses sistemas “Sombra”
ou “Guardião”. Ademais, somente os áudios da linha que foi objeto de interceptação autorizada judicialmente
poderiam ser enviados aos órgãos de segurança pública.
Entretanto, o que verificamos na realidade é uma situação completamente diferente. Recorrentes e alarmantes são as notícias a respeito de interceptações ilegais, executadas em desconformidade com as hipóteses
e com a forma prevista na Lei, bem como sem qualquer tipo de autorização judicial.
A propósito, esse sistema de alta tecnologia denominado “Guardião” ou “Sombra” é capaz de interceptar
até três mil linhas telefônicas simultaneamente. Cada gravação é estendida automaticamente aos números
telefônicos de terceiras pessoas que venham a se comunicar com os investigados, a qualquer título. Assim, as
interceptações são feitas não só na linha autorizada pela Justiça, mas também naquela com quem o investigado se comunicou, chamada de “conta reversa”.
Com isso, são feitas devassas nas intimidades de terceiros que, muitas vezes, não estão envolvidos na
prática dos ilícitos investigados. Assim, tais grampos telefônicos ilegais, mesmo sendo suspensos posteriormente pela Justiça, violam a vida privada e a imagem dessas pessoas, além do que podem acabar invalidando
investigações e operações policiais consideradas importantes, comprometendo a credibilidade das instituições
que atuam na persecução penal.
Diante desse contexto, propomos a alteração da Lei nº 9.296, de 1996, para explicitar que a interceptação
telefônica ou de dados deve ser restringir às conversas da linha telefônica objeto da decisão judicial, sendo vedada
a interceptação de linhas de terceiros não abrangidos pela autorização judicial, inclusive de pessoas que tenham
entrado em contato com a pessoa interceptada, sob pena de incidência no crime previsto no art. 10 da referida Lei.
Ademais, para que seja oportunizada eventual ação de responsabilização civil por parte de pessoas que
tenham suas comunicações interceptadas indevida e ilegalmente, propomos também a inclusão de um dispositivo na Lei nº 9.296, de 1996, para que, ao final do prazo autorizado judicialmente para a interceptação, inclusive com eventual prorrogação, as concessionárias de serviço público de telefonia fiquem obrigadas a informar
ao proprietário da linha telefônica objeto da interceptação a autoridade judicial responsável pela decisão e o
período em que tal ato foi determinado.
Feitas essas considerações, esperamos contar com o decisivo apoio dos nobres Pares para a aprovação
do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
art. 5°, inciso XII da Constituição Federal
Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação
criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas
de informática e telemática.
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
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Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
Art. 3° A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a
requerimento:
I – da autoridade policial, na investigação criminal;
II – do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.
Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.
§ 1° Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada
à sua redução a termo.
§ 2° O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro horas, decidirá sobre o pedido.
Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da
diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova.
Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.
§ 1° No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a
sua transcrição.
§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.
§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8° , ciente o Ministério Público.
Art. 7° Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.
Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados,
apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências,
gravações e transcrições respectivas.
Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.
Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a
instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.
Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a
presença do acusado ou de seu representante legal.
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática,
ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Nelson A. Jobim.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1996

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 403, DE 2014
Altera as Leis nos 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 12.375, de 30 de dezembro de 2010,, e
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para instituir medidas de desoneração tributária de atividades relacionadas à logística reversa de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010
(Política Nacional de Resíduos Sólidos).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“’Art. 8º ....................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................
§ 3º ...........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
XXI – de recuperação de materiais, enquadradas nas classes 3831-9, 3832-7 e 3839-4 da CNAE 2.1;
XXII – de reciclagem de resíduos sólidos.
......................................................................................................................................................................................... " (NR)
‘Art. 9º .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
VIII – para as sociedades cooperativas, a metodologia adotada para a contribuição sobre a receita
bruta, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, limita-se ao art. 8º e somente às atividades abrangidas pelos códigos referidos no Anexo I e às previstas nos incisos XXI e XXII do § 3º do art. 8º;
.........................................................................................................................................................................................’ (NR)”
Art. 2º A Lei nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“’Art. 6º ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
III – somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos diretamente de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com número mínimo de cooperados pessoas físicas definido em ato do Poder Executivo, ficando vedada, neste caso, a participação de pessoas jurídicas,
ou de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), previsto na Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006; e
......................................................................................................................................................................................... ’ (NR)
‘Art. 6º-A A pessoa jurídica fará jus à redução em até 50% (cinquenta por cento), das alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados previstas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), sobre a aquisição no mercado interno ou a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
assim como acessórios sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, destinados às atividades
de coleta, transporte, separação, recuperação, reciclagem, compostagem, aproveitamento energético ou outras destinações finais ambientalmente adequadas de resíduos sólidos, conforme definido
pelo regulamento.
§ 1º A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos bens adquiridos ou
importados nos termos deste artigo, antes de dois anos contados da data de sua aquisição, a pessoa
que não satisfaça os requisitos para o gozo do benefício, será precedida de recolhimento, pelo alienante ou cedente, da parcela do tributo correspondente à redução de alíquota de que trata o caput.
§ 2º Somente fará jus ao benefício o contribuinte que não possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) nem com a Fazenda Nacional, ou possua apenas débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
§ 3º Caso se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer qualquer dos requisitos
estabelecidos neste artigo ou no regulamento para o gozo do benefício, fica ele obrigado a recolher
o tributo correspondente, com os acréscimos legais pertinentes.
§ 4º Não sendo efetuado o recolhimento na forma do § 3º deste artigo, caberá lançamento de ofício,
com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.’”
Art. 3º A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 13-A. A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido em cada período de apuração trimestral ou anual as quantias efetivamente despendidas na operação de sistemas de logística
reversa, conforme definido na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, envolvendo resíduos sólidos
oriundos de sua condição de fabricante, importador, distribuidor, comerciante ou consumidor.
§ 1º São dedutíveis somente as quantias despendidas pela própria pessoa jurídica:
a) na implantação e na manutenção de postos de entrega de resíduos sólidos;
b) na coleta e no transporte de resíduos sólidos até a reciclagem, o reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada;
c) na disposição final ambientalmente adequada.
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§ 2º Não são dedutíveis as quantias recebidas de terceiros pela pessoa jurídica para custear total ou
parcialmente as atividades a que se refere o § 1º deste artigo.
§ 3º Cabe ao Poder Executivo enumerar os resíduos sólidos que fazem jus ao incentivo fiscal previsto
no caput, considerando o grau e a extensão de seu impacto à saúde pública e ao meio ambiente, e
definir a forma e as condições para a utilização das deduções previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o valor das quantias
referidas no § 1º como despesa operacional.
§ 5º A soma das deduções previstas no § 1º deste artigo não poderá exceder a quatro por cento do
imposto devido, observado o disposto no § 6º deste artigo e no § 4º do art. 3º desta Lei.
§ 6º A soma das deduções previstas no § 1º deste artigo. das deduções de que tratam os arts. 18 e
26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, das deduções de que tratam os arts. 1º e 1º-A da
Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, da dedução de que trata o art. 1º da Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, das deduções de que tratam os arts. 44 e 45 da Medida Provisória nº 2.228-1, de
6 de setembro de 2001, e das deduções de que trata a alínea d do inciso II do § 6º do art. 4º da Lei
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido,
obedecidos os limites específicos de dedução de que tratam esta Lei e as leis e medida provisória
citadas neste parágrafo.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos.
Um dos instrumentos de implantação dessa política pública é a obrigação atribuída aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados produtos (tais como agrotóxicos, pilhas e baterias,
pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos) de estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Por meio da logística reversa,
busca-se viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Como forma de estimular e acelerar a adoção dessas práticas ambientalmente responsáveis, a Lei nº
12.305, de 2010, em seu art. 44, prevê que os entes federados, no âmbito de suas competências, poderão conceder incentivos fiscais a indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de
resíduos sólidos e à limpeza urbana e a atividades correlatas, bem como a projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos.
Todavia, até o momento, muito pouco foi feito nesse sentido.
No âmbito dos tributos federais, a principal iniciativa coube à Lei nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010,
que concede aos estabelecimentos industriais, até 31 de dezembro de 2014, direito a crédito presumido do
IPI na aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos. Todavia, o benefício só pode ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos diretamente de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com número mínimo de cooperados pessoas
físicas, vedada a participação de pessoas jurídicas.
O presente projeto de lei se propõe, portanto, a ampliar a desoneração tributária dos sistemas de logística reversa, dando efetividade ao comando legal e à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Considerando que a desoneração dessa atividade é algo extremamente complexo, uma vez que a cadeia
de logística reversa é ampla, apresentando muitas interconexões, e envolve diversos setores com realidades
muito distintas, optou-se aqui pela promoção de mudanças pontuais na legislação tributária, a fim de reduzir a incidência de impostos e contribuições sobre as atividades relacionadas à coleta, transporte, separação,
recuperação, reciclagem, compostagem, aproveitamento energético ou outras destinações finais ambientalmente adequadas de resíduos sólidos.
Em primeiro lugar, propõe-se uma alteração na Lei nº 12.375, de 2010, estendendo o crédito presumido
do IPI às aquisições de resíduos sólidos fornecidos Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), previsto
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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De forma semelhante, a proposição amplia um benefício já existente – substituição da incidência da contribuição previdenciária patronal de 20% (vinte por cento) sobre a folha de pagamento por uma contribuição
de 1% (um por cento) sobre a receita bruta, modificação introduzida pela Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de
2011 –, passando a contemplar as empresas de recuperação de materiais e de reciclagem de resíduos sólidos.
Por fim, o PLS cria um incentivo fiscal relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
permitindo que se deduzam do imposto de renda devido as quantias efetivamente despendidas na operação
de sistemas de logística reversa, envolvendo resíduos sólidos oriundos da condição de fabricante, importador,
distribuidor, comerciante ou consumidor da pessoa jurídica beneficiária.
Com isso, esperamos promover a reciclagem, o reaproveitamento e a destinação final adequada dos resíduos sólidos, colaborando com a preservação do meio ambiente e com a melhoria da qualidade de vida da
população brasileira.
Relativamente à adequação financeira e orçamentária, em se tratando de criação ou ampliação de benefício de natureza tributária, o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 95 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
para 2014) exigem que o projeto de lei esteja acompanhado de estimativa da renúncia de receita e de medidas
de compensação no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.
Com base na anexa Nota Técnica nº XXX, de 2014, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle
do Senado Federal, registramos que a renúncia de receita estimada será de R$ XXX no ano de 2014, R$ XXX no
ano de 2015 e R$ XXX no ano de 2016.
Relativamente às medidas de compensação, no ano de 2014, a compensação poderá ser incluída no
abatimento de até R$ 67 bilhões da meta do superávit primário permitido pelo art. 3º da LDO para 2014. Para
os anos de 2015 e 2016, é possível apresentar emenda de renúncia de receita ao projeto da lei orçamentária
anual, nos termos do art. 32 da Resolução nº 1, de 2006-CN, que dispõe sobre a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
Diante da importância da matéria, pedimos apoio dos demais Parlamentares para a aprovação e, eventualmente, aperfeiçoamento do presente projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
DOU de 15.12.2011
Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona;
altera as Leis nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005 , nº 10.865, de 30 de abril de 2004 , nº 11.508, de 20 de julho de 2007,
nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, nº 11.491, de 20 de junho de 2007, nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, e nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de
2001; revoga o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007 , e o art. 6º do Decreto-Lei nº 1.593,
de 21 de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências.
Alterada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013. (Vide art. 21, inc. I da Lei nº 12.794/2013)
Alterada pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013.
Alterada pela Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013.
Alterada pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013.
Alterada pela Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014.
Alterada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
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Art. 2º No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal
existente na sua cadeia de produção.
§ 1º O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre
a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2º O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1º entre zero e 3% (três por cento), bem
como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e
II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.
§ 4º A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5º Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora; e
II – bens que tenham sido importados.
§ 7º A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor atribuído à empresa produtora vendedora se:
I – revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou
II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior.
§ 8º O recolhimento do valor referido no § 7º deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente ao do
vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de mora ou de ofício
e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da
nota fiscal de venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento. ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
I – ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
II – ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
§ 8º O recolhimento do valor referido no § 7º deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente: ( Redação dada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012 )
I – ao da revenda no mercado interno; ou (Incluído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012)
II – ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação. ( Incluído pela Lei nº 12.688,
de 18 de julho de 2012 )
§ 9º ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
§ 10. ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
§ 11. ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
I – ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
II – ( Vide Medida Provisória nº 556, de 23 de dezembro de 2011 )
LEI Nº 12.375, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
Mensagem de veto
Conversão da Medida Provisória nº 499, de 2010
Altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma Funções Comissionadas Técnicas em cargos
em comissão, criadas pela Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; altera a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 8.460, de 17 de setembro de 1992,
12.024, de 27 de agosto de 2009, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.371, de 28 de novembro
de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2.010, 11.941, de 27 de maio de 2009, 8.685, de 20 de julho de
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1993, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848, de 15 de março de
2004, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivo da
Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO II
Das Alterações na Legislação Tributária
Art. 5o Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014, a crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas
ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos.
Art. 5º Os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2018, a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-primas ou
produtos intermediários na fabricação de seus produtos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 656, de 2014)
§ 1o Para efeitos desta Lei, resíduos sólidos são os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados
resultantes de atividades humanas em sociedade.
§ 2o Cabe ao Poder Executivo definir, por código da Tabela de Incidência do IPI – TIPI, os materiais adquiridos como resíduos sólidos que darão direito ao crédito presumido de que trata o caput deste artigo.
Art. 6o O crédito presumido de que trata o art. 5o desta Lei:
I – será utilizado exclusivamente na dedução do IPI incidente nas saídas dos produtos que contenham
resíduos sólidos em sua composição;
II – não poderá ser aproveitado se o produto que contenha resíduos sólidos em sua composição sair do
estabelecimento industrial com suspensão, isenção ou imunidade do IPI;
III – somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos diretamente de cooperativa
de catadores de materiais recicláveis com número mínimo de cooperados pessoas físicas definido em ato do
Poder Executivo, ficando vedada, neste caso, a participação de pessoas jurídicas; e
IV – será calculado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a que estiver sujeito o produto que contenha resíduos sólidos em sua composição sobre o percentual de até 50% (cinquenta por cento)
do valor dos resíduos sólidos constantes da nota fiscal de aquisição, observado o § 2o do art. 5o desta Lei.
Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso IV deste artigo será fixado em ato do Poder Executivo.
Art. 7o O § 2o do art. 4o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a março
de 2010.” (NR)
Art. 8o O inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras
de construção civil, até 31 de dezembro de 2015;
.......................................................................................................................................................................................... (NR)
Art. 9o (VETADO)
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências.
Alterada pela Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Alterada pela Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003.
Alterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Alterada pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008.
Alterada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
Alterada pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.(Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
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O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições federais serão expressos em Reais.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, apurado anualmente, que exceder a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais), sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
§ 2º O limite previsto no parágrafo anterior será proporcional ao número de meses transcorridos, quando o período de apuração for inferior a doze meses.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de
extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore atividade rural de que trata
a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções.
Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 7.799,
de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações
financeiras, inclusive para fins societários.
Art. 5º O inciso IV do art. 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte
redação:( Vide Medida Provisória nº 446, de 7 de novembro de 2008 )
“Art. 187. ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
...................................................................................................................................................................................................”
Art. 6º Os valores controlados na parte “B” do Livro de Apuração do Lucro Real, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão corrigidos monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente,
ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores referidos neste artigo será efetuada tomando-se por base o valor
da UFIR vigente em 1º de janeiro de 1996.
Art. 7º O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente em 31 de dezembro de 1995, corrigido
monetariamente até essa data, será realizado de acordo com as regras da legislação então vigente.
§ 1º Para fins do cálculo do lucro inflacionário realizado nos períodos-base posteriores, os valores dos
ativos que estavam sujeitos a correção monetária, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão ser registrados destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
§ 2º O disposto no parágrafo único do art. 6º aplica-se à correção dos valores de que trata este artigo.
§ 3º À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado existente em 31 de dezembro de 1995,
corrigido monetariamente até essa data, com base no parágrafo único do art. 6º, poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.
§ 4º A opção de que trata o parágrafo anterior, que deverá ser feita até 31 de dezembro de 1996, será irretratável e manifestada através do pagamento do imposto em cota única, podendo alcançar também o saldo
do lucro inflacionário a realizar relativo à opção prevista no art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 5º O imposto de que trata o § 3º será considerado como de tributação exclusiva.
Art. 8º Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
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§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento,
na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3º O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base
no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4º;
§ 4º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os juros
de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1º do art. 3º.
§ 4º ( Revogado pela Lei nº 9.430/1996 ).
§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação
de que trata o art. 1º do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado
com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o
§ 2º poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º.
§ 8º Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o valor de reserva
de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base
de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627,
de 11 de novembro de 2013)
§ 8º Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas exclusivamente as
seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)
I – (Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
II –(Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
III – (Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
IV –(Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
V –(Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
I – capital social; (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
II – reservas de capital; (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
III – reservas de lucros; (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
IV – ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei nº
12.973/2014)
V – prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei nº
12.973/2014)
§ 9º À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital, garantida sua dedutibilidade,
desde que o imposto de que trata o § 2º, assumido pela pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias
contados a partir da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos
juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9º ( Revogado pela Lei nº 9.430/1996 ).
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior, deverá ser adicionado
ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 10º ( Revogado pela Lei nº 9.430/1996 ).
§ 11 (Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. (Incluído pela Lei nº
12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
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§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social, prevista no inciso I
do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial. (Incluído pela Lei nº 12.973,
de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o
custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 1º No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação
de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo
de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Renumerado pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
§ 2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a
ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na
escrituração comercial. (Incluído pela Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
§ 3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os lucros ou dividendos
pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela
Lei nº 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze
por cento.
§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de
1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então vigente.
§ 2º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos de que trata este artigo, bem como os rendimentos de renda variável e os ganhos líquidos obtidos
em bolsas, serão adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1º do art. 3º.
§ 2º Revogado pela Lei nº 9.430/1996 ).
§ 3º O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos arts. 76 e 77 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 12. O inciso III do art. 77 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 77. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
III – nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento, para a carteira própria das
entidades citadas no inciso I;”
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II – das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
III – de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV – das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
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V – das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e
benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados e
dirigentes da pessoa jurídica;
VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
VIII – (Vide arts. 8º e 98 da MP nº 627, de 11 de novembro de 2013)
VIII – de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de arrendamento
mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei
nº 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art. 119 da Lei nº 12.973/2014)
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal e
que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por
cento do lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III – as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes,
ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente da União.
Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real, fica vedada a exclusão, do lucro líquido do exercício, do valor do lucro da exploração de atividades monopolizadas de que tratam o § 2º do art. 2º da Lei nº 6.264, de 18
de novembro de 1975, e o § 2º do art. 19 do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação
dada pelo Decreto-lei nº 1.730, de 17 de outubro de 1979.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Anibal, com a
palavra.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa, Srª Presidenta, eu gostaria de
pedir a V. Exª que me inscrevesse para uma comunicação inadiável, tendo em vista que eu acabo de chegar da
COP 20 e gostaria de fazer um relato dos trabalhos que realizamos durante a COP 20, em Lima, no Peru.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Com muito prazer. V. Exª
está inscrito como o primeiro a falar no período de comunicação inadiável.
E passo imediatamente a palavra a nosso primeiro orador inscrito, que, religiosamente, sempre se encontra no plenário no momento em que é chamado, o nosso querido Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cara Presidente desta sessão, Vanessa Grazziotin, e nobres colegas, esta tarde não podia deixar de
trazer uma breve análise sobre um tema que para nós, do País, sem dúvida alguma é importante. É sobre o
cooperativismo. Inclusive nesta semana votamos o ato do cooperativismo, uma velha reivindicação do setor
pelo Brasil.
Eu sempre tenho defendido isso, porque os pequenos, muitas vezes, não podem concorrer com os
maiores, grandes organizações. Formando grupos e elegendo uma associação ou uma direção, formam uma
cooperação e, através disso, podem concorrer com grupos maiores, que detêm mais logística, com mais condi-
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ções de enfrentar, de concorrer. Através dessas organizações, nós podemos fazer com que os menores possam
participar do processo em igualdade de condições.
Por isso eu faço alguns comentários sobre o cooperativismo e destaco em primeira mão que no meu
Estado, Santa Catarina, é algo sine qua non, é muito considerado o cooperativismo em todos os setores, não só
no agropecuário, que se destaca muito fortemente no Brasil hoje, mas o cooperativismo, eu diria, no seu sentido lato sensu. Em todas as atividades isso pode ser implementado.
O conceito do cooperativismo é, caros colegas, de certa forma, o mais próximo que chegamos de uma
utopia em nossos meios de produção: todos trabalhando juntos pelo bem comum, fundamentado na reunião
em torno das pessoas, e não no capital. Tem como objetivo maior a necessidade do grupo, e não do lucro. Busca
prosperidade conjunta, não individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica
que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes.
No Brasil, atualmente, são mais de 6.600 cooperativas, com 10 milhões de associados e 300 mil servidores, abrangendo 13 setores de atuação. Juntas respondem por aproximadamente U$6 bilhões em exportações.
Faço essa breve introdução apenas para comentar a realização do Prêmio Cooperativa do Ano, cuja premiação ocorreu na semana passada aqui em Brasília. A iniciativa começou em 2004, por meio de uma parceria
entre o Sistema OCB e a revista Globo Rural, inicialmente para reconhecer os melhores trabalhos desenvolvidos
pelo cooperativismo agropecuário.
Ao longo dos anos, o projeto cresceu e passou a abranger outros ramos para que todas as cooperativas
possam participar e mostrar suas experiências. Bianual, o Prêmio Cooperativa do Ano está em sua nona edição,
abrangendo, atualmente, todos os ramos do cooperativismo.
Do início até aqui, mais de 1.300 projetos foram inscritos – só este ano, foram 273 –, representando o
trabalho de cooperativas de 21 Estados brasileiros.
Gostaria de cumprimentar todas as premiadas, mas faço especial menção às catarinenses, vencedoras
de três prêmios em duas categorias.
Na categoria Cooperativa Cidadã, a Coopercarga de Santa Cantarina ficou em primeiro lugar com o projeto “A Responsabilidade Socioambiental como Instrumento de Cooperação com a Comunidade” – fecho aspas. Repito: “A Responsabilidade Socioambiental como Instrumento de Cooperação com a Comunidade”, que
beneficia 30 mil cidadãos de Concórdia, sede da Coopercarga e de comunidades vizinhas. Concórdia é uma
cidade que fica no oeste catarinense.
Já na categoria “Comunicação e Defesa do Cooperativismo”, a cooperativa Fecoagro ficou em segundo lugar
com o projeto “Sistema Catarinense de Comunicação Cooperativista”. No rádio, na TV e na internet, a Fecoagro mantém um amplo sistema de comunicação que difunde o cooperativismo e suas práticas. Iniciativa pioneira, na década de 1970, os programas de rádio hoje são retransmitidos por 68 emissoras em 295 Municípios do nosso Estado.
Nessa mesma categoria, a Cooperativa Sicoob MaxiCrédito ficou com o terceiro lugar com o projeto –
abro aspas: “Programa de educação financeira MaxiPoupe: cooperando com o futuro das crianças” – fecho aspas, que tem por objetivo desenvolver nas crianças a responsabilidade pelo uso consciente do dinheiro, bem
como a aprendizagem sobre cooperação. Isso é extraordinário, pois motiva as crianças a participarem: como
manusear, como economizar, como fazer, como realizar e assim por diante.
Nosso Estado tem uma forte tradição cooperativista. São 1,6 milhão de cooperados, 25% da população
catarinense, de 6,25 milhões de habitantes. Esse verdadeiro exército se distribui em diversos setores de atividade cooperativa, como crédito, agropecuário, infraestrutura, saúde, transporte e consumo.
Unidas, as 254 cooperativas que integram o Sistema OCESC geraram uma receita bruta que ultrapassou
os R$20 bilhões no ano passado. Apenas o setor agropecuário, que possui 54 cooperativas com quase 68 mil
cooperados, respondeu por R$13 bilhões do total. As cooperativas ligadas ao setor são responsáveis ainda pela
geração de 32 mil postos de trabalho.
A expressão nacional do cooperativismo em nossa economia – estimada em 6% do PIB – ainda precisa
de suporte para seu crescimento. Temos que buscar a modernização da lei que rege o segmento, de modo a
incentivar o surgimento de novas cooperativas, sejam pequenas, médias ou grandes, além de garantir a devida
segurança jurídica a todo o segmento.
Exemplo típico é a necessidade de aprovarmos um marco regulatório que trate do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. A Constituição Federal assegurou o apoio e o estímulo ao cooperativismo e
associativismo, delegando à lei complementar o devido tratamento tributário aos atos praticados por essas
sociedades. A lei complementar ainda não foi editada, cabendo a aplicação da Lei das Cooperativas. Como resultado, incerteza e insegurança. Tramitando desde 2005, o projeto de lei aguarda apreciação no Plenário da
Câmara dos Deputados. Nesta semana nós tivemos a honra de votar na Comissão de Economia essa proposta
do Ato Cooperativo.

670 Sexta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

Outro exemplo claro de contribuição legislativa ao setor é o projeto de lei que permitirá, às cooperativas e instituições financeiras públicas, acesso direto aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT.
Proposta já antiga, já votada no Senado, que hoje se...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... encontra na Câmara dos Deputados.
Estou ultimando, nobre Presidente.
A proposta, de autoria da Senadora Ana Amélia Lemos, que tivemos a satisfação de relatar nesta Casa, permitirá
uma inédita expansão e capilarização do crédito produtivo por todo o Brasil com custo baixo. A mudança será um poderoso dínamo do crescimento. O projeto, aprovado em 2011 no Senado Federal, tramita nas comissões da Câmara.
Isso vai fazer com que as cooperativas possam receber recursos do FAT. Hoje só os bancos públicos federais têm acesso. E aí então, com o cooperativismo podendo participar diretamente, o custo será menor, em
consequência, para o associado. Isso ajudará, e muito, a baratear os custos para os produtores deste País.
E para encerrar, nobre Presidente, caros colegas, a união de esforços em prol do cooperativismo irradia
efeitos positivos para toda a sociedade. A ação de todos os agentes envolvidos ...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ...públicos ou privados, Poderes Legislativo e
Executivo, deve espelhar o mais legítimo espírito do cooperativismo: a união pelo bem comum.
São essas as nossas considerações no dia de hoje. Não podia deixar de fazê-las, nobre colega Presidente
e colegas aqui presentes.
São essas as nossas considerações.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
Quero dizer que o Estado de Santa Catarina, juntamente com os Estados do Sul, mas Santa Catarina principalmente, tem sido um exemplo e, mais do que isso, um grande incentivador para todo o País no que diz
respeito a organizações de cooperativas, que são tão importantes para o nosso processo de desenvolvimento,
mas também para garantir uma qualidade de vida a todos aqueles que trabalham, seja na produção do setor
primário, seja como profissionais liberais, enfim.
Então, cumprimento V. Exª, cumprimentando toda a bancada e o Estado de Santa Catarina, Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Fora do microfone.) – Uma homenagem também a V. Exª, que é oriunda de lá.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Exatamente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC.) – Intervenção fora do microfone.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador. Diz
o Senador que é homenagem também a quem tem Santa Catarina como seu Estado natal, que é o meu caso.
Muito obrigada, Senador.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, convido o Senador Anibal Diniz, que falará no período de
comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas antes, Senador Anibal, eu gostaria apenas de ler o seguinte comunicado da Presidência ao Plenário, relativo ao recebimento do
seguinte expediente.
Ofício nº 1, de 2014, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 660, de 2014, comunicando a instalação do Colegiado, bem como a eleição de seu Presidente, Senador
Valdir Raupp, Vice-Presidente, Deputado Manoel Júnior, Relator, Deputado Silas Câmara, e Relator Revisor, Senador Randolfe Rodrigues.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte ofício:
Ofício nº 1/MPV 660-2014
Brasília, 10 de dezembro de 2014
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 660, de 24 de novembro de 2014, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Valdir Raupp
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Vice-Presidente: Deputado Manoel Junior
Relator: Deputado Silas Câmara
Relator-Revisor: Senador Randolfe Rodrigues
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Senador Valdir Raupp, Presidente
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Também um comunicado relativo ao término do prazo de vigência, em 10 de dezembro do corrente, da Medida Provisória nº
654, de 2014, que “abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de
R$1.304.652.399,00, para os fins que especifica”.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2012 – CN, a Presidência da Mesa do
Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora Presidente da República e fará publicar, no Diário Oficial da
União, ato declaratório de encerramento do prazo de vigência da referida medida.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Agora, agradecendo pela
paciência, eu passo a palavra ao Senador Anibal Diniz, do Partido dos Trabalhadores, do Estado do Acre, para
fazer o seu pronunciamento, um importantíssimo relato acerca da Conferência das Partes, realizada no Peru.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta sessão.
Ocupo esta tribuna hoje para destacar que participei da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP-20), juntamente com o Senador Inácio Arruda, que ainda se encontra cumprindo agenda no
evento, que segue até sexta-feira, amanhã, na cidade de Lima, no Peru.
Eu tive a honra de representar o Senado da República, a Comissão de Mudanças Climáticas, que é uma
comissão mista entre a Câmara e o Senado. Estivemos, durante a COP, com o Senador Inácio Arruda e também
com o Deputado Sirkis, que é o presidente da Comissão de Mudanças Climáticas da Câmara e do Senado.
Esses debates que aconteceram são extremamente importantes, e eu quero destacar, particularmente,
a participação do Governo do Estado do Acre, que teve uma grande representação nessa COP-20. Estiveram
presentes o Governador Tião Viana; a secretária responsável pelo Instituto de Mudanças Climáticas, Magaly; o
Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo; a Vice-Governadora Nazaré Araújo, eleita para o próximo quadriênio.
Também estiveram presentes alguns indígenas: Zezinho Kashinawá, Secretário de Políticas Indígenas do
Governo; e Francisco Pianko, da nação ashaninka, que aproveitou inclusive o ambiente da COP-20 para fazer
uma denúncia gravíssima de assassinatos de líderes indígenas ocorridos na fronteira do Peru com o Acre, lá no
Alto Juruá. Essa denúncia aconteceu justamente na COP-20, que ocorre na cidade de Lima, no Peru, exatamente
porque esses assassinatos de indígenas aconteceram em território peruano no Alto Juruá.
Ao mesmo tempo, houve uma sequência de grandes debates sobre os mais variados temas em diversos
setores, em diversas seções da COP-20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E,
entre as várias sessões de que tive a honra de participar, algumas delas diziam respeito especificamente aos
povos da Amazônia, tanto do Brasil, quanto do Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e outros povos que compõem
a Grande Amazônia, que é esse espaço fantástico de biodiversidade, de riqueza natural que é a Amazônia.
Um dos debates que aconteceram foi um painel especial denominado “Dia de Soluções para a Amazônia”.
O The Amazon Solutions Day contou com a participação do Governador Tião Viana, contou com a participação
do Prof. Virgílio Viana, de grande conhecimento lá no Amazonas, pois ele tem uma contribuição muito grande
na discussão da sustentabilidade ambiental do Estado, e também estiveram presentes autoridades do Peru,
justamente na busca de grandes soluções.
O Governador Tião Viana, pela experiência, larga experiência do Estado do Acre, construída ao longo
desses anos de administração do Governador Jorge Viana, depois do Governador Binho Marques e agora do
Governador Tião Viana – que cumpriu e está cumprindo os últimos dias do seu primeiro mandato e tem mais
um mandato, porque foi reeleito governador –, pôde fazer uma apresentação das experiências significativas
de valorização dos serviços ambientais, que colocam o Acre numa posição de protagonista no plano internacional no que diz respeito à busca de alternativas para conter o aquecimento global a partir de soluções ambientalmente corretas.
O Governador pôde mostrar a indústria de preservativos naturais de Xapuri, pôde mostrar como funciona
toda a cadeia de castanha e os investimentos feitos na área de processamento de castanha. Também mostrou
outros arranjos produtivos que contribuem para a diminuição da pressão sobre a floresta e, automaticamente,
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promovem a possibilidade de grandes rendimentos econômicos, melhoria da qualidade de vida da população
e preservação do meio ambiente.
Nesse sentido, o Governador citou alguns números muito interessantes, como, por exemplo, o número
de escolas que o Governo do Estado construiu em aldeias indígenas, quer dizer, as escolas indígenas que hoje
o Acre possui e mantém dão uma dimensão da política do Governo do Estado de atenção aos povos indígenas, assim como o tratamento e a atenção dada a todos os povos da floresta, os ribeirinhos, os índios, os seringueiros, os castanheiros, as pessoas que, com seu serviço no dia a dia, estão contribuindo para a preservação
do meio ambiente.
Durante a reunião interparlamentar realizada sob a coordenação da União Interparlamentar Internacional
(UPI), a Interparlamentaria, eu pude, inclusive representando os dois Senadores presentes – porque estávamos
eu e o Senador Inácio Arruda – fazer, durante a minha inscrição, uma advertência sobre a importância de nós
construirmos caminhos para a remuneração de serviços ambientais, valorizando a ação do homem da floresta,
da mulher da floresta, de tal maneira que, uma vez tendo melhores condições de vida, eles possam contribuir
melhor como verdadeiros guardiões das nossas florestas e assim trazer a sua contribuição para o equilíbrio do
Planeta e para o combate ao aquecimento global, que é a grande discussão do momento.
Então, Srs. Senadores, eu ocupo esta tribuna hoje para destacar que participei, nos últimos dias, das negociações da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-20, que segue até amanhã na
cidade de Lima, no Peru.
Esses debates são extremamente importantes porque representam a oportunidade de acertar um plano para obrigar os países a cortarem as suas emissões de gases de efeito estufa ou gases de efeito invernadeiro, como se diz no espanhol. Esses gases, como o dióxido de carbono, CO2, são liberados principalmente na
queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, e, se não forem reduzidos, o efeito estufa provocará,
segundo especialistas, grandes prejuízos ambientais e financeiros, enchentes, degelo dos polos e aumento do
nível dos mares, por exemplo.
O objetivo final do documento, que deverá ser aprovado em 2015, em Paris, na França, e entrar em vigor
em 2020, é conter os efeitos da mudança climática no Planeta.
Na Conferência, foram discutidos temas que abrangem a questão da responsabilidade histórica das emissões, ou seja, quem é mais responsável por ter lançado os gases estufa; e a formulação de parâmetros para que
os países apresentem suas metas de redução de emissões.
Foi discutido ainda o que será feito entre 2015 e 2020 para reduzir o lançamento de poluentes atmosféricos – segundo e de acordo com o Protocolo de Quioto.
Na segunda-feira, dia 8, os negociadores divulgaram a primeira versão do rascunho do acordo global
para reduzir as emissões de gases estufa. O texto, de 33 páginas, foi elaborado pelos copresidentes da COP a
partir das sugestões de representantes de mais de 190 países.
No entanto, segundo os últimos retornos que tivemos, a proposta do Brasil para acalmar o debate sobre
a culpa histórica das emissões dos gases estufa sofreu alteração nesse primeiro rascunho apresentado e, segundo organizações sociais, teria passado a beneficiar apenas os países desenvolvidos.
O negociador-chefe do Brasil na COP, o Embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, com quem eu
tive a honra de me encontrar novamente nessa COP-20, porque já tínhamos estado juntos na COP-19, lá em
Varsóvia, avaliou que, na prática, deixa de ser considerada a proposta de divisão de obrigações entre os países.
Haverá diálogo para recuperar essa iniciativa que colocava os países em três níveis. Em cada um desses níveis,
havia uma lista de critérios para diminuir as emissões. Ficaria assim: nações desenvolvidas com cortes em todos
os setores da economia; os emergentes, como Brasil, China e Índia, num segundo patamar, com mais opções
para frear o aquecimento; e países vulneráveis não colocariam em prática grandes ações.
Em outro documento, foram apresentadas seis opções de metodologia para as Contribuições Intencionais Nacionais Determinadas. Esse parâmetro é considerado fundamental para os países apresentarem suas
ações após 2020, no intuito de ajudar a frear a elevação da temperatura do planeta.
Consideramos que as negociações deste ano podem, sim, representar avanços significativos.
Em novembro, os Estados Unidos divulgaram que querem reduzir entre 26% e 28% suas emissões até
2025. A China não divulgou números, mas se comprometeu a cortar o total de gases estufa emitidos até 2030.
Em outubro, a União Europeia anunciou que vai diminuir em 40% suas emissões até 2030; e 32 países ricos
destinaram mais de US$9 bilhões para o Fundo Verde do Clima. Esse fundo, que já conta com a contribuição
de 32 países ricos, vai financiar atividades sustentáveis que contribuem para a redução das emissões nas mais
diversas regiões do Planeta.
Entretanto, em entrevista à imprensa, ao site G1, a Secretária-Executiva das Nações Unidas para o Clima,
Christiana Figueres, disse que os esforços apresentados até o momento por diversos países, incluindo o Brasil,
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ainda não “fecham a conta do clima”! Ou seja, os cortes nas emissões já feitos – incluindo as metas voluntárias
ou cumpridas dentro do Protocolo de Quioto – ou previstos pelos governos não vão conter o aquecimento em
2°C até 2050. É preciso mais. É preciso muito mais! É o alerta que a Secretária fez.
Segundo um painel internacional de cientistas ligado à ONU, é preciso diminuir entre 40% e 70% do total de gases lançados até 2050 e zerar essa taxa até 2100. A temperatura média da Terra já teria subido 0,85°C
com relação à era pré-industrial.
Na reunião parlamentar realizada na Conferência, essa reunião especial da qual eu e o Senador Inácio
Arruda participamos, o projeto do documento final, que foi preparado levando em consideração as observações e emendas recebidas até o dia 15 de novembro deste ano, listou 15 pontos importantes e diversas ações
a serem consideradas.
Expressou preocupação porque as mudanças climáticas continuam representando uma grave ameaça
para todas as formas de vida em nosso Planeta e para a própria sobrevivência da humanidade.
O documento reconhece como irrefutáveis as provas científicas apresentadas pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudanças Climáticas. Considera que, desde 1950, o sistema climático mundial
passou por transformações sem precedentes: aumento da temperatura da Terra e dos oceanos, diminuição da
cobertura de neve e gelo e elevação do nível dos mares, por exemplo.
Por isso, o documento considera – e também concordamos – que é extremamente necessário trabalhar de
maneira pactuada e redobrar os esforços para obter a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa.
Avalia, ainda, que é urgente a necessidade de reduzirmos as emissões mundiais de gases estufa, restringir
o aumento mundial de temperatura a menos 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, como
convencionado no Acordo de Copenhague, de 2009, e, principalmente, chegarmos a um acordo base que reflita devidamente a vontade e a capacidade das partes envolvidas com o objetivo de realmente enfrentar as
mudanças climáticas.
Para isso, concordamos que é fundamental tratar de maneira equilibrada os elementos-chave para esse
acordo: financiamento, desenvolvimento e transferência de tecnologia e incentivo à capacitação e transparência, especialmente para os países em desenvolvimento.
Os recursos tecnológicos e financeiros devem ser gerenciados de maneira transparente e eficaz, para
que os países sejam tratados com equidade na administração do financiamento relacionado com o clima. E há
a necessidade de acelerar a arrecadação de fundos destinados ao Fundo Verde do Clima. Como eu disse, esse
fundo é fundamental para que mais experiências exitosas sejam financiadas, a exemplo do que já acontece
hoje no Acre, que tem um contrato com o Banco KFW, da Alemanha, no sentido de garantir contribuição para
financiar atividades sustentáveis. Dessa maneira, nós já conseguimos um contrato no valor de 25 milhões de
euros com o Banco KFW, da Alemanha, justamente para proceder à remuneração por serviços ambientais e
financiar atividades ambientalmente sustentáveis.
Também destacamos como essencial estabelecer um marco normativo geral para os vários sistemas de
supervisão, para que possam ter o nível de transparência e eficácia necessário para assegurar a credibilidade
do novo acordo sobre mudanças climáticas.
É preciso, ainda, realizar uma revisão anual dos compromissos e das medidas dos países em relação às
medidas de aplicação, para que se possa garantir que a legislação nacional seja equitativa e adequada aos
objetivos mundiais de redução de emissões dos gases de efeito estufa. Nesse sentido, vale reforçar que o
encontro parlamentar reafirmou, várias vezes, a disposição e a necessidade de, cada vez mais, os Parlamentares
do mundo inteiro apresentarem propostas específicas no sentido de que seus países contribuam para a redução
das emissões.
O documento reconhece também que o Legislativo é um elemento central para toda estratégia eficaz de
enfrentamento às mudanças climáticas. Somos responsáveis por elaborar, promulgar e emendar a legislação,
aprovar orçamentos e cobrar dos governos a prestação de contas.
Nenhum acordo internacional sobre mudanças climáticas e redução de riscos de desastres poderá ter
credibilidade e eficácia se não estiver incorporado à legislação nacional. Por isso, os Parlamentares presentes à
conferência se manifestaram dispostos a assumir responsabilidades para seguir promovendo compromissos
nacionais assumidos pelos países desenvolvidos e as medidas adotadas pelos países em desenvolvimento.
Para isso, a União Interparlamentária deve adotar um plano de ação para as mudanças climáticas. Estamos dispostos a contribuir de forma decisiva para que as promessas anteriores possam de fato acontecer e
para avançarmos um pouco mais. O grupo de países formado por Brasil, África do Sul, China e Índia tem a posição acertada de que o acordo sobre o clima não deve limitar-se apenas à redução dos gases de efeito estufa,
como defendem os Estados Unidos e a União Europeia.
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É preciso, como dissemos, caminhar seriamente para um acordo que contenha entre obrigações de
cada país, medidas de adaptação e principalmente mecanismos de financiamento, capacitação, cooperação e
transferência de tecnologia, para que países menos desenvolvidos possam colaborar.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Estaremos atentos a todas essas questões, e principalmente alertando para que esse acordo seja construído e, ao ser firmado no ano de 2015, em Paris, na França,
possamos reafirmar aqueles compromissos assumidos em Quioto e termos a garantia de que todos os países
estarão envolvidos em uma luta em defesa da diminuição do aquecimento global, para o bem de todo o Planeta
e principalmente das futuras gerações, que é o que mais interessa quando se trata de sustentabilidade. Sustentabilidade significa a gente poder garantir o nosso Planeta em condições habitáveis para as futuras gerações.
Assim, Sr. Presidente, termino este meu pronunciamento, pedindo a V. Exa a publicação na íntegra, para
que fique registrada nos Anais no Senado essa nossa participação, representando o Senado da República...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – ... na COP 20, em Lima.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Senadoras, Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para destacar que participei, nos últimos dias, das
negociações da Conferência Climática das Nações Unldas, a COP 20, segue até esta sexta-feira, dia 12, em Lima,
no Peru.
Esses debates são extremamente importantes porque representam a oportunidade de acertar um plano
para obrigar os países a cortar emissões de gases-estufa. Esses gases, como o dióxído de carbono (CO2), são
liberados principalmente na queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento e, se não forem reduzidos,
o efeito estufa provocará, segundo especialistas, grandes prejuízos ambientais e financeiros – enchentes, degelo dos pólos e aumento do nível dos mares, por exemplo.
O objetivo final do documento, que deverá ser aprovado em 2015, em Paris, na França, e entrar em vigor
em 2020, é conter os efeitos da mudança climática no planeta.
Na conferência foram discutidos temas que abrangem a questão da responsabilidade histórica das emissões, ou seja, quem é mais responsável por ter lançado os gases-estufa; e a formulação de parâmetros para
que os países apresentem suas metas de redução de emissões. Foi discutido ainda o que será feito entre 2015
e 2020 para reduzir o lançamento de poluentes atmosféricos (Segundo Protocolo de Kyoto).
Nesta segunda-feira, dia 8, os negociadores divulgaram a primeira versão do rascunho do acordo global
para reduzir as emissões de gases-estufa. O texto, de 33 páginas, foi elaborado pelos copresidentes da COP a
partir das sugestões de representantes de mais de 190 países.
No entanto, segundo os últimos retornos que temos, a proposta do Brasil para acalmar o debate sobre
a culpa histórica das emissões dos gases-estufa sofreu alteração nesse primeiro rascunho apresentado e, segundo organizações sociais, teria passado a beneficiar apenas os países desenvolvidos.
O negociador-chefe do Brasil na COP 20, José Antonio Marcondes de Carvalho, avaliou que, na prática,
deixa de ser considerada a proposta de divisão de obrigações entre os países e haverá diálogo para recuperar
a iniciativa, que colocava os países em três níveis. Em cada um deles havia uma lista de critérios para diminuir
as emissões. Ficaria assim: nações desenvolvidas com cortes em todos os setores da economia; os emergentes,
como Brasil, China e índia, num segundo patamar, com mais opções para frear o aquecimento; e países vulneráveis não colocariam em prática grandes ações.
Em outro documento foram apresentadas seis opções de metodologia para as Contribuições Intencionais Nacionais Determinadas. Esse parâmetro é considerado fundamental para os países apresentarem suas
ações após 2020, no intuito de ajudar a frear a elevação da temperatura do planeta.
Consideramos que as negociações deste ano podem, sim, representar avanços significativos.
Em novembro, os Estados Unidos divulgaram que querem reduzir entre 26% e 28% suas emissões até 2025.
A China não divulgou números, mas se comprometeu a cortar o total de gases-estufa emitido até 2030.
Em outubro, a União Européia anunciou que vai diminuir em 40% suas emissões até 2030 e 32 países ricos destinaram mais de US$ 9 bilhões para o Fundo Verde do Clima.
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Entretanto, em entrevista à imprensa, ao site Gl, a secretária-executiva das Nações Unidas para o Clima,
Christina Figueres, disse que os esforços apresentados até o momento por diversos países, incluindo Brasil, não
“fecham a conta do clima”. Ou seja, os cortes nas emissões já feitos (incluindo as metas voluntárias ou cumpridas dentro do Protocolo de Kyoto) ou previstos pelos governos não vão conter o aquecimento em 2°C até
2050. É preciso mais. Muito mais.
Segundo um painel internacional de cientistas ligado à ONU, é preciso diminuir entre 40% e 70% do total de gases lançados até 2050 e zerar essa taxa até 2100. A temperatura média da Terra já teria subido 0,85°C
com relação à era pré-industrial.
Na reunião parlamentar realizada na conferência, da qual fui integrante, o projeto do documento final,
preparado levando em consideração as observações e emendas recebidas até o dia 15 de novembro deste
ano, listou 15 pontos de ação.
Expressou preocupação, porque as mudanças climáticas continuam representando uma grave ameaça
para todas as formas de vida em nosso planeta e para a própria sobrevivência da humanidade.
O documento reconhece como irrefutáveis as provas científicas apresentadas pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudanças Climáticas: considera que desde a 1950 o sistema climático mundial
passou por transformações sem precedentes: aumento da temperatura da Terra e dos oceanos, diminuição da
cobertura de neve e gelo e elevação do nível dos mares, por exemplo.
Por isso, o documento considera, e também concordamos, que é extremamente necessário trabalhar de
maneira pactuada e redobrar os esforços para obter a estabilização das concentrações de gases estufa.
Avalia, ainda, que é urgente a necessidade de reduzirmos as emissões mundiais de gases-estufa, restringir o aumento mundial de temperatura a menos de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais,
como convencionado no Acordo de Copenhague, de 2009, e, principalmente chegarmos a um acordo base
que reflita devidamente a vontade e a capacidade das partes envolvidas com o objetivo de realmente enfrentar as mudanças climáticas.
Para isso, concordamos que é fundamental tratar de maneira equilibrada os elementos chave para esse
acordo – financiamento; desenvolvimento e transferência de tecnologia; e incentivo à capacitação e transparência, especialmente para os países em desenvolvimento.
Os recursos tecnológicos e financeiros devem ser gerenciados de maneira transparente e eficaz para que
os países sejam tratados com equidade na administração do financiamento relacionado com o clima. E há a
necessidade de acelerar a arrecadação de fundos destinados ao Fundo Verde do Clima.
Também destacamos como essencial estabelecer um marco normativo geral para os vários sistemas de
supervisão, para que possam ter o nível de transparência e eficácia necessário para assegurar a credibilidade
do novo acordo sobre mudanças climáticas.
É preciso, ainda, realizar uma revisão anual dos compromissos e das medidas dos países em relação às
medidas de aplicação, para garantir que a legislação nacional seja equitativa e adequada aos objetivos mundiais
de reduções de emissões dos gases-estufa,
O documento reconhece, também, que o Legislativo é um elemento central para toda estratégia eficaz
de enfrentamento às mudanças climáticas: somos responsáveis por elaborar, promulgar e emendar a legislação; aprovar orçamentos e cobrar dos governos a prestação de contas.
Nenhum acordo internacional sobre mudanças climáticas e redução de riscos de desastres poderá ter
credibilidade e eficácia se não estiver incorporado à legislação nacional.
Por isso, os parlamentares presentes à conferência se manifestaram dispostos a assumir responsabilidades para seguir promovendo compromissos nacionais assumidos pelos países desenvolvidos e as medidas
adotadas pelos países em desenvolvimento. E, para isso, a União Interparlamentária deve adotar um plano de
ação para as mudanças climáticas. Estamos dispostos a contribuir de forma decisiva para que as promessas
anteriores possam, de fato, acontecer, e para avançarmos um pouco mais.
O grupo de países formado por Brasil, África do Sul, China e índia tem a posição acertada de que o acordo sobre o ciima não deve limitar-se apenas à redução dos gases de efeito estufa, como defendem Estados
Unidos e União Européia.
É preciso, como dissemos, caminhar seriamente para um acordo que contenha, entre obrigações de
cada país, medidas de adaptação e principalmente, mecanismos de financiamento, capacitação, cooperação
e transferência de tecnologia para que países menos desenvolvidos possam colaborar. Estaremos atentos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Sra. Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem, Senador Anibal Diniz,
pelo seu relato a respeito da Conferência Nacional do CIima.
Agora, tem a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, do PT do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Do PCdoB, Sr. Presidente, embora
o PT seja um Partido irmão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu falei PT? Do PCdoB do Amazonas!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada! Eu sei que é a força
do hábito, não é, Senador Suplicy?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É por causa da afinidade entre nós.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Exatamente!
Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, companheiros e companheiras que nos acompanham neste
momento, eu quero dizer que eu teria uma imensa alegria de poder ter vindo à tribuna no dia de ontem falar
acerca do assunto que passo a abordar neste momento.
Não foi possível a minha vinda porque, ontem, o Plenário se ocupou, quase a tarde inteira, em ouvir o
pronunciamento, a despedida do Senador Pedro Simon, que deixará a Casa depois de cumpridos três mandatos de Senador da República. E mereceu muitos apartes por parte de seus colegas, companheiros, Senadores
e Senadoras. Então, deixei para fazer este pronunciamento no dia de hoje.
Refiro-me à questão do dia de ontem, quando comemoramos 66 anos do estabelecimento da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Por isso mesmo, o dia 10 de dezembro é internacionalmente comemorado
como o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Foi exatamente nessa data, no dia de ontem, que a Comissão Nacional da Verdade, instituída há dois
anos e sete meses, ou seja, uma comissão que trabalhou ininterruptamente durante esse período, entregou
à Presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, o relatório fruto dos trabalhos e disponibilizou-o ao conjunto da sociedade brasileira.
Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, ontem foi um dia de fortes emoções. Eu também não tive a possibilidade de estar nesse ato, pela manhã, mas estive, à tarde, em outro ato relativo aos direitos humanos, que
contou também com a participação da Presidenta Dilma Rousseff. Ela e a Ministra Eleonora Menicucci, titular
da Secretaria dos Direitos da Mulher, ainda estavam muito carregadas de emoção, porque, além de ser uma
parte importante da história brasileira, que passa a ser oficializada a partir de ontem, com a apresentação e a
finalização do relatório, para muitas pessoas, como essas duas grandes mulheres – Presidenta Dilma e Ministra Eleonora –, é um momento de forte emoção, porque lembra, talvez, o período mais difícil de suas vidas.
A Presidenta Dilma, quando jovem ainda, estudante, ficou detida por muito tempo, assim como a Ministra Eleonora Menicucci e tantos outros homens e mulheres, a exemplo de grande parte da direção do meu
Partido. E quero aqui homenagear a todos através da figura do nosso Presidente Renato Rabelo, que também
teve que deixar o Brasil, teve que se exilar, durante muito tempo, na Europa, impedido que estava de exercer
livremente as suas atribuições, os seus direitos de cidadania em Território nacional.
O trabalho que foi entregue, repito, no dia de ontem à Presidenta Dilma, Sr. Presidente, que é o relatório
final da Comissão Nacional da Verdade, aponta 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura militar
no País. Entre essas 434 pessoas, 210 ainda estão desaparecidas.
No documento, no relatório, fica clara e fica evidenciada a comprovação da ocorrência de graves violações aos direitos humanos durante o período do regime militar.
Aí, eu abro aspas para falar, aqui, de uma parte escrita no relatório:
Essa comprovação decorreu da apuração dos fatos que se encontram detalhadamente descritos no relatório, nos quais está perfeitamente configurada a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e
de tortura, assim como o cometimento de execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro.
É uma parte do texto do relatório final.
Mais de 300 pessoas, entre militares, agentes do Estado e até mesmo ex-presidentes da República, foram
responsabilizadas por essas ações ocorridas no período que compreendeu a investigação.
O documento ainda relata, Sr. Presidente, que as violações registradas e comprovadas pela própria Comissão Nacional da Verdade foram resultantes, e abro aspas novamente, “de ação generalizada e sistemática
do Estado brasileiro” e que a repressão ocorrida durante a ditadura foi usada como política de Estado “concebida e implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e dos ministérios militares”.
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O relatório final, Sr. Presidente – e eu gostaria de ter mais tempo para falar ainda mais sobre esse assunto aqui desta tribuna, mas, tenho certeza, outras vezes aqui voltarei para tratar desse mesmo assunto –, apresenta 29 recomendações. Essas recomendações divididas estão em três grupos, assim denominados: medidas
institucionais, iniciativas de reformulação normativa e de seguimento das ações e recomendações dadas pela
Comissão.
Dentre as recomendações, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar a determinação, talvez um dos pontos mais importantes. Entende a Comissão que deva ser determinada a responsabilidade jurídica dos agentes
públicos envolvidos nessas ações e, nesse caso, não propõe uma mudança na Lei de Anistia. Não. Nesse caso,
o que a Comissão propõe é afastar – afastar – a aplicação da Lei da Anistia, que é a Lei nº 6.683, de 1979, por
considerar que essa atitude seria incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois
tais ilícitos, dadas a escala e a sistemática com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade,
imprescritíveis e não passíveis de anistia.
Então, talvez, esse seja o ponto de maior polêmica, mas o que eu quero deixar claro é que a Comissão
Nacional da Verdade não propõe, em nenhum momento, a mudança da Lei da Anistia, mas tão-somente que
a um conjunto de pessoas – localizadas através do relatório como responsáveis por todos os atos de arbitrariedade cometidos durante o regime militar –, que a essas pessoas seja, sim, aplicada a responsabilidade jurídica, Sr. Presidente.
Quero dizer da minha concordância com relação a esse aspecto, a esse ponto do relatório da Comissão
da Verdade, porque nós não podemos sequer imaginar que possamos, ainda, no futuro, retroceder e voltar a
viver o que o Brasil passou a viver a partir de 1964. Digo que grande parte da direção do meu Partido teve sua
vida ceifada – dirigentes do Partido Comunista. Aliás, espalhavam que eram terroristas.
Eu nunca me esqueço de um episódio em 1976. Lendo uma revista de circulação nacional, me chamou
atenção uma matéria que era retratada por fotografias, ilustrada por fotografias de pessoas mortas, segundo a
qual seriam terroristas que teriam sido pegos pelas forças policiais brasileiras e teriam sido mortos.
Ora, “esses terroristas”, entre aspas, nada mais eram, Senador Suplicy, do que dirigentes do Partido Comunista do Brasil que estavam na Lapa, num bairro do Estado de São Paulo, em reunião, e lá foram pegos e
foram brutalmente assassinados. Então, creio que esse elemento que coloca, que apresenta a Comissão Nacional da Verdade é muito importante. E, entre as 29 recomendações – e sugiro que todos os brasileiros e
brasileiras tenham acesso, basta acessar a internet, que lá está disponibilizado o relatório na íntegra, lá estão
disponibilizadas todas as recomendações, o conjunto de recomendações, que, aliás, estão na parte cinco do
relatório, que trata das conclusões e recomendações –, e essas 29 recomendações não apenas relativas aos
fatos passados, mas também relativas ao presente, solicitam mudanças em algumas questões, como é o caso
da desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal das secretarias de segurança, com
o que concordo plenamente.
Trata, de forma detalhada, de alguns episódios importantes ocorridos durante o regime militar, como a
Operação Condor, como a Guerrilha do Araguaia, como o assassinato do filho da estilista Zuzu Angel, e tantos
outros episódios. E eu acho que, a título de manter a História sempre viva, a memória viva, seria importante,
e com a facilidade da tecnologia hoje, que qualquer pessoa de sua casa, num tablet, num computador ou até
mesmo num celular pudesse acessar esse relatório. As gerações mais jovens não tiveram a oportunidade, felizmente, de viver esse momento triste da História brasileira, mas têm o dever de conhecê-lo na sua plenitude.
Sr. Presidente, tratando disso, quero aqui relatar que além, no dia de ontem, da divulgação e da entrega
à Presidente Dilma do relatório da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos outros dois grandes eventos
relativos também ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um deles foi a premiação a várias pessoas, a várias entidades que praticam a defesa dos diretos humanos no Brasil, recebendo prêmios vinculados à educação, direitos humanos, a uma séria de áreas e setores. E esse evento contou com a participação importante da
Presidenta Dilma e uma representação significativa da sociedade civil brasileira.
Na sequência, foi dada posse, Sr. Presidente, aos novos conselheiros, que passam a integrar o Conselho
Nacional dos Direitos Humanos. E aqui recordo que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que foi aprovado, estabelecido através da lei de 2 de junho deste ano de 2014, a Lei 12.986, a lei que transformou o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O Conselho que tomou posse, no dia de ontem é, portanto, fruto de uma lei, de um projeto que contou com a forte participação
dos movimentos sociais brasileiros.
E o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, hoje, é muito mais forte do que era o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana. Mais democrático, porque amplia a participação da sociedade civil, e também
mais forte, do ponto de vista institucional. E é um conselho que visa à garantia da participação do diálogo plural e transversal, entre os vários atores sociais na defesa dos direitos humanos.
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Portanto, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e, agora, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos é o guardião dos direitos humanos do nosso País. E quero lembrar, aqui, que é o mais antigo
colegiado do Brasil, que foi criado, veja, Sr. Presidente, pela Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, ou seja, exatos 15 dias antes – 15 dias antes! – da efetivação do Golpe Militar no Brasil. Ou seja, o Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, no Brasil, completa 50 anos de existência.
É uma comemoração importante que teve a sua lei modificada e com o conjunto da sociedade civil mais
representado. São 22 membros do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, dos quais 11 representam o Poder
Público – e o Poder Público por meio não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, já farei
referência a isso – e 11 membros representantes da sociedade civil. Ou seja, corresponde a um Conselho paritário.
A representação do Congresso Nacional, Sr. Presidente, ocorre por meio de dois membros da Câmara dos
Deputados e dois membros do Senado Federal: um membro, representando a Maioria da Câmara dos Deputados, que é o Deputado Vicentinho; e um membro Parlamentar, representando a Minoria, que é o Deputado
Domingos Sávio, do PSDB, do Estado de São Paulo. E, pelo Senado Federal, representando a Maioria, tive a honra
de ter tido a minha indicação feita pelo Presidente Renan Calheiros, a quem agradeço muito; e, representando
o Bloco da Minoria, a Senadora pelo PSB, Senadora Lídice da Mata.
E aí, Presidente, eu não poderia, jamais, deixar de destacar a sensibilidade do Presidente Renan, vez que a
Câmara dos Deputados tem dois representantes homens, ao Senado coube a indicação de duas representantes
mulheres. E isso é muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, no âmbito de tantos debates e discussões
que deveremos tratar no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, sem dúvida nenhuma, uma é a questão
da mulher. E é importante, Sr. Presidente, eu destacar a representação, por exemplo, da própria Ministra – que
é quem dirige o Conselho, pelo menos, até que o Conselho eleja o seu Presidente –, a Ministra Ideli Salvatti,
representante da Procuradoria-Geral da República; do Conselho Nacional de Justiça; da Defensoria Pública da
União; do Ministério das Relações Exteriores; do Ministério da Justiça; da Polícia Federal; do Senado e da Câmara, representando o Poder Legislativo; do Coletivo Brasil de Comunicação Social, entre os representantes
da sociedade civil; do Conselho Indigenista Missionário; do Conselho Federal de Psicologia; do Movimento Nacional dos Direitos Humanos; da Ordem dos Advogados do Brasil; e de tantas outras entidades representadas.
E gostaria de dizer que, na nossa primeira reunião – é bom registrar que a reunião ainda está transcorrendo; ela iniciou ontem com as atividades de posse, ocorre hoje pelo dia inteiro e amanhã também o dia inteiro –,
como ponto de pauta, debatemos, que está sendo debatida ainda, a questão da legislação e a transição entre
o Conselho anterior e esse que tomou posse no dia de ontem, no sentido de incorporar o trabalho já desenvolvido e dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Conselho anterior; discutir o
regimento interno da Comissão; debater sobre a missão que tem o Conselho Nacional de Direitos Humanos;
promover os encaminhamentos sobre a Conferência Nacional de Direitos Humanos, que ocorrerá brevemente.
Mas, nesse início de trabalho, Presidente, Senador Suplicy – e eu já estou concluindo –, nós analisamos
três questões, três matérias, que tramitam no Congresso Nacional, e um fato ocorrido no Congresso Nacional,
especificamente na Câmara dos Deputados, mas que tem reflexo em toda a sociedade. Isso, porque, entre as
missões do Conselho e o poder do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Sr. Presidente, está a autonomia
para monitorar qualquer violação aos direitos humanos; autoridade para assessorar o Legislativo e o Executivo e qualquer outra instância sobre matérias relacionadas aos direitos humanos; capacidade de se relacionar
com instituições nacionais, regionais e internacionais; legitimidade para educar e informar sobre os direitos
humanos; e competência para atuar em termos jurídicos.
E quero aqui dizer do orgulho que é participar desse órgão. Eu, como V. Exª, faço parte também, aqui na
Casa, da Comissão dos Direitos Humanos. E a primeira providência, a primeira deliberação aprovada, além de
uma das questões legislativas, contrária, que será encaminhada opinião contrária à PEC nº 215, aquela que muda
normas para demarcação de áreas indígenas e outros projetos de leis relativos ao desarmamento, que quer
ainda uma parte dos Parlamentares minimizar mais os efeitos da lei, da legislação, sobre desarmamento, e a lei
que trata sobre os atos de resistência, que é um projeto também muito importante, oriundo da sociedade civil.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Aprovou-se lá, por unanimidade,
que serão feitas duas representações: uma, junto ao Presidente da Câmara dos Deputados; outra ao Ministério
Público Federal. Ao Presidente da Câmara dos Deputados, pedindo providências de acordo com o Regimento
Interno e em relação à atitude tomada pelo Deputado Bolsonaro. O Deputado não só desrespeitou uma mulher Parlamentar brasileira, Deputada Maria do Rosário, ex-Ministra dos Direitos Humanos, mas desrespeitou
o gênero feminino todo – todas as mulheres foram desrespeitadas a partir da sua atitude; a sociedade foi desrespeitada; os direitos humanos foram fortemente agredidos, Sr. Presidente!
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(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –Dizer – e disse textualmente! –, da
tribuna da Câmara dos Deputados, que não estuprava a Deputada Maria do Rosário, porque ela não merecia,
numa clara atitude que remete à conclusão de que ele está incitando atos de violência. Além de quebrar o
decoro parlamentar, é a incitação à violência, a apologia ao crime. E, por isso, de forma unânime, o Conselho
Nacional de Direitos Humanos teve o forte apoio, aliás, a proposta do Presidente Dr. Marcus Vinícius, que partiu
do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que isso fosse feito e, se tudo der certo, amanhã
será protocolado na Câmara dos Deputados e também no Ministério Público Federal.
Não é a primeira vez que o Deputado age dessa forma. Houve várias outras vezes e vários outros atos de
desrespeito à condição humana, de incitação à violência.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Parlamento brasileiro não pode
continuar convivendo com isso. O Deputado utiliza isso para se autopromover. Infelizmente é uma parcela pequena, penso eu, da população, que ainda aplaude atitudes como esta, mas a grande maioria do povo recrimina.
Portanto, como costumamos dizer que a impunidade é a maior amiga da violência, não pode continuar
impune este Deputado que usa uma honrosa tribuna do Parlamento brasileiro, para agredir uma Parlamentar,
para agredir as mulheres, para agredir o povo brasileiro.
Então Senador, eu agradeço muitíssimo a paciência que V. Exª teve comigo, para que pudesse fazer este
pronunciamento. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora
Vanessa Grazziotin. Expresso minha total solidariedade, como V. Exª, à Deputada Maria do Rosário, pela grave
ofensa perpetrada pelo Deputado Jair Bolsonaro. E também a cumprimento pela análise que fez do relatório
da Comissão Nacional da Verdade, tema do pronunciamento que farei também agora.
Se me permite, convido-a para presidir.
Então, Senador Ruben Figueiró, se puder presidir, por favor.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra S. Exª o Senador Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Prezado Senador Ruben Figueiró, Presidente desta sessão, eu quero aqui enaltecer o que aconteceu ontem, no Palácio do Planalto, quando a Comissão Nacional dos Direitos Humanos – coordenada pelo
Jurista e Prof. Pedro Dallari e também composta, e lá estavam presentes, pelo Sr. José Carlos Dias, o Sr. José
Paulo Cavalcanti, a Srª Maria Rita Kehl, o Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, a Srª Rosa Maria Cardoso da Cunha –, ontem
entregou, em cerimônia no Palácio do Planalto, à Presidenta Dilma Rousseff o relatório, que, após dois anos e
sete meses da sua constituição, fiz.
Trata-se de uma apresentação simultânea ao Governo Federal e à sociedade brasileira que evidencia –
conforme ressaltou a Presidenta Dilma em seu pronunciamento – a autonomia assegurada pela legislação à
Comissão Nacional da Verdade, que atuou sem interferência governamental ou de qualquer outra espécie. A
Comissão Nacional é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas um ato de governo. Os seus trabalhos
têm de ser considerados por todas as entidades, não só do Estado brasileiro, mas também pela sociedade.
Ressaltou a Presidenta Dilma os três objetivos importantes: a procura da verdade factual, o respeito à
memória histórica e o estímulo, por isso, à reconciliação do País por meio da informação e do conhecimento.
A Presidenta Dilma recordou o que havia colocado quando do lançamento da Comissão da Verdade:
Nós reconquistamos a democracia a nossa maneira, por meio de lutas duras, por meio de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, que estão muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Assim como respeitamos e reverenciamos e sempre o faremos, todos os
que lutaram pela democracia, todos que tombaram nessa luta de resistência enfrentando bravamente
a truculência ilegal do estado e nós jamais poderemos deixar de enaltecer esses lutadores e lutadoras,
também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Nós que
amamos tanto a democracia esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a
prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos
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manifestar sempre aos autoritarismos e às ditaduras de qualquer espécie. Nós que acreditamos na verdade esperamos que este relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não
possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão.
A Presidenta Dilma, em certo momento, ressaltou:
O trabalho dessa Comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. [...] O relatório que hoje se torna público, e a atuação das comissões
estaduais, será um ponto de partida para um país melhor. A busca da verdade histórica é uma forma de
construir a democracia e zelar pela sua preservação. Com a criação desta Comissão, o Brasil demonstrou
a importância do conhecimento deste período para não mais deixá-lo se repetir. Nós devemos isso às
gerações, como a minha, que sofreram suas terríveis consequências.
E aí ela tanto se emocionou que precisou de um minuto de pausa, que foi acompanhado de palmas, todos de pé. Eu ali fui testemunha desse momento.
E daí ela ressaltou:
[...] sobretudo, devemos isso à maioria da população brasileira que, nascida após o final do último regime autoritário, não teve acesso integral à verdade histórica. E sobretudo a essas gerações e às gerações
futuras que a Comissão Nacional da Verdade presta o inestimável serviço da verdade histórica. Conhecer
a história é condição imprescindível para [...] construí-la melhor.
Isso tudo feito no Dia Internacional dos Direitos Humanos, em homenagem à Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que ontem completou 66 anos.
Quero, portanto, cumprimentar todos os membros da Comissão Nacional da Verdade, em especial o
seu coordenador, Pedro Dallari, que, ontem, em pronunciamento, no Palácio do Planalto, mencionou como a
Comissão Nacional da Verdade:
[...] se dedicou à busca e à pesquisa de documentos, ouviu [...] [cerca de 1,2 mil] depoimentos, efetuou
diligências em locais de repressão, realizou dezenas de sessões e audiências públicas por todo o território
nacional [em 20 unidades da Federação], dialogou intensamente com a sociedade.
Com apoio de um competente conjunto de assessores e pesquisadores, [...], levados a essa condição por
designação presidencial, dirigiram o trabalho de investigação observando estritamente os marcos e a
finalidade estabelecidos no mandato legal. A busca da verdade, o resgate da memória e a promoção da
reconciliação nacional foram, assim, o norte que guiou toda a atividade da CNV.
A lei definiu [...] objetivos específicos a serem atendidos na apuração da verdade. Competia-lhe esclarecer
os fatos e as circunstâncias das graves violações de direitos humanos – tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Sendo as violações de direitos humanos aquelas de responsabilidade do Estado e de seus agentes, para esse esclarecimento deveriam ser identificados, no âmbito
estatal, estruturas, instituições, locais e autores associados àquelas condutas criminosas.
Os oito relatórios preliminares de pesquisa, divulgados a partir de fevereiro deste ano, e o relatório final,
apresentado [...] [ontem], responderam a esse compromisso. Evitando-se abordagens de caráter analítico,
foi dada prioridade a um enfoque calcado na descrição circunstanciada dos fatos ocorridos no período
investigado, com especial atenção para o regime ditatorial que se prolongou de 1964 a 1985, em função
da extrema intensidade do quadro de violações.
Esses três volumes contemplam:
[...] no primeiro deles, a descrição das atividades da CNV, seguindo-se a apresentação das estruturas, cadeias de comando, métodos e dinâmica das graves violações de direitos humanos, culminando-se com
as conclusões e recomendações.
No segundo volume, foram reunidos textos que enfocam as graves violações sob a perspectiva de sua
incidência em diferentes segmentos sociais – militares, trabalhadores urbanos, camponeses, povos indígenas, membros de igrejas cristãs, LGBT [...], professores e estudantes universitários. [...]
O terceiro volume, o mais extenso, de expressivo significado para a CNV, descreve a história de 434 mortos e desaparecidos políticos, a partir dos elementos informativos que foram examinados nos outros
dois volumes.
O relatório não representa o começo ou o fim da investigação desses temas pela sociedade brasileira. A
CNV se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado já há bastante tempo pela Comissão Especial
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sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e pela Comissão de Anistia, ambas do governo federal, por entidades da sociedade, por sobreviventes e familiares de mortos e desaparecidos.
No curso de suas atividades [...] contou ainda com a contribuição de órgãos públicos nacionais, organismos internacionais, de Estados estrangeiros e de comissões da verdade estaduais, municipais e setoriais
– que, com o advento da CNV, passaram a ser instaladas por todo o país. Caberá a essas comissões, assim
como à universidade e a outros entes da sociedade e do Estado, continuar e aprofundar as investigações.
Exemplo disso é o que está realizando a Comissão Nacional da Verdade da Universidade de São Paulo,
que tem o Prof. Pedro Dallari como seu Presidente.
Prossigo:
[...] o rol de vítimas do terceiro volume não é definitivo; e que as investigações seguintes certamente acarretarão a identificação de número maior de mortos e desaparecidos, especialmente entre as populações
camponesa e indígena.
Mesmo que adequadamente consagrada, a verdade não promove o resgate da memória social se não
é revelada e compartilhada. Essa constatação – e a de que mais de 80% dos brasileiros nasceram após
o golpe de 1964 e que 40% (80 milhões) nasceram depois do final da ditadura, em 1985 – levou a CNV a
dar especial atenção à efetivação do direito à memória, também uma de suas finalidades legais.
[...]
O trabalho conduzido permitiu à Comissão Nacional da Verdade concluir que as graves violações a direitos humanos ocorridas no período investigado, especialmente nos 21 anos da ditadura instaurada em
1964, foram resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado, configurando crimes contra
a humanidade.
Nessa conduta estatal, o protagonismo foi das Forças Armadas. Seu exercício envolveu cadeias de comando originadas nos gabinetes dos presidentes e ministros militares, como está fartamente demonstrado no relatório. Em consideração ao resultado do trabalho da CNV e assim como já feito por outras
instâncias do Estado, é imperativo que haja, por parte das Forças Armadas, o reconhecimento de sua
responsabilidade institucional.
Hoje, ainda, na Comissão de Direitos Humanos, Pedro Dallari ressaltou que não cabe o silêncio das Forças
Armadas; é necessário que haja a sua palavra, o seu reconhecimento daquilo que foi identificado, com documentação farta, sobre algo que nunca mais deve ser repetido em nosso País.
Trata-se de gesto que abrirá caminho para a superação definitiva do passado, consolidando em base
permanente o compromisso dos militares com o Estado democrático de direito, reconciliando-os plenamente
com a sociedade brasileira.
“[...] [Este relatório] é oferecido ao país com a convicção de que os fatos nele descritos não se repetirão
nunca mais” – são as palavras do Coordenador Pedro Dallari, a quem eu cumprimento por seu extraordinário
feito, desempenho, na coordenação da Comissão Nacional da Verdade.
Cumprimento todos os seus membros: Pedro Dallari, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, Maria
Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso; e mesmo o Ministro Gilson Dipp e o Procurador Cláudio
Fonteles, que foram seus membros na primeira fase, todos merecem nossos cumprimentos.
Muito obrigado, Presidente Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Cumprimentos a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pelo seu pronunciamento.
O próximo orador inscrito é o Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Sr. Presidente, eu queria fazer uma inscrição pela Liderança do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª está inscrita e, se desejar, pode
falar agora.
Logo em seguida, com a ausência do Senador Randolfe Rodrigues, será a minha oportunidade.
Convido o Senador Aureliano para assumir a Presidência.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, terá o tempo regimental, e, se quiser ultrapassá-lo, será uma honra para
todos nós.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, generoso Presidente Ruben Figueiró, que também deixará saudades nesta Casa.
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Sabemos que a cadeira que V. Exª está ocupando será ocupada por uma Senadora, Simone Tebet, do
seu Estado, do PMDB, cujo líder e amigo, Senador Waldemir Moka, nosso Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, deu-me o privilégio de apresentar-me à Senadora Simone Tebet no encontro de confraternização que
o Presidente Renan Calheiros ofereceu na sua residência oficial.
Ela também vai honrar as tradições políticas, não só do pai, Senador Ramez Tebet, que conheci, porque
presidiu esta Casa em momentos bem complicados da vida política brasileira. Mas foi o pai, Ramez Tebet, quem
me apresentou à figura sobre a qual V. Exª veio aqui falar, Manoel de Barros, que eu não conhecia. Fiquei encantada com a figura de Manoel de Barros, que perdemos recentemente.
Então, por todas essas razões, sei que o seu lugar, a sua cadeira, será ocupada por uma pessoa digna, uma
Senadora comprometida com Mato Grosso do Sul, mas comprometida também com os interesses nacionais,
até porque no DNA da Senadora Simone está a boa política, a política séria, com integridade, de um Estado
onde há muitos gaúchos e que V. Exª representa tão bem, o Mato Grosso do Sul.
Quero saudar o nosso Senador mineiro, Antonio Aureliano, que está aqui, e o Senador Moka, a que já
fiz referência.
Tivemos hoje, apenas para avivar, retransmitir a informação, uma audiência pública, requerida pelo Senador Paulo Davim, também um Senador aqui que, na suplência do Ministro Garibaldi Alves, se revelou extremamente comprometido com as questões de saúde pública no País. Ele, que é médico, cardiologista no Rio
Grande do Norte, do Partido Verde, propôs uma audiência pública para debater a psicofobia, que é exatamente
a exclusão, a falta de adequação no tratamento de pessoas portadoras de um mal que é a hiperatividade nas
crianças e a dificuldade de ter atenção com as coisas.
E isso provoca realmente problemas sérios de desajustes e há uma exclusão dessas crianças quando
crianças na escola, e também depois como adultos, dificuldades, digamos, na firmeza, seja na profissão, na
própria vida social.
Então, foi uma audiência muito rica porque aprendemos muito sobre essa questão e o que é exatamente
a psicofobia. É para que não tenhamos a rejeição aos portadores desta patologia, que é frequente, atinge de
3% a 5% da população brasileira. Foi uma iniciativa do Senador Paulo Davim, que, hoje, nós convencionamos
também para instrumentar um projeto que trata o dia 12 de abril como o Dia Nacional de Combate à Psicofobia.
Eu venho à tribuna hoje, Senador Ruben Figueiró, por causa – no seu Estado o problema também existe
e, em Minas Gerais, do Senador Antônio Aureliano, também –, da questão do encarecimento e das barreiras
à vida do trabalhador e do produtor rural. O produtor rural brasileiro hoje contribui definitivamente para o
desenvolvimento brasileiro. É só olhar a nossa balança comercial para vermos que ali estão registrados seus
grandes números no superávit comercial com exportação.
Então, na lista dos produtos de exportação, os principais estão relacionados ao campo: soja, complexo
de soja – grão, farelo, óleo – e, depois, a cadeia produtiva da carne – todos os tipos de carne. Aí, vem o café,
açúcar, suco de laranja, etanol, tabaco, tudo produzido pelo campo. Mas existe – eu diria –, às vezes, até um
preconceito em relação a valorizar a atividade desses agricultores.
Hoje, quinze pontos de rodovias federais e estaduais do meu Estado, o Rio Grande do Sul, enfrentam
bloqueios no trânsito na manhã desta quinta-feira. O motivo dos protestos desses agricultores gaúchos é porque eles são contra a obrigatoriedade do emplacamento de tratores e máquinas agrícolas que trafegam em
vias públicas. Essa manifestação foi interrompida no final da manhã e deve retornar pela tarde. Há bloqueios
parciais e totais, em alguns casos.
O tráfego foi liberado, de forma alternada, a cada dez ou quinze minutos. Máquinas estão concentradas
nos acostamentos de algumas vias, entre elas: a BR-468, no trevo de Palmeira das Missões; BR-386, no trevo
de Carazinho; a BR-158, em Júlio de Castilhos; a BR-287, em São Vicente do Sul; a 285, em Passo Fundo; a 287,
em Santiago; a 472, em Três de Maio, no entroncamento com a BR-158 e a BR-285, em Panambi; a RS-153, em
Passo Fundo; a RS-324, em Getúlio Vargas; a RS-135, em Palmeira das Missões; a RS-569, em Palmeira das Missões; a RS-155, em Santo Augusto; a RS-287, em Candelária; a RS-342, em Santa Rosa; e a RS-377, em Alegrete.
O Ministério das Cidades propôs o adiamento, por mais um ano, da obrigatoriedade do emplacamento.
A proposta será apresentada na próxima reunião do Conselho Nacional de Trânsito. Isso não resolve o problema. É apenas um adiamento.
A resolução do Contran exige o emplacamento a partir de janeiro. A decisão vale para veículos fabricados
depois de agosto de 2014 e foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 26 de novembro.
Não há dúvida de que, para a maioria dos agricultores e daqueles que defendem o setor agropecuário
brasileiro, esta é mais uma tentativa de apenas aumentar a arrecadação à custa do sacrifício e da redução do
ganho do agricultor brasileiro. Tão somente isso.
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Se você imaginar e olhar se alguma máquina agrícola esteve envolvida em acidente em uma rodovia é
raro, raro, muito raro, até porque uma máquina agrícola, para circular, precisa de uma licença e é avisada a autoridade do trânsito a fazer o seu acompanhamento.
Então, fazer emplacamento, fazer o pagamento, levar uma máquina até a sede do Detran para fazer toda
essa burocracia, convenhamos que não é uma atitude de quem quer ajudar, mas, sim, de quem quer complicar
a vida dos agricultores, que já padecem com deficiências na logística, falta de boas estradas – estão esburacadas –, falta de duplicação de muitas rodovias, que são de alta demanda no escoamento das safras, situação
portuária deficitária; no sistema ferroviário, que deveria ser o sistema verdadeiramente símbolo da logística
do transporte de escoamento de safra, nós ainda estamos muito aquém dos países desenvolvidos, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Fora a tributação, fora a concorrência, especialmente
quando falamos em relação ao Mercosul.
E eu sou de um Estado que faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai e, na hora da comercialização,
entra trigo argentino para o Brasil e aí o preço vai lá embaixo; ou o arroz do Uruguai, e o preço vai lá embaixo
na hora da comercialização.
Os agricultores gaúchos e também de outros Estados precisam, querem e lutam por uma solução definitiva em relação a essa Resolução nº 429, de 2012, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que vai obrigar,
a partir de janeiro de 2016, o emplacamento de tratores.
Na manhã de hoje, inclusive, os agricultores gaúchos, como eu disse, fizeram protestos em 16 pontos de
rodovias federais do meu Estado contra o emplacamento de máquinas agrícolas. É elogiável a atitude recente
do Ministro das Cidades, Gilberto Occhi, que confirmou a prorrogação do emplacamento de veículos agrícolas por mais um ano.
Ele entendeu que a medida é necessária. Não foi a primeira vez que houve essa prorrogação. Esse adiamento deve ser confirmado na semana que vem, na próxima reunião do Contran. É preciso, no entanto, relembrar que essa inaceitável resolução, já prorrogada duas vezes a pedido de Parlamentares, prefeitos e entidades
representativas dos agricultores, pode, lamentavelmente, prejudicar a produção no campo, a partir de 2016,
quando as dificuldades para produzir alimentos poderão ser maiores, considerando a atual situação da economia brasileira. Se nada for feito, o setor agrícola poderá ser obrigado a gastar R$57 bilhões com impostos,
segundo dados fornecidos pelos produtores rurais.
Esta Casa, como sabem, tem tentado insistentemente adiar e barrar, definitivamente, desde o ano passado e ao longo deste ano, qualquer iniciativa de sobretaxar o campo ou de aumentar os custos para quem
vive da produção agrícola.
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2013, do Deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), por exemplo, do
qual tive a honra de ser relatora na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, foi aprovado neste
ano porque autoridades ligadas ao trânsito onerariam injustamente, com a resolução, a agricultura familiar e
o médio agricultor.
A proposta, porém, foi vetada integralmente pela Presidente da República, Dilma Rousseff.
Tentamos incluir e, quando se votou... Detalhe, como os vetos foram votados em bloco, e esse é um
mal... Já tenho um projeto de resolução para que sejam separados os assuntos e só por acordo se possa fazer
destaque daquelas matérias que se queira destacar, porque, senão, seria inviável, do ponto de vista físico até,
fazer exame de cinco mil vetos ou, sei lá, quinhentos vetos em uma noite só. Então, teremos blocos, mas poderemos destacar aquelas matérias que consideramos necessárias, prioritárias, para serem submetidas a uma
apreciação mais acurada.
Neste caso, o que aconteceu, e o próprio Deputado Alceu Moreira fez a observação, ele não teve tempo
sequer de defender que se derrubasse aquele veto; ele não pôde nem fazer isso porque, como entraram em
um bloco de votação os vetos presidenciais, não houve nem a chance de fazer a defesa, pelo menos daquele
item do veto a ser derrubado.
Agora, o que está acontecendo? Foi vetada a proposta do Alceu Moreira e tentamos também incluir este
assunto na Medida Provisória nº 656, em análise por esta Casa. Esse texto também traz preocupações sobre o
emplacamento de tratores e a suspensão da resolução. Há informações, entretanto, e essa emenda foi apresentada e acolhida pelo Senador Romero Jucá, que é o relator da 656, e o autor da emenda é o Deputado Luis
Carlos Heinze, do PP, do Rio Grande do Sul. Mas já há a notícia antecipada de que também isso, essa iniciativa
será vetada pela Presidente da República.
Ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também aprovou o projeto determinando o
fim da resolução do Contran que exige o emplacamento e a obtenção de certificado de registro veicular para
máquinas agrícolas.
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É um projeto oportuno, de autoria do Senador Blairo Maggi, que seguiu um pedido de urgência para
apreciação deste Plenário. Essa iniciativa legislativa, como todas as outras, também tenta resolver, de modo
definitivo, o dilema do emplacamento e da certificação para veículos no nosso País.
A exigência do Contran é aceitável e compreensível para os veículos que circulam por “vias terrestres
abertas”, ou seja, todos os outros carros. Situação completamente diferente do caso do interior do País, nas
propriedades rurais, onde é comum e necessária a circulação de máquinas agrícolas, sem cobrança indevida
de impostos por uma atividade que já é onerada por outros tipos de gastos.
Como bem relatou o Senador Sérgio Petecão sobre a proposta do Senador Blairo Maggi, a norma do
Contran resultaria no indevido pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), na
taxa de licenciamento anual e no seguro obrigatório para essas máquinas. A máquina já tem um seguro quando toma o financiamento, porque são bens, às vezes, de valor, então ela já tem um seguro de financiamento.
Então, se houver algum problema, já está segurada. É como a história do automóvel num acidente.
É, portanto, nova e injusta ameaça de carga de impostos a mais e mais custos para um setor que é, do
lado de fora da porteira, altamente deficitário em infraestrutura, com elevados custos de frete e limitações para
o transporte de cargas.
Essa questão do emplacamento, Presidente, de tratores, portanto, está sem uma solução definitiva. A
decisão temporária é justa, mas o setor agrícola precisa de mais segurança jurídica, de normas claras e definitivas que estimulem a produção e o desenvolvimento no campo. É inaceitável o aumento de custos no meio
rural, sobretudo aos agricultores familiares, que são responsáveis por produzir a maior parte da produção de
alimentos consumidos pelo nosso País. Toda vez que se cria um gasto, se retira competitividade. Esse é o ponto
central! Com menor competitividade, a produtividade também diminui, e a renda do setor despenca.
Os tratores e máquinas agrícolas precisam, por isso, circular pelas propriedades rurais sem a exigência
de emplacamento ou licenciamento. No caso das máquinas agrícolas, usadas rotineiramente no campo e na
produção rural, defendo que essas tenham tratamento diferenciado dos veículos de passeio comuns, que circulam por nossas cidades. É preciso suspender, assim, de modo definitivo, a obrigatoriedade do licenciamento
e da vistoria para os tratores e demais equipamentos usados na produção agrícola. Independentemente do
tamanho da produção, a máquina agrícola deve ser vista sempre como uma aliada do produtor e de quem
investe no campo.
Afinal, quando a gente fala em bens de capital, a máquina é um bem de capital do agricultor. Se para a
indústria o bem de capital tem, às vezes, isenção de IPI na importação, quando não tem similar nacional, ou
imposto de importação, como é que nós vamos penalizar logo o agricultor, que é o único agente produtivo
que não define o preço do seu produto, que ele produz e coloca no mercado? O único. Porque quem faz geladeira marca o seu preço, quem faz televisor marca o seu preço, quem faz automóvel marca o seu preço, quem
faz qualquer produto, de um simples liquidificador, qualquer máquina, o que houver, qualquer móvel, cadeira,
mesa, sofá, cama, tudo, tudo, é o fabricante que diz quanto vai custar.
Em compensação, quem produz feijão, arroz, milho, trigo, não. Não é ele que define. É o mercado, ou é
quem que vai comprar o produto dele. Então, também, por isso, enxergar essa lógica diferenciada do agricultor.
Dificultar o uso dos equipamentos motorizados é criar problemas para um setor da economia tão ativo
como é o caso da agricultura. As máquinas não podem ser um custo pesado e oneroso para quem que produz
alimentos. Cabe recordar que a taxa média de juros do financiamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014/2015,
anunciado neste ano, subiu de 5,5% para 6,5%. Os recursos do Plano Agrícola aumentaram de R$136 bilhões
para mais de R$156 bilhões, porém os financiamentos para o produtor rural estão mais caros.
Não é o caso da agricultura familiar, que tem juros diferenciados, mas afeta, de algum modo, todo o sistema produtivo de alimentos. Se perguntarmos para uma criança de dez anos o que é um veículo para executar
trabalhos agrícolas, certamente essa criança saberá que não é uma ambulância, não é uma Kombi, não é um
jipe, não é um ônibus, não é um automóvel, nem outro veículo que não seja um trator, uma colheitadeira, uma
plantadeira, uma ceifadeira, uma máquina agrícola.
O Poder Público também precisa entender isto com clareza: o campo brasileiro merece ser visto sem
preconceitos e de forma muito equilibrada, sem perder de vista os benefícios sociais e econômicos que essa
atividade traz para o País, como eu disse, responsável por nosso superávit comercial, responsável pelo acesso às modernas tecnologias. Estamos aumentando a produção sem aumentar a área plantada. Significa dizer,
Senador Ruben Figueiró, o senhor que é do Mato Grosso do Sul, e Senador Jayme Campos, que está na Presidência, do Mato Grosso, que seja no campo, seja na produção de alimentos, seja na produção de carnes, uma
pecuária de alta genética, a chamada “carne verde, o boi verde”. Nós estamos em um país de alta capacidade
de competitividade na produtividade, mas não na competitividade. Na produtividade, o agricultor faz tudo o
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que tem de fazer: faz curva de nível, faz plantio direto na palha, usa agricultura de alta precisão, usa tecnologias modernas. Tudo.
Nós, nos últimos 40 anos, tivemos um aumento de 240% na produção de alimentos, com apenas 45%
na área plantada. Significa dizer que aplicamos, sim, muita tecnologia, só que isso não está sendo reconhecido
por quem estabelece as políticas públicas para o setor. Uma delas é dar maior competitividade. Maior competitividade é reduzir custos nessa produção. Não é o que estamos vendo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia
pelo belo pronunciamento.
Eu gostaria de anunciar, de forma prazerosa, o próximo Senador inscrito, o eminente Senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul, meu amigo particular, Senador Ruben Figueiró.
V. Exª está com a palavra, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu prezado conterrâneo, Senador Jayme Campos, Srs. Senadores, Srª Senadora, inicialmente, eu gostaria de agradecer à Senadora Ana Amélia pelas referências generosas que fez a minha pessoa e
dizer-lhe que, por não ter participado das eleições passadas, infelizmente eu vou deixar o convívio de V. Exªs.
Para meu lugar, virá a Srª Senadora Simone Tebet.
Eu gostaria apenas de dizer que se trata de uma das mais experientes cidadãs que atuam na vida pública do meu Estado, com um extraordinário currículo que agasalha a sua personalidade. Ela se formou em Direito, tem mestrado em Direito, tem doutorado em Direito. É jurista respeitada no nosso Estado, professora da
faculdade de Direito. Foi assessora jurídica da Assembleia Legislativa do Estado. Foi Deputada Estadual, com
expressiva votação. Depois, tornou-se prefeita de Três Lagoas por dois mandatos. Tal o seu prestígio granjeado
em todo o Estado e pelo nome que carrega do saudoso Ramez Tebet, foi convidada para ser Vice-Governadora
do Estado, na última gestão do atual Governador, André Puccinelli.
O grande sonho de Simone Tebet era substituir o pai aqui no Senado da República – sonho que revelava
a todos – e a oportunidade surgiu. Ela, inclusive, mora no mesmo prédio em que eu resido, em Campo Grande,
e me disse: “Já que você não vai ser candidato, Ruben, eu tenho vontade de pleitear o cargo”.
Eu disse a ela: “se fosse candidato, eu abriria mão para você, Simone, porque você representará, muito
melhor do que eu, Mato Grosso do Sul no Senado da República”. As urnas confirmaram isso. Ela virá para cá e V.
Exªs terão a oportunidade de verem confirmadas as minhas palavras com relação a essa extraordinária cidadã
que honra a política de Mato Grosso do Sul.
Portanto, as referências de V. Exa, Senadora Ana Amélia, vêm ao encontro do meu pensamento e das minhas manifestações de respeito e amizade a ela e também ao seu saudoso pai, o Senador Ramez Tebet, com
quem tive uma convivência de mais de 50 anos nas lutas políticas, desde a universidade. Muito obrigado pelas
referências que V. Exa fez à Senadora Simone Tebet.
Com muito prazer, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Meu prezado colega, Senador Ruben Figueiró, a Senadora Simone Tebet chegará ao plenário do Senado precedida pelas excelentes referências que V. Exa
acaba de fazer dela, que virá substituí-lo com a elegância da fala e com a delicadeza do gesto que caracterizam a sua atitude para com os colegas e aqui no Senado Federal. Eu o conheci, meu caro Ruben Figueiró, pelas
palavras de um amigo comum, o nosso inesquecível companheiro e amigo João Faustino. Nesses tempos em
que convivi com o senhor, tudo aquilo que João Faustino pudesse me dizer de bom a seu respeito foi superado pela convivência, pela sua presença ao meu lado, na nossa Bancada, no convívio aqui no Senado, a sua
presença discreta, mas sempre muito afirmativa quando defende os seus pontos de vista, quando defende o
seu Estado do Mato Grosso do Sul, quando ergue as bandeiras do nosso Partido. Eu me habituei a vê-lo nessa
tribuna, com muita assiduidade, sempre tratando em termos muito elevados dos temas da política nacional e
dos temas da política do seu Estado.
Ruben Figueiró é um Senador que tem uma longa militância na política, como a sua militância anterior
teve como ponto alto, antes de vir ao Senado, a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, que
deixou entre os seus colegas uma lembrança muito carinhosa e de muita admiração. Eu vou sentir muita falta
dos seus conselhos...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Quem me dera!
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sentirei falta da sua conversa sempre animada, sempre animadora. Eu sentirei falta aqui, às vezes, de reflexões que o senhor costuma fazer sobre o seu
passado, sobre a experiência política que viveu, sobre o momento político que vivemos quando sento aqui, a
seu lado, porque é o meu lugar predileto aqui, no Senado, pela sua companhia. Quero ressaltar também o seu
trabalho de articulação política que resultou no êxito da candidatura do nosso companheiro Azambuja para o
Governo do Estado. Eu sei – e Azambuja também sabe – o quanto o seu trabalho de retaguarda foi importante
para que essa candidatura tomasse o rumo certo, prosseguisse na perseguição daquele sonho que os nossos
companheiros do Mato Grosso do Sul acalentavam e na construção das alianças políticas que tornaram a sua
caminhada viável. Eu quero, meu caro Ruben Figueiró – esta não é uma despedida –, aproveitar a ocasião para
dizer o quanto eu lhe quero bem, o quanto todos nós, os seus colegas, especialmente os seus companheiros
de Bancada, lhe queremos bem e pedir ao senhor que, mesmo fora do Senado, de vez em quando, venha até
aqui, para que nós possamos continuar essa convivência que é, sobretudo, extremamente prazerosa para todos nós. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Muito me honra, Senador Aloysio, a sua manifestação. Da mesma forma que V. Exª diz que quem nos uniu foi um grande amigo, eu digo a V. Exª: foi graças a esse
amigo que nós nos tornamos amigos. João Faustino foi uma das pessoas que eu tinha como irmão. Conheci-o
em 1979, quando nós, pela primeira vez, adentramos aqui, no Congresso Nacional, e, desde o primeiro contato,
eu senti a grandeza da alma do João Faustino, não só a cultura que ele carregava, educador emérito, professor,
homem de uma lucidez extraordinária, lastreado realmente na cultura adquirida não só na universidade, mas,
sobretudo, nas agruras da vida. João Faustino sofreu muito para conseguir o espaço que lhe foi consagrado
no passado. Eu tenho dele uma imagem que se renova, Senador Aloysio, quase todos os dias, uma figura que
está fazendo e fará muita falta ao nosso País e ao seu Estado do Rio Grande do Norte.
Então, toda vez que temos oportunidade de conversar, Senador Aloysio, eu tenho a impressão – eu não
sou espírita; sou católico apostólico romano – de que...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Presidente, me dê alguns minutos.
Eu tenho a impressão de que ele está entre nós, inclusive fazendo a intercomunicação. É a imagem, portanto, que vou levar do Senado, dos meus amigos, entre os quais aqui estão três: V. Exª; o Senador Antonio
Aureliano, a quem me ligam laços profundos da UDN, de que jamais nos esqueceremos; e o Senador Jayme
Campos, cuja tradição pessedista nos faz vivificar a alma de udenistas. V. Exªs representam tudo aquilo que vou
levar no coração para o meu Mato Grosso do Sul.
Segunda-feira, Senador Aloysio Nunes, pretendo estar aqui na tribuna para fazer uma prestação de contas e apresentar as minhas despedidas a V. Exªs – mas, desde já, esse aqui é um prelúdio –, com as festividades
que só a amizade pode consagrar.
Eu sou muito grato a V. Exª. Tenha certeza de que eu levarei não só de V. Exª, como do Senador Aureliano e do Senador Jayme Campos, aquela imagem que se tem dos grandes homens. Eu não esquecerei e terei
sempre em mente que temos as mesmas ideias, porque já dizia Frank Crane, um sociólogo americano, que não
se envelhece com o passar dos anos, mas, sim, pelo abandono dos ideais. Esses ideais vão nos unir sempre e
para sempre.
Muito obrigado, Senador Aloysio.
Sr. Presidente, agora, permita-me V. Exª que eu faça o meu discurso, porque esse foi um preâmbulo.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – V. Exª já tinha me dito, pedido aqui.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Presidente, ilustres Srs. Senadores, senhores
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e todos aqueles que nos honram, aqui, com sua presença, estou aqui para fazer uma análise, que espero que seja rápida, sobre as perspectivas para 2015, que a
mim não me parecem animadoras.
Os dados da realidade brasileira indicam que teremos um ano extremamente difícil.
Tenho conversado com meus companheiros de partido, com jovens de todas as idades, com trabalhadores e empresários, e sinto que todos estão com medo do futuro. Não há confiança no Governo, a esperança
está empalidecida com o rumo das coisas e a crença de que a vida vai melhorar parece se esboroar a cada escândalo, a cada injustiça, a cada denúncia.
Vejo que, em 2015, enfrentaremos três grandes crises: a econômica, a moral e a política. Elas serão simultâneas e de grande impacto na sociedade.
A crise econômica está batendo à nossa porta. A combinação de baixo crescimento, juros elevados, inflação indomada, preços retesados, queda no consumo e estratosférico endividamento das famílias prenunciam
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momentos complicados que vêm pela frente. As contas públicas estão em frangalhos e maquiadas. Ninguém,
até agora, sabe qual é a real situação do tamanho do déficit público.
A que ponto chegamos, Excelências! O Congresso Nacional – com obstrução nossa, dos oposicionistas
– que fique registrado –, aprovou autorização para que o Governo descumprisse as metas orçamentárias. Lamentável o desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal! Pior ainda, é a abertura de um precedente terrível
em nível estadual e municipal.
Para que então fazer compromissos em relação ao controle de receitas e despesas, pergunto. Teria sido
mais digno e honesto se a Senhora Presidente tivesse admitido o fracasso na projeção do superávit primário e
se comprometido, de fato, em fazer diferente no próximo ano.
Pior ainda foi a ação chantagista da Senhora Presidente Dilma de condicionar a liberação das emendas
parlamentares ao Orçamento à aprovação do chamado ajuste fiscal, votado com polêmica e protestos populares neste Congresso na semana passada.
Infelizmente, o Brasil quebrou e a sociedade vai pagar por isso! Dilma tenta, agora, reverter o quadro
com a equipe econômica anunciada.
Espero que seu autoritarismo permita que os novos Ministros executem o que, de fato, o País precisa.
O fato é que “nunca antes na história deste País” – entre aspas, para usar o bordão do ex-Presidente Lula – um
mandatário maior da Nação assumiu o segundo mandato com tal falta de credibilidade quanto agora.
A conta que pagaremos pelos erros econômicos do Governo será salgada. O ajuste fiscal deverá ser forte; a sanha arrecadadora do Estado será pantagruélica. As chamadas – entre aspas – “medidas impopulares”
serão tomadas com o agravante de terem que ser compartilhadas com a federação. Os Governadores eleitos
enfrentarão enormes dificuldades, principalmente aqueles que foram eleitos pelos partidos de oposição – os
nossos Partidos, Senador Aloysio.
O Governador terá que fazer receitas máximas para se contrapor ao descontrole das despesas. A classe
média será extremamente penalizada. Os pobres pagarão mais impostos pela via regressiva, e os ricos ficarão
mais ricos porque o sistema não terá como fugir da lógica do rentismo, ponto fulcral que nos coloca entre os
países mais desiguais do mundo.
Paralela a essa crise, viveremos a crise moral com os desdobramentos do escândalo do petrolão, considerado o maior escândalo de corrupção ocorrido em um país democrático na história do mundo moderno,
como classificou o The New York Times.
Estamos apenas vendo o início desse processo. Todos os dias somos surpreendidos com novas revelações. Notem, Srs. Senadores, que não se tratam apenas de meras suspeitas, mas, sim, de confissões públicas,
devolução de recursos roubados, corrupção comprovada. O Ministério Público Federal já pediu a condenação
de novos acusados, e, agora, o Procurador-Geral fez uma manifestação que estarrece a Nação e mostra a realidade dos fatos. Entre eles, estão os famosos Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef.
O pior de tudo é a impressão de que o petrolão, com toda a lama que tem sido revolvida de seus subterrâneos, é a ponta de um enorme iceberg. Parece que a Polícia Federal está, ainda, no início do processo de
desbaratar essa quadrilha altamente especializada que se enraizou no País. Fico me perguntando, Excelência,
o que sairá dos outros ramos da investigação que já está chegando aos ministérios e ao setor elétrico?
Sr. Presidente, meu caro Senador Jayme Campos, é repulsivo ver tanto dinheiro desviado para bancos
suíços, para compras de mansões, carros de luxo, iates, festas nababescas, enquanto o povo padece na pobreza, com educação e saúde de baixíssima qualidade.
De fato, estamos chegando ao auge de uma crise de valores. A ganância e a ambição pessoais de uma
minoria infelicitam de maneira cruel as grandes maiorias. Onde está a decência? Onde está o respeito ao próximo? Onde se encontram as noções de civilidade?
Na confluência dessas duas crises, vamos viver uma crise política de grandes proporções. Ficamos aguardando a efetiva punição do núcleo político do petrolão. Mais do que política, a crise é institucional.
A Senhora Presidente e o seu partido não reúnem a credibilidade necessária para propor urna reforma
política que possa abrigar em seu seio as aspirações da sociedade brasileira por um País melhor, mais justo,
cujas instituições funcionem em harmonia com os desejos da maioria.
Entendo, Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, que mais esse escândalo tem a ver com a operacionalização da política brasileira; os maiores partidos da situação se acham donos do Estado a ponto de desviarem
recursos da Administração Pública com o objetivo de se perpetuarem no poder indefinidamente.
Por isso, espero também que a Senhora Presidente Dilma Rousseff, já no início do segundo mandato,
proponha ao Congresso Nacional as bases de uma reforma política séria, que pode, inclusive, trazer a sua conotação doutrinária, mas desde que com senso democrático.
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(Soa a campainha)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – O que se deseja, Sr. Presidente – e já estou concluindo –, é o congraçamento de todas as outras tendências, inclusive para permitir a discussão de ideias como
a eleição distrital, novas regras para a constituição de partido político, cujo programa tenha bem definido o seu
propósito a fim de evitar a proliferação de legendas com a mesma bandeira ideológica.
Outras questões imprescindíveis devem ser analisadas. Novos representantes com outras ideias e bandeiras trariam, sem dúvida alguma, a renovação de valores nas Câmaras Legislativas, a fim de impedir a manutenção do atual sistema, hoje, quase que oligárquico, que nada mais é do que a fossilização de ideias e de
interesses, ou seja, que estão arraigadas há muito tempo e já viraram fósseis.
Sr. Presidente, tenho mais algumas observações a fazer, sobretudo no campo político, mas pediria a V.
Exª, com a generosidade que caracteriza a sua pessoa, que considere como lido o restante do meu pronunciamento. Nada mais está fora dessa linha de pensamento que externei até agora.
Muito grato a V. Exª pela distinção que me concedeu, permitindo-me ultrapassar o tempo regimental.
Mas, isso é fruto, sem dúvida alguma, da cuiabanidade que caracteriza V. Exª.
Muito obrigado.
SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB/ – MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Espero que os
novos congressistas que ocupem as cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados tenham consciência do
papel que lhes reserva a história.
Eles serão os artífices da chamada nova política. A eles caberão engrendar um novo pacto de construção
do Brasil. O povo sairá às ruas para cobrar-lhes demandas antigas e não resolvidas. A sociedade estará cada vez
mais atenta aos desmandos e malfeitos.
Não pensem que o escrutínio de seus atos e decisões será esquecido. A cidadania entrou em nova fase:
quer mais transparência, quer posições coerentes e quer mudanças de verdade.
Vamos continuar unidos em nome de um Brasil melhor.
É o que penso e desejo.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Senador Ruben Figueiró, V. Exª havia
me solicitado, mesmo fora do Regimento Interno, algo em torno de 45 minutos, entretanto V. Exª só usou 23
minutos da tribuna.
Parabéns, V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, no dia de ontem, enquanto o petista André
Vargas tinha o seu mandato cassado na Câmara dos Deputados – petista importante, de alto calibre, dirigente nacional do Partido, Vice-Presidente da Câmara, cassado por corrupção, com apenas um voto contrário –,
enquanto isso ocorria, o Presidente Lula fazia um discurso, aqui em Brasília, também, abordando entre outros
temas, além das inevitáveis referências a sua história pessoal, que respeito, discorria sobre a origem e a trajetória do seu Partido e tratava do tema da corrupção.
Falou, com a verve de sempre, recorrendo a imagens de fácil compreensão, e acredito até que, no final
do seu discurso, refere-se, talvez de uma maneira inapropriada para um líder da sua importância, a papel higiênico – discurso sobre papel higiênico, numa reunião daquelas, é como falar em corda em casa de enforcado.
Mas ele, no que toca à corrupção, adotou uma linha que vem sendo, em primeiro lugar, linha sua e, em segundo lugar, linha do PT. A linha do PT: vincular a corrupção ao financiamento de campanha.
Esta tem sido a constante que o Partido dos Trabalhadores, em todos os seus níveis, do mais modesto
dirigente até a Presidente da República repete: corrupção é fruto das regras atuais de financiamento de campanha. Não é fruto de infringência do Código Penal, da nomeação de gente incompetente, inadequada, de gente
de maus antecedentes, não é o resultado da falta de controle, não é o resultado do loteamento da Administração Pública entre partidos políticos para obter apoio político e apoio parlamentar. Não, são as regras eleitorais.
Como se esse Baldusco – assessor de um diretor da Petrobras, que desviou, que confessou ter desviado
ele, apenas ele, U$100 milhões – fosse candidato a alguma coisa. Não a corrupção existe sobre os mais diferentes sistemas eleitorais, sistemas de financiamento de campanha. Ocorre sobre o voto distrital – que é o regime
eleitoral da nossa predileção, meu caro Ruben Figueiró, a eleição proporcional de lista aberta, como é o nosso
caso, do Brasil –, a eleição feita no sistema alemão distrital proporcional e todos os sistemas. Em todas as for-
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mas de financiamento, existem políticos desonestos, infelizmente, porque são os homens que corrompem as
instituições, e não o contrário.
No exame da declaração de despesas da campanha da Presidente Dilma, aparece lá uma despesa, um
pagamento do PT a uma empresa produtora de eventos, organizadora de eventos: R$24 milhões. Depois do
pagamento feito ao marqueteiro João Santana, é a conta mais elevada. Vinte e quatro milhões de reais para
uma única empresa, uma empresa cujo sócio proprietário é o motorista, que ganha R$2 mil por mês e vive
numa modesta casa de subúrbio.
Vejam o milagre: essa empresa recebeu R$24 milhões da campanha do PT, uma empresa que, aliás, presta serviços e tem entre seus clientes os Correios e a Petrobras. Uma empresa cujo outro proprietário, esse que
assumiu agora a direção efetiva da empresa, já havia sido multado por ter recebido dinheiro sujo do celebérrimo Marcos Valério. As coisas acabam se concatenando.
Ora, o pagamento de 24 milhões dessa empresa pode perfeitamente sugerir que dinheiro legal, dinheiro
de origem legal, legítimo, arrecadado pelo PT, declarado na sua prestação de contas migrou, via essa empresa,
para compra de votos, compra de apoio, para financiamento ilegal de políticos. É uma modalidade de sujar
dinheiro limpo, como há também empresas que se especializam em limpar dinheiro sujo.
O Presidente Lula afirma que o PT não é a única agremiação que recebe financiamento de empresas.
Não, não é. Hoje a legislação brasileira permite que, dentro de determinados limites, as pessoas jurídicas participem de financiamento de campanhas eleitorais. Aliás, a legislação brasileira permitiu essa modalidade de
financiamento como sugestão da CPI do PC Farias, que resultou no impeachment do Presidente Collor. Concluiu
aquela Comissão que seria melhor que esses financiamentos fluíssem de maneira legal, sob o escrutino da sociedade e do Tribunal Regional Eleitoral, do que irrigarem as campanhas por baixo dos panos, o caixa dois. O
fato é que a legislação atual permite.
O nosso problema, o problema do PT e o problema da corrupção política no Brasil não advêm, nessa escala que tomou o governo petista, do financiamento de campanha. A corrupção neste Governo é uma estratégia de manutenção no poder. É uma modalidade de exercício do poder, de compra de votos no Congresso
Nacional e compra de apoios políticos. O Mensalão é isso. O Petrolão é isso. Não se trata de um fenômeno isolado, de um fenômeno parcial, de algo que ocorreu na história de uma administração. Não. É consubstancial a
forma como o PT tem exercido o poder desde a ascensão do Presidente Lula.
Ele também, no seu discurso, meus caros colegas, enaltece o rigor com que o Governo atual vem fiscalizando a atividade do Governo, do seu próprio Governo, os mecanismos de controle que, segundo ele, distinguem a sua gestão e a gestão de sua sucessora.
Acontece, Srs. Senadores, esse discurso ocorreu, dois ou três dias depois que o Ministro Hage, da Controladoria Geral da União, anunciar o seu afastamento do cargo, concluindo, no seu discurso, ele que é um homem
de bem, um homem correto, que os sistemas de controle das empresas estatais são extremamente frouxos e
deficientes, depois de doze anos de governo petista.
Também nesta semana, Sr. Presidente, o Deputado Marco Maia, que preside a CPI Mista para averiguar
o Petrolão, para investigar o Petrolão, apresentou o seu parecer.
Imagino como V. Exªs, Senador Aureliano e Senador Ruben Figueiró, devem se sentir frustrados, os senhores que participaram, acompanharam o trabalho dessa Comissão.
Lendo o relatório de Marco Maia é como se houvesse o elogio do desvio, de tal forma ele trata essa
questão, com tanta ligeireza, que parece que o que aconteceu na Petrobras é algo absolutamente assimilável,
aceitável e normal, inclusive a compra fraudulenta da refinaria de Pasadena, que foi o fato que detonou essas
investigações.
No relatório do Deputado Marco Maia, nós encontramos o seguinte a respeito da operação Pasadena. Cito:
Mesmo que tenha havido o pagamento de propina a Diretores da Petrobras [mesmo que tenha havido],
conclui-se que a aquisição de Pasadena ocorreu dentro das condições de mercado da época.
Vejam V. Exªs. “Mesmo que tenha havido”.
Ora, o Diretor Paulo Roberto Costa confessou, no âmbito da sua delação premiada, que houve pagamento de propina!
O Tribunal de Contas da União viu nessa operação um prejuízo de US$792 milhões à companhia!
Essas são as condições de mercado perfeitamente aceitáveis na opinião do relator, o petista Marco Maia.
Vejam V. Exªs a que ponto chegamos. O relator, aparentando rigor, é favorável ao indiciamento de 52
envolvidos. Podem os senhores procurar compulsar as páginas do seu relatório para verificar se encontram o
nome de um sequer desses 52 envolvidos cujo indiciamento ele recomenda. Ninguém. Cinquenta e dois envolvidos. Quem? Não disse.
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Ele sugere apenas, o que é óbvio, que o Ministério Público e a Polícia Federal apurem “a efetiva responsabilização dos envolvidos”.
É óbvio que o Ministério Público e a Polícia Federal têm essa missão. E a missão de uma comissão de
inquérito é exatamente fornecer elementos para que o Ministério Público possa ajuizar as ações competentes,
mas esses elementos, ele não os fornece. Por quê? Porque a direção dessa Comissão, do PT e da maioria que o
sustenta no Congresso, não quer apurar coisíssima nenhuma! Não querem!
Todos se lembram que nós só conseguimos instalar essa CPI depois de uma luta ingente aqui no Plenário
e no Supremo Tribunal Federal, depois de termos ouvido, aqui no Plenário do Senado, a sucessão dos líderes
governistas, dos Senadores governistas defenderem a operação de Pasadena, mesmo depois que a Presidente
Dilma tivesse afirmado que, se soubesse das condições ruinosas daquela operação, ela não teria consentido
a sua realização.
Na verdade, Sr. Presidente, o que nós temos nesses últimos dias é a confirmação de que, apesar de a
opinião pública, numa pesquisa realizada pela Datafolha, ter apontado, numa proporção altíssima dos entrevistados, 68%, a responsabilidade da Presidente Dilma na corrupção que existe na Petrobras, apesar de saltar
aos olhos de todos que quando o Procurador-Geral da República fustiga no seu discurso uma administração
desastrosa da Petrobras, evidentemente, colocando em causa também aquela que foi, durante oito anos, a
Presidente do Conselho de Administração, não obstante tudo isso, a base parlamentar do Governo se mantém
absolutamente imóvel na sua posição inicial: nada viu, nada aconteceu, é tudo normal.
E o Presidente Lula, no seu discurso de ontem, vem agora, na sua condição de totem dessa religião idólatra em que se transformou o PT, mais uma vez lançar as suas bênçãos sobre essa interpretação da história
recente do nosso País.
Meus caros colegas, tenho todas as razões para compartilhar com a visão pessimista, não diria propriamente pessimista, mas a visão de quem vê com preocupação o futuro imediato do nosso País, que foi expresso ainda há pouco na tribuna pelo Presidente Figueiró. Nós vamos nos encaminhando para uma conjunção
de agravamento da crise econômica, de deflagração de uma crise política no momento em que os nomes dos
Parlamentares envolvidos com essas organizações criminosas que comandam a Petrobras e outras empresas
estatais vierem a público, tudo isso sobre o pano de fundo de uma população indignada, a indignação contra
a corrupção.
E o Presidente Lula, em mais uma perola produzida no seu discurso de ontem, diz que a indignação contra a corrupção é coisa da direita, como se fosse de esquerda roubar dinheiro público, como se o dinheiro que
faz falta aos cofres da Petrobras não fosse um dinheiro que faz falta também para os programas sociais, para a
escola, para a saúde, como se os trabalhadores que aplicaram o seu dinheiro, o dinheiro do seu FGTS nas ações
da Petrobras, e que viram o valor dessas ações despencar por conta da corrupção e da má gestão que ali se
instauraram fossem arautos da direita.
Se fosse assim, a direita seria amplamente predominante em nosso País. Não. A indignação contra a corrupção é uma reação das pessoas de bem, das pessoas que querem um Brasil decente, que querem uma Administração Pública que se espelhe nos paradigmas de moralidade da grande maioria das famílias brasileiras,
em que é preciso trabalhar duro para ganhar a sua subsistência, em que é preciso se esforçar para ter um futuro melhor, em que é preciso lutar contra as incertezas da vida para construir um mínimo de segurança para
si e para a sua família.
Ouço o nosso querido colega, Senador Antonio Aureliano.
O Sr. Antonio Aureliano (Bloco Minoria/PSDB – MG) – Meu caro e Exmo Senador Aloysio Nunes, digníssimo representante do Estado de São Paulo e grande Líder nosso, V. Exª hoje se manifesta mostrando o sentimento da Nação brasileira. Graças a Deus que nós temos homens como V. Exª, que sobem a essa tribuna para
dar um testemunho claro de que, neste País, existem homens honrados, que procuram exercer a vida pública
com dignidade. O ex-Presidente Lula está sendo extremamente infeliz, tentando colocar e se expressar de maneira a dizer que a corrupção está em todo lugar e que a parte que coube ao PT é apenas uma parte dela. Não.
Na verdade, não adianta ele querer limpar essa nódoa, que não sairá do governo dele e não sairá do Governo
da Presidente Dilma. São duas nódoas: uma o mensalão, e agora o petrolão. Nós não podemos, de maneira
nenhuma... À oposição, como V. Exª colocou muito bem, cabe a nós mostrar claramente à Nação brasileira
que, neste Congresso Nacional, neste Senado da República, existem homens que estão aqui exatamente para
fiscalizar e para mostrar à Nação brasileira que nós estamos acompanhando pari passu. Como V. Exª bem disse, participamos eu e o Senador Ruben Figueiró da CPMI, e V. Exª colocou muito bem: não podemos, de maneira nenhuma, passar por este Senado, nesta CPMI, sem mostrar à Nação brasileira o que aconteceu, quais
são os responsáveis. E nós temos que mostrar isso antes, lamentavelmente, porque o povo e as nações lá de
fora... Agora o Brasil está sendo olhado inclusive pelos Estados Unidos, que está questionando, e a Presidente
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da República poderá ser questionada também, porque ela tinha responsabilidade sobre todos os atos como
conselheira e presidente do Conselho no que se refere a Pasadena. Pasadena foi um mau negócio. Pasadena
foi negócio feito de maneira inadequada. E ela, como presidente do Conselho... Na verdade, na história do
Ministério de Minas e Energia, não houve, em nenhum caso, um Ministro de Minas de Energia que trouxesse
a si a presidência do Conselho da Petrobras; primeiro que a Petrobras não é subordinada ao Ministério: ela é
vinculada ao Ministério; então, sendo ela vinculada ao Ministério, trouxe a si a presidência do Conselho; se ela
trouxe a si a presidência do Conselho, ela tinha a responsabilidade de fiscalizar tudo. Então, eu quero dizer a V.
Exª, Senador, Líder Aloysio Nunes Ferreira, que V. Exª cumpre, verdadeiramente, o papel de cidadão, de Senador
da República e de Líder da oposição, dando a demonstração de que a voz não se calou, de que nós lutaremos
e de que faremos sempre uma oposição transparente, clara, mostrando à Nação brasileira qual o caminho adequado a se seguir na vida pública.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Aureliano, pelas
suas palavras, pelo aparte que reforça a tese que estamos defendendo aqui, que não é tese nem minha, nem
sua, nem de Figueiró, é a tese da grande maioria do povo brasileiro.
O Presidente Lula subestima esse sentimento. Ele chegou a dizer – e eu me referi a isso no início do meu
discurso – que, daqui a pouco, a oposição vai querer saber a cor do papel higiênico do Palácio do Planalto. Não.
Não nos interessa a cor do papel higiênico do Palácio do Planalto. Mas eu digo a V. Exªs que nem todo o papel
higiênico do mundo seria capaz de limpar a sujeira que depositaram na Petrobras ao longo desses 12 anos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Cumprimentos a V. Exª, Senador Aloysio Nunes, pela profundidade do seu pronunciamento.
Eu convido o Senador Jayme Campos, que pediu a palavra para uma comunicação inadiável.
Tem V. Exª o tempo regimental e aquele que desejar além.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro amigo Senador Ruben Figueiró, Srªs e Srs. Senadores, cumprirei, literalmente,
o que está estabelecido no Regimento aqui, no uso deste meu breve comunicado.
Sr. Presidente, a solidez e a crescente prosperidade do agronegócio brasileiro vem sendo motivo de
grande orgulho para todos nós.
Consistentes sinais de alerta que apontavam uma inevitável tendência de retrocesso vêm mudando nos
últimos meses, tanto sob o prisma das políticas macroeconômicas, quanto do ponto de vista das reações do
mercado, naquilo que se refere à credibilidade e à previsibilidade indispensáveis para um ambiente de expansão dos negócios.
As exportações mato-grossenses, por exemplo, amargaram saldo negativo nos últimos meses. Em outubro, os embarques ficaram 10% abaixo do registrado em igual período de 2013, e o total dos dez primeiros
meses está 4,13% inferior ao contabilizado no ano passado.
Após um árduo trabalho para elevar as expectativas negativas, Mato Grosso conseguiu melhorar sua produção na safra de 2014, superando a de 2013 em 3,3%, divulgou nesta última quarta-feira, dia 10, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na estimativa de novembro.
O instituto espera que sejam colhidas neste ano 194,5 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e
oleaginosas, montante que supera em 0,5% (1 milhão de toneladas) o que foi previsto para o ano, em outubro.
O IBGE também elevou a expectativa ao divulgar o segundo prognóstico de safra de 2015, que cresceu
3,9% em relação à projeção anterior, chegando a 202,1 milhões de toneladas.
Outro dado positivo diz respeito à pecuária mato-grossense, que fechou 2014 com um cenário positivo,
com o preço da arroba do boi com médias acima de R$100 durante todo o ano, registrando um aumento de
31,4% entre janeiro e novembro, mês em que atingiu seu pico (R$127,86), segundo o Instituto Mato-Grossense
de Economia Agropecuária (IMEA). Para 2015, a perspectiva, Sr. Presidente, é de que os bons preços se mantenham, porém o produtor precisa ter cautela por conta dos rumos da economia brasileira: inflação e juros,
todos em alta.
O alerta veio dos principais analistas do setor, durante “Encontro de Analistas da Scot Consultoria”, realizado há duas semanas, que contou com a participação do Superintendente do IMEA, Otávio Celidonio.
O superintendente aponta que os atuais preços devem ser mantidos em 2015, já que o volume de animais
disponíveis no mercado brasileiro deverá ser baixo, reflexo da estiagem prolongada na Região Sul e Sudeste
do País, o que deverá impactar positivamente em Mato Grosso. “Ainda não dá para calcular o impacto de tudo
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isso, mas já se sabe que haverá uma redução na oferta de gado no próximo ano, e os preços atuais devem se
manter e até mesmo registrar uma leve alta”, assim afirma Celidonio.
Diante desses indicadores que acabo de tomar como exemplo, tudo leva a crer que não se trata de uma
ou outra questão pontual, mas, sim, de uma tendência que pode generalizar-se, razão pela qual me expresso
hoje aqui nesta Casa. Sigo esperançoso quanto a uma mudança de rumos.
A ajuda efetiva do Governo Federal e essa adoção de políticas que elevem os níveis de credibilidade e investimentos são, indubitavelmente, o melhor caminho para estimular a retomada do crescimento de nosso agronegócio.
Certo de que logo teremos novos mecanismos de incentivo que virão em socorro dessa atividade tão importante para a economia nacional, sigo confiante na melhora do desempenho de nossa balança comercial, no
incremento de nossa produção e da logística de escoamento, ou seja, ainda é tempo de compensar as atuais perdas.
Assim, salvo a imprevisibilidade das intempéries climáticas e políticas, temos fé de que 2015 possa vir a
ser mais um ano de grandes conquistas no nível de produtividade e na expansão de agronegócios.
Sr. Presidente, digo isso aqui porque V. Exª, no seu pronunciamento, Senador Figueiró, disse também da
sua expectativa não positiva em relação à economia brasileira. Da mesma forma, vários outros oradores que
sempre se pronunciam daqui desta tribuna veem realmente um cenário não próspero, um cenário bastante
nebuloso. E, particularmente quanto ao Mato Grosso, a sua economia está calcada no agronegócio.
Eu me referia hoje, quando eu estava presente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – que estava homenageando os ex-presidentes, e V. Exª, Senador Ruben Figueiró, e o Senador Aureliano Chaves estavam
presentes – à importância que representa o agronegócio, mas que, sobretudo, não tem tido o devido respeito
por parte do próprio Poder Executivo.
Mato Grosso, particularmente – eu disse e volto a repetir –, tem sido realmente campeão na produção
de soja, tem o maior rebanho bovino deste País, com quase 29 milhões de cabeças. Somos hoje, realmente, um
Estado que tem o privilégio de dizer que tem a agricultura e a pecuária tecnificadas, altamente tecnificadas,
com a produção sustentável, buscando a preservação do nosso ecossistema, sobretudo com uma produção
não só de soja, de arroz, como também de milho, mas de forma respeitosa em relação aos impactos ambientais que poderiam eventualmente causar ao meio ambiente.
Mas nós precisamos muito, Senador Aureliano – e Senador Ruben Figueiró, que sabe perfeitamente que
ele é um Estado muito carente em termos de infraestrutura, sobretudo no transporte intermodal, que permite
escoar a nossa produção –, de aeroportos que nos permitam ser mais competitivos e, acima de tudo, para que
se possa melhorar a rentabilidade daquilo que se produz naquele Estado.
Mato Grosso ainda é deficiente no transporte rodoviário, com as péssimas estradas para escoar a nossa
produção; não temos transporte aquaviário, não temos ferrovias. E com isso, com certeza, contamos só com a
capacidade daqueles que produzem a riqueza, geram emprego e fazem diferença para este País.
Alerta como esse eu já fiz aqui várias e várias vezes, e quero aqui, uma vez mais, aproveitando a oportunidade – e também pretendo, na semana que vem, daqui desta tribuna, fazer a minha despedida como Senador da República –, fazer um apelo ao Governo Federal: Mato Grosso, a sociedade – não é só o Governo, mas
a população –, a sociedade civil organizada do Estado não aguenta mais ser engambelada, ser tapeada, ser
ludibriada, na medida em que se anuncia, há mais de dez anos do Governo no PT, que vão fazer a tão sonhada rodovia da integração centro-oeste, ligando Goiás, subindo, ao longo da BR-163, com a variante, indo até o
Estado de Rondônia. Isso vem sendo anunciado. Inúmeras e inúmeras audiências públicas foram promovidas
por Ministros, pelo presidente da Valec, pelo presidente não sei do quê, das agências, e até agora não aconteceu nada, Senador Ruben Figueiró. E nós queremos realmente que o Governo faça algo.
Eu fico perplexo de ver agora, com as privatizações e as concessões de algumas rodovias – como é a da
BR-163, que liga o Mato Grosso do Sul ao nosso Estado de Mato Grosso –, que o Governo já pretende cobrar
o pedágio com quase nada de obra executada. Ele pretende inaugurar os 800 quilômetros no território mato-grossense e já, a partir de agora, começar a cobrar o pedágio. Ora, 100 quilômetros de duplicação não seriam
suficientes, porque as rodovias que estão lá são precárias.
Então, eu pergunto: é justo o cidadão daquele Estado, os transportadores, alguns milhões de motoristas
que trafegam naquelas rodovias do nosso Estado pagarem pedágio? Eles não estão sendo beneficiados, tendo
em vista que não há nenhuma segurança em relação às rodovias do nosso Estado e do nosso País. Então, eu
acho que não é justo.
Inclusive, quero chamar a atenção aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) ... das nossas Lideranças, principalmente do Senador
Aloysio Nunes.
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Senador Aloysio Nunes, V. Exª tem uma missão nobre aqui, também aqui nesta tribuna e nas Comissões
de que V. Exª participa. Temos que ver as concessões que o Governo Federal fez agora.
Mato Grosso vai ser prejudicado sobremaneira. Licitaram, fizeram a permissão de concessão e já vão cobrar agora, sem estarem prontos nem os primeiros 100 quilômetros do total de 800 quilômetros de rodovias
que serão duplicados; já estão pedagiados e já vão começar a cobrar. Eu pergunto: é justo aquele que transporta a riqueza daquele Estado, nós que trafegamos lá pagarmos pedágio de uma coisa que não existe?
Meu caro Senador Eduardo Braga, V. Exª que é Líder do Governo: não é justo!
Estou ouvindo inúmeras reclamações, dizendo: “Como é que o Governo está construindo, já concluindo,
nos próximos dias, a estação de pedagiamento? Vai cobrar e nós não fomos beneficiados com coisa alguma?”
Nós temos uma missão aqui. V. Exª, meu caro Senador Aloysio Nunes, Líder do Governo Senador Eduardo
Braga, vamos ver com carinho essa situação, porque não é justo nós pagarmos por uma coisa sem estarmos
sendo beneficiados.
De maneira que esse é um alerta. É um alerta porque eu sou porta-voz do povo do meu Estado, dos brasileiros que usam aquelas rodovias federais e, lamentavelmente, estão pagando por uma coisa que não vai, com
certeza – nem passar perto, Senador Aloysio –, ser usada nesses próximos dois anos, pelo fato de que a obra
está a passos de cágado. E já estão cobrando pedágio. Por eixo, haverá caminhão que pagará R$142. Ou seja, os
caminhões vão gerar uma fortuna de receitas para a empresa, e o povo de Mato Grosso não será beneficiado.
Concedo um aparte a V. Exªs, Senador Aloysio e Senador Eduardo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª tem toda a razão em levantar esse problema que, infelizmente, é um problema que se verifica em outras estradas concessionadas pelo atual Governo. Inclusive na BR-153, que corta lá a minha região de São José do Rio Preto. É motivo da mesma reclamação
que seus conterrâneos fazem ao senhor, para que o senhor seja seu porta-voz aqui no Senado. Infelizmente,
houve uma opção por um nível de tarifa que, para viabilizar a concessão, exige esse tipo de delonga na execução de obras de maior vulto.
E o resultado é este: as pessoas pagam e não têm direito às benfeitorias que esperam no momento em que
a concessão é anunciada. Pode ficar certo V. Exª de que nós continuaremos aqui trabalhando, na Comissão de
Fiscalização e Controle, na Comissão de Infraestrutura, velando para que esse fenômeno nefasto não se repita.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Agradeço a V. Exª.
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Caro Senador Jayme Campos, primeiro quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento, como sempre preocupado com o povo do Mato Grosso, preocupado
com a economia daquele povo tão bem representado por V. Exª nesta Casa. Quero dizer que a convivência com
V. Exª aqui no Senado foi para mim não só motivo de muita alegria, mas também uma realização em função de
sua experiência, em função dos seus aconselhamentos em vários momentos nesta Casa. V. Exª, mesmo sendo
um Senador de oposição, inúmeras vezes aqui, com bom senso, com patriotismo, com equilíbrio, acabou apontando caminhos que ajudaram o Senado da República a cumprir o seu papel no processo político e no processo
administrativo brasileiro. Portanto, cumprimento V. Exª. Em segundo lugar, quero dizer que essa questão de
pedágio realmente, Senador Aloysio, é uma questão bastante complexa. Se estabelecermos uma tarifa muito
alta... O que temos muitas vezes é um pedágio elevado, muitas vezes até com estradas de boa qualidade, mas
que impõe um custo alto ao usuário da estrada. Quando conseguirmos equilibrar tendo um pedágio que seja
um pouco mais econômico do que aqueles... Veja que São Paulo tem belas estradas, as estradas estaduais de
São Paulo são muito boas, mas quando conversamos com os paulistas e com os paulistanos...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – ...fica clara a questão do custo-benefício daquele
pedágio. Creio que a colocação que V. Exª traz é muito importante e, como disse o Senador Aloysio, tanto a
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado quanto a Comissão de Infraestrutura precisarão estar atentas.
No caso específico de Mato Grosso, coloco-me a seu inteiro dispor, Senador Jayme. V. Exª pode, inclusive, pedir à sua assessoria que coloque quais são as estradas que estão com essa demanda para que eu possa entrar
em contato com os órgãos do Governo e com o próprio Governo, levando o pleito de V. Exª àquela instituição,
àquela entidade ou àquele órgão do Governo Federal.
Portanto, quero aqui me colocar à disposição de V. Exª, à disposição do Estado do Mato Grosso. Tenho
certeza, meu caro Senador Jayme Campos, de que V. Exª fará muita falta a esta Casa no ano que vem. V. Exª
não quis disputar a eleição este ano por motivos pessoais, que todos respeitamos. Sabemos que, se o fizesse,
teria sido reconduzido pela maioria absoluta dos mato-grossenses. Quero aqui dizer, mais uma vez, da alegria
que tem sido a convivência com V. Exª, a experiência que tem sido a convivência com uma pessoa com a sua
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formação, com a sua qualidade, não apenas política, mas pessoal, empresarial – grande empreendedor no Estado do Mato Grosso. Tenho convicção de que o Senado perderá com a ausência de V. Exª no ano que vem,
mas quero me colocar aqui à disposição para que possamos conduzir os pleitos e as justas reivindicações que
V. Exª apresenta quanto ao Estado de Mato Grosso.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT) – Agradeço a V. Exª pelo aparte, agradeço as palavras
generosas, bondosas, quando se refere à minha pessoa – como sempre um grande líder nesta Casa.
Concluindo, Sr. Presidente – já extrapolei o meu tempo regimental –, quero dizer que são fundamentais
para o desenvolvimento sócio-econômico do nosso Estado e da Região Centro-Oeste essas obras de infraestrutura, particularmente as relativas ao transporte intermodal, entre ferrovias, hidrovias e rodovias.
Temos potenciais fantásticos! Inclusive, foi aprovado no dia de ontem aqui, de autoria do ilustre e valoroso Senador mineiro falecido, querido amigo Eliseu Resende, um projeto que diz que a partir de agora será
quase obrigatório que toda e qualquer usina hidroelétrica em rios navegáveis faça pelo menos o arranque das
reclusas. Não é possível que num país como este, que demanda, sobretudo, transportes mais baratos, menos
poluentes, como é o caso das hidrovias, não se invista. Mato Grosso particularmente tem um potencial fantástico, através de possíveis hidrovias, como a Paraguai-Paraná, da hidrovia no Rio Juruena, no Rio Teles Pires,
como também no Araguaia-Tocantins etc..
O Governo pouco ou nada faz para melhorarmos esse transporte que não requer tantos investimentos.
Fazendo isso, nós estaremos, com certeza, melhorando o escoamento da nossa produção e, acima de tudo,
contribuindo com o nosso Brasil, particularmente com a economia. Hoje o Brasil tem esse pequeno “pibinho”,
mas Mato Grosso contribuiu também para que chegássemos a essa altura dos acontecimentos.
De maneira que agradeço a V. Exª e a todos os senhores, com a certeza absoluta de que sempre estarei
aqui, até os meus últimos dias de mandato, defendendo os interesses do povo mato-grossense.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) – Cumprimentos a V. Exª, Senador Jayme Campos,
pela oportunidade do discurso que fez, ressaltando a importância de o Governo atender às justas reivindicações do seu Estado, do nosso Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) –

ORDEM DO DIA
Item 16:
16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2014, (nº 918/2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 792, de 2014, da CRE, Relator: Senador Luiz Henrique.
Discussão do projeto, em turno único.
Não há oradores inscritos para discutir.
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99, DE 2014
(Nº 918/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de 9-5-2014.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Quênia, assinado em Brasília, em 14 de setembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) – Item 34:
REQUERIMENTO Nº 6, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 6, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que
os Projetos de Lei do Senado nºs 187 e 269, de 2013, passem a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 301, de 2008, que se já encontra apensado aos dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 466 e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010;
16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012 (FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 187 e 269, de 2013, perdem o caráter terminativo, são juntados às demais matérias que continuam tramitando em conjunto e vão ao exame da Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Educação, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão
de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) – Declaração, em globo, de prejudicialidade.
A Presidência declara prejudicadas, nos termos do art. 334, do Regimento Interno, as matérias referentes aos itens da pauta nºs 49 a 68.
A Secretaria de Ata individualizará a tramitação das matérias.
São os seguintes os itens:
Item 49
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador César
Borges, que acrescenta inciso V ao § 1º do art. 62 da Constituição Federal, para vedar a edição da medida provisória sobre a matéria objeto de projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional (tramita em
conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 11 e 78, de 2007; e 25, de 2008).
Parecer sob nº 52, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Aníbal Diniz, pela prejudicialidade das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3, 11 e 78, de 2007; e 25, de 2008, que tramitam em conjunto.
Item 50:
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Expedito Júnior, que altera o § 9º do art. 62 da Constituição Federal, para estabelecer que as medidas
provisórias serão despachadas, pela Mesa de cada uma das Casas, à comissão permanente com a qual
tenham maior pertinência temática (tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição
nºs 3 e 78, de 2007; e 25, de 2008).
Item 51:
Proposta de Emenda à Constituição nº 78, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que altera o art. 62 da Constituição Federal para disciplinar a edição de medidas provisórias (tramita em conjunto com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3 e 11, de 2007; e 25, de 2008).
Item 52:
Proposta de Emenda à Constituição nº 25, de 2008, tendo como primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que altera a redação do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, para evitar o sobrestamento
de deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando a medida provisória (tramita em conjunto
com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3, 11 e 78, de 2007).
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Item 53:
Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2013 (nº 6.167/2009, na Casa de origem, do Deputado Andre Vargas), que denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá
e Curitiba, no Estado do Paraná.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.533, de 2013, da CE, Relator: Senador Alvaro Dias.
Item 54:
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 2013 (nº 5.814/2009, na Casa de origem, do Deputado João Dado),
que denomina Trevo Rodoviário Alcides de Freitas Assunção o trevo localizado na BR-153 que acessa a
cidade de Bady Bassit, Estado de São Paulo.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 1.532, de 2013, da CE, Relator: Senador Anibal Diniz.
Item 55:
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2003, do Senador Valdir Raupp, que altera e acrescenta parágrafos ao artigo 2º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (dispõe sobre a aplicação e distribuição dos
recursos do FUNDEF para erradicação do analfabetismo, a manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental e de valorização do magistério).
Pareceres sob nºs 272 e 273, de 2014:
– da CAE, Relator: Senador Garibaldi Alves Filho, favorável, com a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo); e
– da CE, Relator: Senador Armando Monteiro, pela prejudicialidade.
Item 56:
Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2004, do Senador Demóstenes Torres, que altera a Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 269 a 271, de 2014:
– da CCJ, Relator: Senador Alvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ;
– da CAS, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, pela prejudicialidade; e
– da CAE, Relator: Senador Alvaro Dias, pela prejudicialidade.
Item 57:
Projeto de Lei do Senado nº 677, de 2007 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 680, de 2007), do Senador Adelmir Santana, que dispõe sobre o compartilhamento da infra-estrutura
de coleta e processamento de informações no mercado de cartões de crédito e débito.
Pareceres nºs 966 a 968, de 2014, respectivamente:
– da CCT, 1º pronunciamento (somente sobre o Projeto de Lei do Senado nº 677, de 2007), Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável com a Emenda nº 1-CCT, que apresenta;
– da CCT, 2º pronunciamento (sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 677 e 680, de 2007, que tramitam
em conjunto, nos termos do Requerimento nº 1.364, de 2008),
Relator: Senador Flexa Ribeiro, pela prejudicialidade dos Projetos; e
– da CAE, Relator: Senador Flexa Ribeiro, pela prejudicialidade dos Projetos.
Item 58:
Projeto de Lei do Senado nº 680, de 2007 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 677, de 2007), do Senador Adelmir Santana, que proíbe cláusulas de exclusividade entre bandeiras
e adquirentes no mercado de cartões de crédito e débito.
Item 59:
Projeto de Lei do Senado nº 718, de 2007, do Senador Gerson Camata, que altera o Decreto-Lei nº
467, de 13 de fevereiro de 1969, para dispor sobre a devolução de embalagens vazias de produtos de uso
veterinário.
Pareceres sob nºs 458 a 460, de 2014, respectivamente:
– da CMA, Relator: Senador César Borges, favorável, com as Emendas nºs 1 a 6-CMA, que apresenta;
– da CRA (em audiência, nos termos do Requerimento nº 857, de 2012), Relator ad hoc: Senador Waldemir Moka, favorável, na forma da Emenda nº 7-CRA (Substitutivo), que oferece; e
– da CAS, Relator: Senador Jayme Campos, pela prejudicialidade do projeto.
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Item 60:
Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2008 (tramitando em conjunto com o Projetos de Lei do Senado nºs
8 e 544, de 2009), do Senador Expedito Júnior, que altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a fim de
permitir a repactuação de contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES).
Pareceres sob nºs:
– 969, de 2014, da CE, 1º pronunciamento (somente sobre o Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2008),
Relator: Senador Flávio Arns, favorável, com a Emenda nº 1-CE, de redação, que apresenta;
– 970, de 2014, da CE, 2º pronunciamento (somente sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2009), Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável;
– 971, de 2014, da CE, 3º pronunciamento (sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008; 8 e 544,
de 2009, que tramitam em conjunto, nos termos do Requerimento nº 581, de 2010), relator Senador Paulo
Paim, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2008, com as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, e pela
prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nºs 8 e 544, de 2009; e
– 972, de 2014, da CAE, Relator: Senador Flexa Ribeiro, pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008; 8 e 544, de 2009.
Item 61:
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2009, do Senador Cristovam Buarque, que adota medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior – FIES, usando os mesmos critérios da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008 (dívidas
originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário) (tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 53, de 2008; e 544, de 2009).
Item 62:
Projeto de Lei do Senado nº 544, de 2009, da Senadora Serys Slhessarenko, que altera a Lei nº 10.260,
de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior,
para instituir a previsão de método de atualização de saldo devedor mais favorável aos alunos financiados e a dispensa de pagamento de prestações ou saldo devedor nos casos que especifica, e dá outras
providências (tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008; e 8, de 2009).
Item 63:
Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2009, do Senador Raimundo Colombo, que altera o art. 134 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever que o Conselheiro Tutelar da Criança
e do Adolescente que atuar em regime de dedicação exclusiva deverá ser remunerado e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 945 e 946, de 2014, das Comissões
– CAS, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CAS, que apresenta; e
– CDH, Relator ad hoc: Senador Paulo Davim, pela prejudicialidade.
Item 64:
Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2010, do Senador Jefferson Praia, que altera a Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, que altera a legislação do imposto sobre a renda no que se refere
aos incentivos fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de
parcela do imposto sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais, e dá outras providências, para
prorrogar, até 31 de dezembro de 2033, os prazos previstos nos arts. 1º e 3º.
Pareceres nºs 960 e 961, de 2014, respectivamente:
– da CDR, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, pela aprovação; e
– da CAE, Relator: Senador Eduardo Suplicy, pela prejudicialidade, em decisão terminativa.
Item 65:
Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2010, do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre o direito de
férias proporcionais ao empregado doméstico.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 736, de 2014, da CAS, Relatora: Senadora Ana Rita.
Item 66:
Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2011-Complementar, do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para dispor que o reajuste da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física não se enquadra nas hipóteses de renúncia de receita tributária.
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Parecer sob nº 537, de 2014, da CAE, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela prejudicialidade do projeto.
Item 67:
Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2012, do Senador Gim, que dispõe sobre a validade de laudo de
exame médico-pericial de pessoa com deficiência permanente.
Pareceres nºs 848 e 849, de 2014:
– da CDH, Relator: Senador Paulo Paim, pela aprovação nos termos da Emenda nº 1-CDH (Substitutivo); e
– da CAS, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, pela prejudicialidade, em decisão terminativa.
Item 68:
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2013, do Senador Paulo Bauer, que altera a Lei nº 10.858, de 13
de abril de 2004, para dispor sobre a disponibilização de protetores solares pela Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), mediante ressarcimento.
Parecer pela prejudicialidade, sob nº 41, de 2014, da CAS, Relator: Senador Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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.
2
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.
3
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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Votação, 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.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2005
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 105, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação
para o segundo turno.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53, DE 2007
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 56, de 2009)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Almeida Lima, que revoga o inciso VII do art. 20 da
Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição da PEC nº 56, de 2009, que tramita em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2009
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 53, de 2007)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o art. 97 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos
de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes, arrendatários e cessionários.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável à PEC nº 53, de 2007,
que tramita em conjunto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição da PEC
nº 56, de 2009.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Segunda 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2014
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2014, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a isonomia remuneratória entre os policiais e bombeiros
militares dos ex-Territórios e os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Parecer nº 806, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá, favorável.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2014 – Complementar (nº 276/2002
– Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que determina os casos em que forças estrangeiras possam
transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente.
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Parecer favorável, sob nº 626, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
11
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 (cursos de mestrado e doutorado à distância).
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com adequação
redacional que propõe.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2010 (nº 7.233/2006, na Casa de origem), que altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II – Sinalização, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a travessia de pedestres em passagem sinalizada.
Parecer sob nº 809, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Antônio Carlos Valadares, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012
(nº 5013/2013, naquela Casa), do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho
de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001.
Parecer sob nº 820, de 2014, da CCT, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz, pela rejeição do Substitutivo
da Câmara, salvo quanto:
– a ementa; ao art. 1º, caput e § 2º; art. 6º, inciso VII; art. 7º, caput, §§ 9º e 10; art. 9º; art. 10; art. 11; art.
12, caput, §§ 1º e 2º; art. 15; art. 19, §§ 1º e 2º; art. 21; e arts. 28 a 30.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013 (nº 5.896/2009, na Casa de
origem), que dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, as medidas de proteção à maternidade para
militares grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das Forças Armadas.
Pareceres favoráveis, sob nºs 902 a 904, de 2014, da CDH, CAS e CRE, Relatores: Senadores João Capiberibe; Humberto Costa e Senadora Ana Amélia, respectivamente.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013, na Casa de origem), que altera a redação do § 1º do art. 53 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos, para dispor sobre o registro do nome e do prenome que forem dados ao natimorto.
Parecer sob nº 249, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Gim, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, de redação, que apresenta.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2005-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2005 – Complementar, do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos servidores públicos portadores de deficiência.
Parecer sob nº 1.207, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Armando Monteiro, favorável, com a Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 522, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009 – Complementar, do Senador Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto Alegre,
Cantá e Macajaí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.099 e 1.100, de 2010, respectivamente, da CCJ, Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro; e da CDR, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
19
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 da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
20
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de
2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390,
de 2012, a fim de que tenham tramitações autônomas (FGTS para pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e
385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a
fim de que tenham tramitações autônomas (FGTS para pagamento de serviços educacionais).
22
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 973, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o
desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim de que tenham tramitação
autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
23
REQUERIMENTO Nº 1223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando
o desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (abatimento de dívidas relativas a programas de investimentos).
24
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 e 382, de 2012,
Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
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25
REQUERIMENTO Nº 1448, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.448, de 2013, do Senador Aníbal Diniz, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2011, do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008, e do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, a fim de que tenha tramitação autonôma (isenção
do IPI na aquisição de automóveis para portadores de necessidades especiais).
26
REQUERIMENTO Nº 1449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.449, de 2013, do Senador Aníbal Diniz, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2008, do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008, e do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, a fim de que tenha tramitação autonôma (isenção
do IPI na aquisição de automóveis para portadores de necessidades especiais).
27
REQUERIMENTO Nº 1450, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.450, de 2013, do Senador Aníbal Diniz, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2011, do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008, e do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, a fim de que tenha tramitação autonôma (isenção
do IPI na aquisição de automóveis para portadores de necessidades especiais).
28
REQUERIMENTO Nº 1451, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.451, de 2013, do Senador Anibal Diniz, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2011, do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008, e do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, a fim de que tenha tramitação autonôma (isenção
do IPI na aquisição de automóveis para portadores de necessidades especiais).
29
REQUERIMENTO Nº 1452, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.452, de 2013, do Senador Anibal Diniz, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 299, de 2011, do Projeto de Lei da Câmara nº 142, de
2008, e do Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011, a fim de que tenha tramitação autonôma (isenção
do IPI na aquisição de automóveis para portadores de necessidades especiais).
30
REQUERIMENTO Nº 1472, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.472, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, solicitando
que o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2004; e os Projetos de Lei do Senado nºs 260 e 413, de 2008; 542
e 561, de 2011; e 77, de 2012, sejam desapensados dos Projetos de Lei do Senado nºs 464, de 2003; 214,
de 2007; 56, de 2009; 91, de 2010; e 188, de 2011, a fim de que tenham tramitações autônomas (planos
de benefícios da Previdência Social).
31
REQUERIMENTO Nº 1477, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.477, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando
que os Projetos de Lei do Senado nºs 358, de 2004; 373, de 2007; e 389, de 2008, todos complementares,
sejam desapensados, a fim de que tenham tramitação autônoma (atualização monetária de contas
vinculadas ao FGTS).
32
REQUERIMENTO Nº 4, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 4, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 581, de 2007, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 e 326,
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de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim
de que tenham tramitações autônomas (FGTS para pagamento de serviços educacionais).
33
REQUERIMENTO Nº 5, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 5, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 466, de 2009, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 539, de 2009; 303 e 326, de
2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenham tramitações autônomas (FGTS para pagamento de serviços educacionais).
35
REQUERIMENTO Nº 73, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 73, de 2014, do Senador Jayme Campos, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 107 e
478, de 2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010; 357, 389 e 568, de 2011; 26, 85 e 190, de
2012; e 145, de 2013, a fim de que tenham tramitação autônoma (alterações no ECA).
36
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).
37
REQUERIMENTO Nº 93, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 93, de 2014, do Senador Cristovam Buarque, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 540, de 2007-Complementar, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298 e 414, 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; e 113, 135 e 382, de 2012,
Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
38
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).
39
REQUERIMENTO Nº 341, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 341, de 2014, da Senadora Ana Amélia, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e
385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 364, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a
fim de que tenham tramitações autônomas (FGTS para pagamento de serviços educacionais).
40
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2014, do Senador Aécio Neves, solicitando o desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 2011, das Propostas de Emenda à Constituição nºs 65, de 2005; 17, de 2007; 9, 12, 20, 23 e 35, de 2009; 125, de 2011; e 2, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (projetos sobre compensação financeira da União aos demais entes federados).
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41
REQUERIMENTO Nº 840, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 840, de 2014, do Senador Valdir Raupp, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2013, dos Projetos de Lei do Senado nºs 107
e 478, de 2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011; 26, 85 e
190, de 2012, a fim de que tenham tramitação autônoma (alterações no ECA).
42
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2014, do Senador Paulo Davim, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2013, do Projeto de Lei do Senado nº 233, de
2013, a fim de que tenham tramitação autônoma (curso profissionalizante gratuito aos condenados em
regime semiaberto e usuário ou dependente de droga em reabilitação).
43
REQUERIMENTO Nº 936, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 936, de 2014, de autoria do Senador Jorge Viana, que
requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto da
PEC nº 68, de 2012, com as PECs nº 65, de 2005; 17, de 2007; 9, 12, 20, 23 e 35, de 2009; 31 e 125, de 2011;
e 2, de 2012, pelo fato de as proposições versarem sobre a mesma matéria.
44
REQUERIMENTO Nº 949, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 949, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando
o desapensamento dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009; e 31, de 2010, a fim de que tenham
tramitação autônoma (regulação do exercício de pedagogo).
45
REQUERIMENTO Nº 964, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 964, de 2014, do Senador Humberto Costa solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 191, de 2014, além da Comissão constante do despacho inicial,
seja ouvida, também, a CAE (inclui a câmera de marcha a ré como equipamento obrigatório dos veículos automotores).
46
REQUERIMENTO Nº 966, DE 2014
Votação, em turno único, Requerimento nº 966, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2014, além da Comissão constante do despacho inicial, seja
ouvida, também, a CE (prestação de contas das entidades do Sistema Nacional de Desporto ao TCU).
47
REQUERIMENTO Nº 1000, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.000, de 2014, do Senador Paulo Paim, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de
2004; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 464, de 2003; 214, de 2007; 260 e 413, de 2008; 56, de 2009; 188,
542, 561, de 2011; e 77, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (reversão de aposentadoria).
48
REQUERIMENTO Nº 1001, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.001, de 2014, do Senador Paulo Paim, que solicita o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 413, de 2008, do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2004;
e dos Projetos de Lei do Senado nºs 464, de 2003; 214, de 2007; 260, de 2008; 56, de 2009; 91, de 2010;
188, 542, 561, de 2011; e 77, de 2012 solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 413, de
2008, do Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2004; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 464, de 2003; 214,
de 2007; 260, de 2008; 56, de 2009; 91, de 2010; 188, 542, 561, de 2011; e 77, de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/PSDB – MS) – Passamos a ouvir os oradores inscritos.
Tem a palavra neste momento o Senador Eduardo Amorim e, logo em seguida, o Senador Antonio Aureliano, que está aguardando há tanto e tanto tempo – parabéns a V. Exª pela paciência.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Parlamentar União e Força/PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadores, Senador Aureliano, procurarei ser breve como
sempre o faço aqui quando estou na tribuna. Sei que o senhor já está aí há bastante tempo, como disse o nosso Presidente Ruben Figueiró.
Ouvintes da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais,
ocupo a tribuna nesta tarde para falar de um assunto que tem preocupado todos os Estados da Federação: o
endividamento público.
Com o fim das eleições, começamos a ver a realidade em alguns Estados e também no Brasil, realidade
essa exposta de modo diferente durante a campanha eleitoral nos diversos programas e nos diversos palanques eleitorais.
Em Sergipe, por exemplo, não foi diferente. Passamos todo o período eleitoral mostrando a situação de
caos que hoje vivemos no nosso Estado e em que já vivíamos naquela época, sendo, inclusive, muitas e muitas
vezes, taxado pelos adversários como um candidato pessimista. Eu rebatia dizendo: “Não sou um candidato
pessimista; sou um candidato realista e esperançoso, porque sei que é com atitude que a gente transforma a
esperança em realidade, os sonhos em realidade”. Para tanto, basta apenas termos diariamente o milagre da
vida e a força de vontade de querer fazer.
Como já informei aqui, eu estudei, pesquisei, me esforcei, me preparei para conhecer a realidade administrativa e a situação da gestão pública, especialmente em Sergipe. Devido à grande dificuldade de acesso às
informações públicas, embora tenhamos hoje, Presidente Figueiró, a Lei da Transparência... E leis de transparência existem em países como a Suécia desde 1776, ano da independência americana também – coincidência
–, mas somente há alguns anos passamos a ter algo assim. Alguns Estados da Federação ainda resistem realmente a publicar, a demonstrar como gasta o Erário Público.
O fato é que foi comprovado por pesquisas realizadas por ONGs – por exemplo, a Contas Abertas –, que
o Estado de Sergipe está em penúltimo lugar – em penúltimo lugar – com o pior índice de transparência em
todo o Brasil – reúne técnicos especializados em diversas áreas essa ONG, especialmente em finanças.
Coletamos e sintetizamos diversas informações, informações que expomos no nosso plano de governo
no último pleito eleitoral. Sergipe ocupa o penúltimo lugar em transparência pública, perdendo apenas para
o Estado de Rondônia. Portanto, recebendo aí mais uma nota vermelha de forma vergonhosa.
A falta de transparência é irmã siamesa da corrupção. Repito isso, já disse isso aqui em outros momentos. Há muito que venho alertando o povo sergipano de que o Estado possui uma dívida que ultrapassa os R$5
bilhões. E olha que a nossa dívida pública em 2008 – não tão distante assim, em 2008 – era de R$809 milhões.
Ou seja, até 2008, tínhamos uma situação fiscal relativamente controlada.
Recentemente, utilizei a tribuna desta Casa – esta mesma tribuna – para alertar sobre o caos que a sociedade sergipana vive hoje no tocante à saúde, à educação, à segurança e com tantas outras mazelas.
Há mais de três anos, Presidente, o servidor do meu Estado – há mais de três anos – não tem qualquer
reajuste, qualquer reajuste. Ou seja, nos últimos três anos, a inflação ultrapassou o limite dos 20%, porque têm
sido as maiores inflações, ano a ano, dos últimos anos. Ou seja, o servidor público de Sergipe está com o seu
orçamento achatado, apertado, e ele tem frequentemente recorrido a empréstimos e mais empréstimos, piorando a sua situação. Já não tem de onde tirar. São três anos, mais de três anos, sem qualquer reajuste, com
toda essa inflação.
Como sabemos, os três pilares mais importantes de uma gestão comprometida com a população são:
saúde, educação e segurança.
Fui também um dos primeiros a chamar atenção para a responsabilidade fiscal do Estado quando o atual
Governo passou a adotar duvidosa política de empréstimos. Empréstimos e mais empréstimos, empréstimos
e mais empréstimos, sem tomar uma atitude de economia, seja reduzindo secretarias, seja reduzindo cargos
comissionados. Absolutamente nada, só gastando e tomando empréstimo e tomando empréstimo.
Já se dizia que o primeiro a pagar toda essa dívida seria o servidor público e depois o cidadão comum.
Por quê? Porque o servidor público, além de não ter seu salário reajustado, além de ter seu salário achatado –
como tem ocorrido –, em algum momento poderia não recebê-lo dentro do referido mês.
E começou a acontecer isso, o servidor público começou a receber seu salário em parcelas. Aqueles que
recebem até R$1,5 mil poderiam receber dentro do próprio mês, e aqueles que recebem mais do que isso, sabe-se lá quando iriam receber. Isso já começou a acontecer, Senador Aureliano Chaves. Nunca antes, no meu
Estado, isso tinha acontecido.
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Foi também assim com os diversos tipos de empréstimos a que meu Estado recorreu, exatamente para
manter toda aquela gastança – empréstimos com o Pró-Redes, com o Proinveste. Sergipe pegou emprestado
milhões e milhões de reais, ou melhor, bilhões e bilhões de reais, sem melhorar absolutamente nada a qualidade de vida do povo sergipano. Não melhorou a saúde, não melhorou a educação, não melhorou a segurança,
não melhorou a infraestrutura, não houve respeito ao servidor público.
No primeiro semestre de 2013, no tocante a um empréstimo chamado Proinveste, o Estado realizou operação financeira de mais de R$567 milhões para investimento e amortização de dívida e realização de diversas
obras elencadas no projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe.
Durante meses – meses! –, nós que fazíamos parte da oposição apanhamos por defensores do Governo,
porque não concordávamos com a política de adotar empréstimos sem prestar conta por parte do Governo
de Sergipe, até que, enfim, o Governo teve sensibilidade. O ex-Governador Marcelo Deda teve a sensibilidade
de entender que era importante a transparência e acatou a única exigência da oposição, que era colocar, no
texto da lei, para onde ia cada centavo, quais seriam as obras elencadas pelo Governo.
O empréstimo foi tomado, o dinheiro chegou, mas as obras, muitas delas, nem saíram do papel – nem
saíram do papel. E o povo sergipano começa a pagar por tudo isso. Até hoje, várias dessas obras, como eu disse, não saíram do papel, ou sequer foi concluído o processo licitatório. No caso de outras, foram dadas apenas
inócuas, ineficientes ordens de serviço de forma festiva, com objetivos meramente eleitoreiros, mas sem finalidade nenhuma, sem benefício nenhum para o povo de Sergipe.
Dizia-se que ia gerar mais de 27 mil empregos. Onde estão os empregos? O que sabemos é que o povo
de Sergipe paga, mensalmente, todo esse empréstimo, e pagará, durante os próximos 20 anos, sem nenhum
benefício.
No entanto, são obras extremamente importantes aquelas que foram, realmente, elencadas, mas, como
eu já disse, nada foi feito.
Cito, por exemplo, a implantação de uma rodovia, a SE-100, que liga cidades importantes como Pirambu, no litoral norte do Estado, a Pacatuba, fechando o ciclo das rodovias litorâneas. Por incrível que pareça, o
Governo de Sergipe pediu à Bancada de Sergipe, este ano, alguns dias atrás...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... semanas atrás – peço mais um tempo, Sr.
Presidente –, recurso federal, orçamento federal para fazer essa estrada. E onde está o dinheiro do empréstimo
que era, realmente, para fazer essa estrada, os R$45 milhões?
Outro exemplo é a rodovia SE-225, que liga Itabaiana a Itaporanga d’Ajuda e a BR-101 à BR-235, duas
rodovias federais, que custaria, também, R$45 milhões e, até agora, absolutamente nada foi feito.
Já a implantação da Perimetral Oeste, em Aracaju, teria o custo de R$50 milhões. Nada, absolutamente
nada.
Temos, ainda, os mercados dos Municípios de Lagarto e Itabaiana, que custariam R$10 milhões e R$15
milhões, respectivamente, além de 28 obras e outros tantos investimentos. Pouquíssimas coisas foram feitas
até então.
Todas essas obras fazem parte do programa que foi utilizado para convencer os Parlamentares e a população sergipana da necessidade dos vários e vários empréstimos.
Tenho visto, agora, pelo noticiário local, que o Governo do Estado vai começar, em 2015, ou seja, oito
anos depois – 2015 –, o desafio de segurar os gastos, ou seja, a gastança, já que estouraram os limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal para a despesa com pessoal.
Ultrapassamos a casa dos 49%. Sergipe nunca foi assim.
É lamentável, Srs. Senadores, colegas Senadores, que o Governo de Sergipe, para fechar as contas da
folha de pagamento do pessoal do Estado dos meses de novembro e dezembro e o décimo terceiro, precisou
encaminhar à Assembleia Legislativa outro pedido de empréstimo, desta vez associado a uma nova operação
financeira, a antecipação de royalties – royalties frutos da extração do petróleo em nosso Estado –, junto ao
Banco do Brasil.
Ou seja, o Governo de Sergipe está vendendo o que não tem para pagar toda a sua gastança.
Está vendendo o futuro dos sergipanos porque só vem tomando dinheiro emprestado e trazendo, absolutamente, nenhum benefício para o nosso povo e para a nossa gente.
Outro fato ocorrido após o período eleitoral comprovou a completa falta de planejamento e compromisso que tal gestão teve em oito anos com Sergipe. O Diário Oficial do dia 28 de novembro deste ano, alguns dias
atrás, traz o balanço orçamentário do quinto bimestre, referente aos meses de setembro e outubro deste ano,
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das contas públicas. Ao analisá-lo, observa-se uma gritante informação ao comparar com o balanço orçamentário do quarto bimestre, referente a julho e agosto, no tocante às despesas com pessoal e encargos sociais.
Durante as eleições, vale ressaltar, ocorreu um acréscimo de R$24 milhões nas despesas citadas, nas despesas com pessoal: cargos comissionados, CCs e mais CCs eleitoreiros. E, agora, todos demitidos num só decreto. Todos os cargos comissionados foram demitidos num só decreto! E o Governo fala, finalmente, que vai
reduzir as secretarias porque já não suporta mais. Verdadeiro absurdo tem suportado o povo sergipano até aqui.
Recentemente, na data de primeiro de dezembro deste ano, para ser mais exato, o Governo, em um suplemento do Diário Oficial, publicou dois decretos governamentais, demonstrando, ainda mais, reincidência
nas ações descompromissadas desta gestão. Ou seja, da irresponsabilidade fiscal.
O primeiro decreto teve como objeto estabelecer medidas para gestão e controle das despesas com
pessoal no âmbito da administração. O Governo proibiu concessões de horas extras, serviços extraordinários
e outras ações que impliquem em pagamentos adicionais de vantagens remuneratórias. Quinze dias após as
eleições, o salário do servidor começou a ser atrasado e fracionado – quinze dias apenas!
No segundo decreto, o Governo exonera todos os ocupantes dos cargos em comissão da administração
estadual direta do Poder Executivo. Ou seja, até aqueles que foram apadrinhados, que foram cabos eleitorais,
porque pensavam que seus CCs seriam mantidos, foram demitidos. Até estes, até estes o Governo enganou!
Portanto, Sr. Presidente, colegas Senadores, o Governo de Sergipe está herdando de si mesmo um Estado
semifalido, quase falido, ou, se tivéssemos mais transparência, poderíamos dizer falido.
Não sou pessimista, sou realista. As medidas precisavam ser tomadas muito antes, muito antes! Como
disse o próprio Secretário da Fazenda, em 2007 – 2007, início do Governo que lá está –, Sergipe não tinha nenhum déficit previdenciário.
Não é por acaso que Sergipe ultrapassou o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, da receita
corrente líquida nos gastos com o funcionalismo público, sem reajustar o salário do servidor há mais de três
anos. Infelizmente, isso mostra a falta de planejamento e o desrespeito com o Erário público no Governo de
Sergipe nos últimos anos.
Sergipe passou a estourar o limite máximo nos últimos anos. Por lei, salários de efetivos não podem ser
reduzidos e servidores concursados só podem ser demitidos em casos excepcionais. Agora, o Governo do Estado anuncia a extinção de secretarias e a exoneração de todos os comissionados.
Ora, a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu nos últimos meses para que Sergipe saísse do
paraíso fiscal que tínhamos, do equilíbrio fiscal que tínhamos e que era exaustivamente demonstrado pela
propaganda oficial, para entrarmos realmente neste caos, na grave crise que vive hoje, apenas dois meses
depois das eleições? Porque, até o período das eleições, o Governo gastou mais de R$40 milhões, num Estado pequeno como o nosso, com propagandas enganosas, muitas delas dando ordens de serviços que nunca
foram feitos, absolutamente nada. Depois das eleições, a realidade que tem acontecido com todos nós é extremamente diferente, é perversa.
Isso comprova o nível do estelionato eleitoral sofrido pelo povo sergipano. Enganou a todos ou a quase
todos. Soube-se, inclusive, da exigência para que os comissionados fossem às ruas em apoio à candidatura oficial, cuja vitória de determinado candidato seria preponderante para a permanência dos cargos dessas pessoas.
Até eles foram enganados. Após o pleito, pessoas são demitidas sem critérios, absolutamente sem nenhum
critério, às vésperas do Natal e dos festejos familiares de final de ano.
Dizia que iria reduzir, é verdade, o número de secretarias, porque era necessário. Não podia e não pode
Sergipe ter mais secretarias do que o seu Estado, por exemplo, Aureliano, do que o Estado de São Paulo, Estados
de grande porte deste País. Não pode, mas Sergipe tem. Sergipe se dá ao luxo de ter mais secretarias do que
São Paulo e do que Minas Gerais, por exemplo, mostrando a verdadeira gastança. E, agora, todos esses cargos
comissionados estão realmente sendo demitidos sem nenhum critério, absolutamente sem nenhum critério.
Encerrada a eleição, um real Sergipe – ou melhor, um Brasil também – surgiu e o preocupante cenário
das finanças públicas, que tanto alertávamos, apareceu, caindo a máscara de um governo incompetente, de
um governo descompromissado, de um governo preocupado apenas com sua imagem no período eleitoral.
O Governo reeleito está encaminhando um projeto à Assembleia Legislativa – mais um – com a finalidade
de extinção de várias secretarias e alterações no regime previdenciário estadual, comprovando, novamente, o
caos a que as contas públicas foram submetidas, com atitudes lamentáveis do atual Governo.
Porém, após essas medidas radicais para sanar as medidas desastrosas junto aos cofres públicos, adequando-se à Lei de Responsabilidade Fiscal referente a este quadrimestre, o Governo chega a informar que, no
início do próximo ano, irá recontratar um percentual de 30% dos cargos comissionados.
Interpreto com muita preocupação esta declaração oficial do Governo, haja vista o passado, a história e
o currículo do atual governante.
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(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sergipe já sofreu muito. Diante deste cenário, o Governo deveria extinguir uma quantidade responsável e prudente de cargos comissionados – uma
quantidade responsável e prudente de cargos comissionados – evitando, assim, a repetição de novos erros,
inchando a folha de pagamento. Esta é uma atitude que deveria estar presente no projeto de lei de extinção
das secretarias. Tem que agir de forma responsável, mas, infelizmente, nada tem sido assim.
Será que este Governo irá retomar o mecanismo irresponsável da maquiagem das contas públicas para
o próximo ano? Parece que virou moda maquiar as contas públicas. Será que todas essas ações, realizadas somente após o período eleitoral, serão uma rotina da fumaça burocrática? Espero que não seja assim, não merecemos isso.
O Estado não suportará mais tantos desmandos. São informações do próprio Governo que o principal
gargalo da crise financeira é que a Previdência gerará um déficit, este ano – dito pelo Secretário da Fazenda –,
superior a R$750 milhões, e já agora no início de 2015. Dizem os especialistas que esse número é ainda maior
e que se nada for feito, realmente, ultrapassaremos com facilidade a casa de R$1,2 bilhão com o déficit da Previdência. E o mesmo secretário disse que, em 2007, não tínhamos nenhum déficit com a Previdência.
Sergipe já é hoje o quarto Estado brasileiro em maior comprometimento do seu orçamento com a Previdência, que é da ordem de 23%, perdendo apenas para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo informações. Ou seja, houve uma completa e total falta de planejamento para sanar o problema, como
eu já havia chamado a atenção há muito tempo.
Não é à toa que o Estado aparece entre os piores índices sociais do Brasil – os piores índices sociais do
Brasil –, e com tanta riqueza mineral. Nem o nosso vizinho, o Estado de Alagoas, do Senador Benedito de Lira,
tem tanto petróleo, potássio e cimento.
Deus foi generoso com o povo brasileiro e, especialmente, com o povo sergipano. Mas nada disso realmente tem se revertido em benefício social. Não temos a melhor saúde. De fato, a nossa saúde está em coma,
está na UTI.
E a segurança pública levou Sergipe a ser um dos Estados onde mais cresce a violência em nosso País.
Hoje, somos o quarto Estado mais violento. Não éramos assim. Hoje, morar em uma rua onde há um caixa
eletrônico é ter o seu imóvel desvalorizado, porque não se pode ter certeza se o caixa eletrônico será ou não
arrombado ou dinamitado à noite. E isso tem ocorrido frequentemente, quase todos os dias! Em nossas ruas
hoje são, todos os dias, dezenas e dezenas de homicídios.
Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) Sergipe se encontra entre os cinco
piores Estados do Brasil e o segundo pior do Nordeste.
Somos o quarto Estado mais violento da Nação. Somos o quarto Estado mais endividado, um dos mais
endividados, e, segundo a ONG Contas Abertas, estamos em penúltimo lugar no quesito transparência pública. E, repito, a falta de transparência é irmã siamesa da corrupção.
É realmente um quadro assustador o que vivemos. Não merecemos essa situação. A gente honesta, sofrida
e trabalhadora do nosso Estado, o povo sergipano não merece passar por tudo que está passando. É o alto
preço pago pela população, devido à irresponsabilidade de governantes descomprometidos com a melhoria
da qualidade de vida do seu povo.
Só nos resta incentivar os sergipanos a não perderem a esperança. Perder a esperança, nunca! Absolutamente nunca! Sempre lidei, tratei e cuidei de pacientes com câncer, Senador Aureliano, e todas as vezes em
que vi um paciente com câncer desistir da vida ele nos deixava mais cedo, Senador Ruben Figueiró.
Desistir nunca!
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – A situação é difícil por conta da irresponsabilidade. Mas, com certeza, tem jeito, e o jeito quem dá somos nós.
Aqui me lembro de um pensamento popular que diz – abro aspas: “A tristeza pode durar uma noite, mas
a alegria, se tivermos atitude, vem ao amanhecer”.
Ainda em tempo, Sr. Presidente, faço aqui um registro de uma triste realidade. O número de homicídios
está em queda no mundo – é verdade –, mas o Brasil, no entanto, está na contramão dessa tendência.
Segundo o Relatório Global para Prevenção de Violência, preparado pelas Nações Unidas, o País está
classificado, em números absolutos, como o maior índice de assassinatos no mundo! São mais de 64 mil assassinatos, o que equivale a 32,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Segundo a matéria publicada pelo jornal
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O Globo, o Brasil ultrapassa até a Índia, o segundo país mais populoso do mundo. A esmagadora maioria das
vítimas brasileiras são homens de classe pobre, humildes e simples.
A estimativa é da Organização Mundial de Saúde, uma das três agências que participaram do estudo,
demonstra isso.
Relacionando esses números ao meu Estado, Estado de Sergipe, o Ministério da Justiça divulgou dados
que apontam o menor Estado da Federação como o quarto mais violento, o quarto com maior número de
homicídios em todo o País. Na maioria dos casos, jovens que estão envolvidos, muitas vezes, com o tráfico de
drogas, porque não têm uma educação de qualidade, porque não têm uma oportunidade, realmente, de vencer na vida, o que preocupa mais ainda.
Sergipe, que já foi considerado um dos lugares mais aprazíveis para se viver, hoje vive com a triste realidade com mais de 714 homicídios de janeiro a setembro deste ano, em apenas nove meses. Desses, 186
perderam a vida na nossa capital, em Aracaju. Considerando em números populacionais, Sergipe apresenta
o triste quadro de mais de 40 assassinatos, ou seja, 40 famílias destruídas, por 100 mil habitantes, segundo o
Ministério da Justiça, portanto, a 4ª posição.
Precisamos somar esforços para combater essa onda crescente de violência que hoje não se restringe
apenas aos grandes centros urbanos, mas que se espalha por todos os cantos, cidades grandes e pequenas,
todas realmente envolvidas. Em Sergipe, não se tem notícia de grandes laboratórios de produção de drogas,
de cocaína. Que chega, chega, porque as nossas fronteiras estão desguarnecidas e abertas.
Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e que o povo sergipano tenha a consciência de que é com as
nossas atitudes, realmente, que precisamos mudar. E faço um apelo, faço um apelo ao Governo Federal, faço
um apelo à Presidente Dilma, precisamos, urgentemente, de um plano nacional de combate à violência. Não
dá mais para suportar isso. Não dá mais para ser o país mais violento do mundo. O que é isso? Onde estamos?
O povo brasileiro tem por característica ser um povo pacífico, ser um povo ordeiro. Poucas vezes em nossa
história deflagramos alguma guerra em algum canto. Precisamos que a paz seja retomada a todas as famílias,
a todas as famílias. É preciso, urgentemente, urgentemente, termos um plano nacional que seja efetivo, que
combata realmente a violência e que nos devolva, realmente, a esperança para as famílias brasileiras. Já não
dá para suportar isso.
Espero que, no seu segundo mandato, a Presidente Dilma seja feliz, realmente, no combate à violência.
Espero que ela também seja feliz em termos uma saúde de qualidade, porque a saúde precisa realmente ser de
qualidade. Existe o “bom-SUS”, mas o que a gente vê na maioria dos cantos é o “mau-SUS”: é o SUS da fila, é o SUS
quando não se tem hora marcada, mas existe o “bom-SUS”, sou testemunha disso. Dou aqui os bons exemplos.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Vejo lá, em São Paulo, o Instituto do Câncer.
Lá se vai com hora marcada e, ao chegar, o seu tratamento está planejado – tudo com hora marcada. É SUS, é
o mesmo dinheiro. Por que funciona em uns cantos e em outros não?
Portanto, precisamos também de um plano nacional, precisamos de uma política, precisamos de mais
recursos. Mas precisamos de mais recursos para a saúde, de qualidade do gasto, de uma política de recursos
humanos e de transparência. Que o povo brasileiro saiba de quem é a responsabilidade na hora em que faltar
o medicamento, na hora em que faltar o equipamento, na hora em que faltar o profissional. É do Governo Federal, é do governo estadual, ou é do governo municipal? De quem é a responsabilidade? Precisamos ter essa
transparência, porque só assim vamos cobrar. Enquanto não temos essa transparência, por exemplo, na saúde,
fica aquele jogo de empurra-empurra. “Não, porque o Governo Federal não paga o suficiente.” “Não, é porque
o governo do Estado não equipa os hospitais.” É preciso ter transparência.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – A solução da saúde passa por mais recursos,
qualidade nos gastos, uma política de recursos humanos e, com certeza, sabermos com mais clareza qual é a
missão de cada ente federado.
Muito obrigado, Presidente.
Perdoe-me, Senador Aureliano, por ter ultrapassado meu tempo, coisa que poucas vezes aconteceu aqui.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Cumprimentos a V. Exª, Senador Eduardo Amorim, pelo seu pronunciamento. Tenha a certeza de que sua voz há de ser ouvida pelo nosso País. Talvez
não seja pelas autoridades que esperamos, mas o País está atento.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
demais Senadores aqui presentes, eu gostaria de comunicar que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal aprovou, ontem pela manhã, um requerimento que já foi encaminhado à Mesa
e que eu acredito que a Mesa deverá fazer o encaminhamento o mais rápido possível.
Eu vou fazer a leitura do requerimento para que seja de conhecimento de todos:
CONSIDERANDO o desrespeito e a agressão cometidos pelo Deputado Jair Bolsonaro contra as mulheres,
em especial contra a Deputada Federal Maria do Rosário, durante a Sessão 284, às 13 horas e 46 minutos,
do dia 09/12/2014, (Deliberativa Extraordinária – CD) da Câmara dos Deputados. CONSIDERANDO que
o comportamento do Deputado Federal ofendeu os princípios mais básicos dos direitos humanos, protegidos pela Constituição Federal, e é, por isso, incompatível com o decoro parlamentar. CONSIDERANDO
que o ataque cometido pelo Deputado Jair Bolsonaro contra a Deputada Maria do Rosário atingiu não
apenas a Deputada, mas a dignidade da mulher, o esforço do Parlamento para avançar na proteção
dos direitos humanos, na diminuição das desigualdades de gênero, na diminuição da violência contra
a mulher, escopo da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e do próprio
Senado Federal.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com fundamento no art. 55, inciso II, §2º da
Constituição Federal, que trata da perda de mandato de parlamentar federal, e art. 3º, inciso VII; art. 5º,
incisos I, II, III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados; REQUER que a Mesa
do Senado Federal apresente à Mesa da Câmara dos Deputados a competente representação contra o
Deputado Jair Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, bem como adote as demais providências
legais ao seu dispor destinadas à defesa das prerrogativas constitucionais dos integrantes desta Casa
Legislativa.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2014.
Portanto, Sr. Presidente, é esse o requerimento aprovado no dia de ontem, na Comissão de Direitos Humanos, e a Comissão espera que esta Casa determine imediatamente o encaminhamento desta representação
à Câmara dos Deputados para que as providências sejam adotadas.
Nós não podemos conviver com Parlamentares que pregam a violência e a discriminação aqui dentro do
Senado Federal. E o referido Deputado já é reincidente, não é a primeira vez, em outras ocasiões fez algo semelhante, e é preciso realmente combater esse tipo de prática que denigre a imagem do Congresso Nacional.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, O Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União e Força /PSC – SE) – Passo a palavra ao Senador Antonio Aureliano.
O SR. ANTONIO AURELIANO (Bloco Minoria/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os elos entre Minas Gerais e o Distrito Federal são simplesmente inquebrantáveis, seja pela contribuição histórica para o surgimento e a consolidação da nova capital
ou pelos vínculos afetivos, culturais e econômicos que se estreitam a cada dia, é difícil dissociar as trajetórias
dos dois entes.
Muito em particular, no que diz respeito à vasta área mineira que tangencia Brasília, onde as divisas se
tornam meras convenções legais.
Se o passado de Minas e do Distrito Federal se entrelaça, ao olharmos para o futuro, a simbiose entre os
dois tampouco nos permite vê-los separados. Por isso, promover a institucionalização desse amálgama é algo
lógico e urgente. Por isso, apresentei e defendo tão veementemente o Projeto de Lei nº 269, de 2014.
A responsabilidade que Minas Gerais assume em relação ao desenvolvimento dessa região remonta mais
diretamente aos anos 50. Juscelino, ao propor a criação da nova capital, não vislumbrava apenas a possibilidade de erguer uma cidade modelo, mas, principalmente, promover a interiorização do processo de desenvolvimento, que, até então, se restringia às faixas litorâneas da Nação. Da mesma forma, os milhares de mineiros
que acorreram ao Planalto Central, transformando-se nos primeiros candangos, acreditavam estar participando
do nascimento de um novo País, mais inclusivo e bem distribuído.
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E, de certa maneira, isso ocorreu. A ocupação do Cerrado, com o domínio das técnicas de cultivo do seu
solo peculiar e os sucessivos recordes de produção, é consequência desse movimento. O nascimento de novas e estratégicas artérias como a rodovia Belém-Brasília e, mais recentemente, a Ferrovia Norte-Sul, também
é fruto desse processo. Por fim, a constatação de que o Brasil ganhou, finalmente, as dimensões continentais
que a cartografia apregoava há séculos é a prova suprema de que a aposta de JK e dos mineiros estava correta.
Caros colegas, se a proeminência de Minas Gerais para a gênese de Brasília e a ocupação de grande parcela das terras do Brasil é algo tão notório, as interações socioeconômicas que surgiram desde então não são
menos relevantes. As relações entre os dois entes são intensas em praticamente todos os campos. O Distrito
Federal é, por exemplo, o destino de boa parte da produção primária e secundária de Minas Gerais, sendo, em
contrapartida, relevante polo de prestação de serviços utilizados por habitantes do meu Estado. Jovens conterrâneos estudam em Brasília e brasilienses produzem de tudo no noroeste de Minas Gerais.
Esse ritmo feérico, é bom que se diga, também se constata nas transações envolvendo uma terceira unidade da Federação, o Estado de Goiás. Os goianos perceberam, há muito tempo, o potencial da região conformada pelo Distrito Federal e seu entorno. Contudo, como essas oportunidades ensejaram um exponencial
crescimento demográfico de suas duas dezenas de cidades incrustadas nesse perímetro, Goiás, a exemplo de
seus sucedâneos, viu-se obrigado a adequar a sua base material e a oferta de bens e serviços às demandas de
toda a região.
Para os governantes, os desafios do adensamento populacional se impuseram em praticamente todas as
áreas da Administração Pública, com especial dramaticidade na saúde, na segurança, na geração de empregos,
na infraestrutura e nos transportes. Para a sociedade civil organizada, o mister sempre foi criar uma cultura de
integração, desconcentração e prosperidade. Para os dois setores, a palavra-chave continua sendo articulação.
Tal percepção, certamente, inspirou este Congresso Nacional a aprovar a Lei Complementar nº 94/1998,
que autorizou o Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF). As RIDEs são uma inovação, facultada pela Constituição Federal de 1988, que visam promover o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades através da articulação de Municípios de mais de uma unidade
da Federação. O legislador percebeu que a compatibilização das ações da União, dos Estados e dos Municípios
haveria de atrair mais recursos públicos do que conseguiriam fazer os entes de forma isolada. E essa sinergia
tem sido verificada, de maneira nítida, na RIDE-DF. Ainda que os obstáculos teimem em se apresentar e, em
alguns casos, em se reinventar, há um consenso de que o advento da Região Integrada serviu de catalisador
para a superação de muitos problemas e de que o quadro poderia ser caótico sem a sua existência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os contornos e as atribuições atuais da RIDE-DF foram dados pelo
Decreto nº 7.469/2011. Com base nesse dispositivo, a área de abrangência da Região Integrada é de mais de
55 mil quilômetros quadrados, o que equivale ao território de um país como a Croácia, e a sua população é,
hoje, de cerca de 4 milhões de habitantes, superior à do Uruguai, por exemplo. Segundo o IBGE, o seu Produto
Interno Bruto (PIB) foi de mais de R$130 bilhões em 2010, maior do que as riquezas geradas por Estados como
Pernambuco ou Espírito Santo, a título de comparação.
Por outro lado, apesar de o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais ostentarem Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) superiores à média nacional, a maioria dos Municípios localizados nessa região ainda possui
indicadores sociais medíocres. Isso prova que há uma desigualdade crônica a ser combatida e que as políticas
de integração precisam ser intensificadas e ampliadas.
Nesse sentido, propus, em setembro deste ano, o Projeto de Lei Complementar n° 269, que tem por escopo a inclusão de 22 Municípios mineiros na RIDE-DF. Eles se somarão a Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, para
conformar uma área de dimensões portentosas, características físicas singulares e perspectivas promissoras.
Nesse novo contorno, estariam cidades como a emergente Paracatu, com mais de 90 mil habitantes e com
vigorosa produção agropecuária, mas também haveria espaço para pequenos Municípios como Formoso e
Chapada Gaúcha, onde menos de 20 mil habitantes se encarregam de salvaguardar um dos tesouros da fauna
e da flora nacionais que é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
A propósito, cumpre lembrar que a preservação do meio ambiente é uma das funções precípuas de uma
RIDE, aspecto importante para uma região na qual nascem alguns dos principais afluentes dos Rios Tocantins
e São Francisco.
Com a aprovação do projeto, estaremos expandindo os benefícios auferidos desde 1998 para quase 400
mil outros brasileiros e, em contrapartida, tendo acesso àquilo que essas cidades têm para ofertar aos três entes
e ao resto do País. Afinal, a RIDE é uma via de mão dupla, em que as fraquezas de um ente podem ser compensadas pela força do outro e as vicissitudes de todos podem ser derrotadas por ações conjuntas.
Srªs e Srs. Senadores, que missão poderia ser mais nobre do que a de criar as condições para que desenvolvimento humano, pujança econômica e preservação ambiental caminhem juntos? O que poderia trazer
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mais regozijo para um Parlamentar do que ajudar no travejamento das políticas públicas que podem mudar
a face de uma comunidade ou de toda uma região? O que poderia ter maior simbolismo para um mineiro do
que promover o estreitamento dos laços entre o nosso Estado e os irmãos do Distrito Federal e de Goiás?
Creio que o Projeto de Lei nº 269/2014 traga consigo as respostas para todas essas perguntas. Ao apresentá-lo, prestei o meu reconhecimento à força da região, alimentada por uma população qualificada e trabalhadora que só encontra limitações na falta de articulação de seus governos. Também quis sinalizar a importância
de se promover o desenvolvimento local de forma sustentável, gerando emprego, renda e oportunidades sem
pôr em risco os interesses de futuras gerações.
Com o projeto, também pretendi lembrar que em uma Nação que optou pelo modelo federativo de organização institucional concatenar esforços é um imperativo, devendo ser uma obrigação dos governantes e
um desejo dos cidadãos.
Por fim, sem ter a pretensão de me comparar com os grandes vultos da política mineira que ousaram
vislumbrar os benefícios da abertura de novas fronteiras econômicas, submeto essa proposta com a esperança única de aproximar ainda mais esses três entes. Por sua história, pela localização geográfica e pelo cadinho
cultural que encerram, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal podem ser chamados de o coração do Brasil. Façamos, então, com que ele bata mais forte!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr Antonio Aureliano, o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Aureliano.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Com a palavra, o Senador Benedito
de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me faz vir à tribuna na tarde de hoje é tratar de um assunto que não
é recorrente aqui, nesta Casa, apesar de ser da maior importância para a vida de uma região do Brasil. Infelizmente, ele não tem sido objeto de preocupação do Senado Federal. Sr. Presidente, eu venho tratar hoje de um
assunto que diz respeito àquele que, num passado não muito distante, foi um dos maiores rios do País e que
hoje passa por inúmeras dificuldades. Reporto-me ao Rio São Francisco, que ocupa lugar de destaque tanto no
imaginário quanto na realidade nacional, constituindo patrimônio vivo da história e da cultura do nosso País.
O Velho Chico, como é conhecido, o rio da unidade nacional, aquele que com suas águas integra Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, se encontra em processo de rápida depreciação. A precariedade
atual do São Francisco não se iniciou nas últimas gestões públicas, mas não podemos ignorar que, nos últimos
anos, a sua deterioração tem adquirido níveis assustadores.
Sou daqueles que defendem o uso racional das águas do São Francisco e das políticas públicas que favoreçam os sertanejos do Nordeste.
O quadro é grave, Sr. Presidente.
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a seca que assola hoje o São
Francisco é a pior dos últimos cem anos.
Não por acaso, o Velho Chico nasce precisamente na Serra da Canastra, centro-oeste de Minas Gerais. São
quase 3 mil quilômetros que cortam cinco Estados, até desaparecer nas águas do Oceano Atlântico, na divisa
de Alagoas com Sergipe, todos afetados pela implacável estiagem.
Onde sempre houve fartura, agora há escassez: 85 cidades da Bacia do São Francisco já decretaram situação de calamidade pública e de estado de emergência por causa da seca.
Como se sabe, o maior rio do Nordeste, o São Francisco, exerce função econômica crucial na região,
oferecendo historicamente seu leito para sobrevivência de milhares de famílias locais, ainda que as barragens
de Paulo Afonso, Sobradinho e Xingó tenham, em larga medida, subtraído das águas do Velho Chico a força
caudalosa de tempos atrás. Aliás, a Usina Hidrelétrica de Xingó se instala exatamente na divisão dos Estados
de Alagoas e Sergipe.
Nesse contexto, Sr. Presidente, quando a estiagem fora de época que ora assola o País atravessa regiões
outrora abundantes em água, o São Francisco não escapa da mira nacional como potencial emblema para esse
drama ambiental mais recente. Imaginem, portanto, os efeitos sociais devastadores que um provável colapso
no curso do rio pode provocar no povo nordestino!
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Como bem frisei há pouco, a agonia do São Francisco percorre desde a nascente, na Serra da Canastra,
até à foz, entre Alagoas e Sergipe, descortinando um cenário assustador. A outrora fartura de água converteu-se em escassez, Sr. Presidente. Famílias ribeirinhas tiveram de se deslocar, e por onde passavam barcos agora
passam automóveis. Em verdade, trata-se dos efeitos da pior seca dos últimos cem anos, agravada pela ação
do homem e pelos desatinos de governantes.
Em meio a tanta abundância em recursos naturais há bem pouco, as cenas, impensáveis até bem pouco
tempo, hoje chocam. O Rio São Francisco está morrendo, o rio está desidratado, o rio está maltratado. Nem sequer aquela prática tradicional de captar água para levar à casa das pessoas está mais assegurada. Tampouco
há água para irrigar as pequenas plantações à margem do rio.
Em Minas Gerais, a Barragem de Três Marias foi construída para armazenar 19,5 bilhões de metros cúbicos de água, mas, agora, o volume útil chegou a menos de 3% da sua capacidade. Ela pode parar de gerar
energia elétrica a qualquer momento e cortar o fluxo de água rio abaixo, deixando 122 Municípios em risco
de desabastecimento. Tal catástrofe pode acontecer em razão de que um trecho de 40 quilômetros do Rio São
Francisco pode simplesmente secar de vez.
Representantes do Comitê dos Afluentes do Rio São Francisco não se pejam de admitir que cidades nesta região com mais de cem anos de existência nunca se depararam com o atual curso de água cortado, com
o dramático desabastecimento de água que ora se vivencia. As raízes das palmeiras buritis já estão expostas
faz tempo.
Desse modo, a estiagem tem afetado intensamente a já castigada economia local. Com o nível da água
baixo, os peixes vão embora, e os turistas desaparecem. Em alguns pontos do rio, por causa das pedras, o motor dos barcos não pode mais ser ligado. É possível desembarcar e caminhar, uma cena antes impensável. Além
disso, a poluição e o assoreamento contribuem para tornar o Rio São Francisco cada vez mais raso. Setenta e
sete por cento das águas que saem do leito vão para a agricultura e pecuária. Os ambientalistas não têm dúvidas: estão exigindo demais do Velho Chico.
Na Bahia, o desalento não é menor. Quando costumava estar cheio, o Lago de Sobradinho, o maior do São
Francisco, ocupava um espaço do tamanho da Baía de Guanabara. Hoje, está irreconhecível, pois já encolheu
80%, já perdeu 80% de sua capacidade. As árvores da Caatinga submersa reapareceram, e comunidades que
ficavam na beira da represa agora dependem do caminhão-pipa. Vejam que calamidade estamos a enfrentar!
A água que não chega a Sobradinho também falta em grande parte do leito do São Francisco. Segundo
moradores da região, está muito difícil de navegar nos trechos onde balsas fazem a travessia de carros. Está
tudo encalhando pelo leito do rio. As margens se transformaram em paredões de terra, e o gado que desce
em busca de água para matar a sede não consegue voltar. Muitos estão morrendo. O peixe também se torna
raridade. Quase nove mil pescadores dependem do Rio São Francisco.
Mesmo com pouca água, a barragem de Sobradinho, até agora, está conseguindo liberar a vazão mínima para garantir a geração de energia rio abaixo.
Em Alagoas, o Velho Chico chega ao fim de sua longa viagem sem nenhuma força. Na foz, ele, que empurrava o mar, deixa-se invadir hoje pelas águas salgadas.
Tão devastador quanto é tomar conhecimento de que o porto da única hidrovia que transportava grãos,
entre Ibotirama e Juazeiro, há três meses parou de operar. Da divisa da Bahia com Minas Gerais até o Município
de Xique-Xique, em vários pontos, o assoreamento impede o rio de correr.
Sem dúvida, um dos motivos desse cenário assustador é a destruição das matas ciliares. Elas foram destruídas em mais de 80% de toda a extensão do rio. Pelas leis ambientais, as margens de rios como o São Francisco
deveriam dispor de uma proteção de pelo menos cem metros de mata em cada lado. Mas os pastos avançam
até a calha, e o desbarrancamento tem avançado tanto, que comunidades situadas a um quilômetro da água
agora estão a 30 metros, no máximo.
Sr. Presidente, os projetos de revitalização que preveem o replantio das matas ciliares até agora não plantaram uma árvore. É preciso agora, finalmente, prestar atenção na realidade de que o São Francisco precisa
efetivamente de ações de recuperação ambiental.
Ao Poder Público, obviamente, deveria competir a busca de políticas e de engenharias que recuperassem condições satisfatórias de aproveitamento fluvial, tanto economicamente quanto ambientalmente. Mas,
infelizmente, não tem sido assim. Pelo contrário, o descaso, a indiferença ou mesmo o conluio criminal, em
detrimento do Rio São Francisco, prevalecem como eixo político ao redor do qual as autoridades públicas movem suas diretrizes.
Como bem alertam os ambientalistas, essa grande estiagem atual é, antes de tudo, uma questão climática. Afinal de contas, a quantidade de chuva na região do São Francisco está abaixo da média histórica há três
anos. Somente isso bastaria para justificar o aproveitamento dessa grave conjuntura para realizarmos o Pacto
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das Águas. Trata-se, em outras palavras, de uma forma inteligente e eficaz de angariar e de integrar ações governamentais no sentido da revitalização do Rio São Francisco.
Para concluir, Sr. Presidente, nada mais oportuno que não somente as autoridades governamentais, mas
sobretudo a sociedade brasileira se conscientizassem da dimensão catastrófica que se nos avizinha, se não tomarmos providências urgentes para a recuperação do Rio São Francisco.
No caso de Alagoas, por fim, temos de nos unir aos demais Estados da Federação por onde as águas do
Velho Chico correm, para que juntos encontremos fórmulas econômicas, sociais e ambientais mais justas e
adequadas para resgatarmos de vez a vitalidade do maior patrimônio fluvial do Nordeste.
Sr. Presidente, a Chesf, Sobradinho e Xingó se instalaram, essas três barragens, para construirmos nelas
o desenvolvimento do Nordeste, mas, infelizmente, nem Sobradinho nem Chesf nem Xingó têm qualquer tipo
de responsabilidade pelo que aconteceu com o Rio São Francisco. As suas águas foram barradas, o fluxo acabou definitivamente. Isso é absolutamente estranhável, mas é verdade.
Cito o exemplo do Município de Piranhas, no alto Sertão de Alagoas, uma cidade maravilhosa do Sertão,
banhada pelo Rio São Francisco. Hoje, nós saímos de Alagoas, do Município de Piranhas, para o Estado de Sergipe
atravessando o Rio São Francisco a pé. Era absolutamente impossível pensar nessa hipótese! Ao atravessarmos
a ponte do Rio São Francisco que liga Alagoas a Sergipe, ao ficarmos lá em cima e olharmos para baixo, verificávamos que a velocidade do rio era assustadora. Hoje, praticamente, os olhos não enxergam a água se mexer.
Então, é preciso que haja uma providência por parte das autoridades constituídas, meu caro Delcídio. V.
Exª é originário de uma região, graças a Deus, muito bem servida de água. Nós tínhamos o maior orgulho do
Brasil e do Nordeste brasileiro, que era o Rio São Francisco. Mas estamos na iminência de ver uma catástrofe
acontecer naquela região, o que vai parar o Nordeste e acabar com aquela região, que já é discriminada, que
já é difícil, que já é de pouco desenvolvimento.
Infelizmente, nós não temos tido essa preocupação. Temos nos preocupado com muita coisa. Não me
estou referindo aos recentes governos. Ao longo da história deste País e ao longo do nascimento do Rio São
Francisco na Serra da Canastra, ninguém tomou qualquer providência para protegê-lo, para que a gente pudesse continuar vendo aquela maravilha da natureza proporcionando desenvolvimento, progresso e bem-estar
à sociedade nordestina. É lamentável, mas esse é o quadro.
Eu espero que o Governo da Presidenta Dilma, que se reinstalará a partir de 1º de janeiro, possa, através do
Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos que têm a responsabilidade de cuidar do meio ambiente neste País,
encontrar caminhos para olharmos para o grande Rio da Unidade Nacional, o Velho Chico, o Rio São Francisco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Nobre Senador Benedito de Lira,
grande representante de Alagoas, quero parabenizar V. Exª pelo alerta que dá à Nação quanto ao Rio São Francisco, que é fundamental para o desenvolvimento deste País. V. Exª representa o País nesse alerta. E espero
que as autoridades tomem providências no sentido de escutá-lo representando a Nação. Parabéns, Senador!
Com a palavra, pela Liderança do Governo, o Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Antonio Aureliano, e meu caro Senador Benedito de Lira, primeiro, quero dizer que é
uma alegria muito grande, meu caro Senador Antonio Aureliano, trabalhar com V. Exª aqui, no Senado Federal,
até porque tive uma relação muito fraterna e muito construtiva com o nosso querido ex-Ministro Aureliano
Chaves, homem sério, homem competente, engenheiro, como eu também sou, de Itajubá, que é uma escola
que eu aprendi a respeitar muito. Foi através do Ministro Aureliano que eu ocupei a Diretoria de Operação da
Eletronorte naquela época. Eu era o Diretor de Operação mais jovem do Sistema Eletrobras. E eu devo a ele a
confiança que ele depositou no meu trabalho.
Andei pelo velho Rio São Francisco. Comecei minha carreira lá em Paulo Afonso IV. Tive a honra depois,
com o Presidente Itamar Franco, de inaugurar a Usina de Xingó, como Ministro de Minas e Energia, Pasta que
o Ministro Aureliano, com o seu brilho, com a sua competência, com a sua dignidade, mais do que nunca, representou, prestando serviços extraordinários para o nosso País.
Faço coro com o Senador Benedito de Lira em relação ao Rio São Francisco. Eu, que vi Sobradinho, que
vi Itaparica, que comecei em Paulo Afonso IV e tive a honra de inaugurar Xingó com o Presidente Itamar Franco. O Rio São Francisco é o rio da integração nacional e um rio absolutamente fundamental para a vida dos
nossos irmãos nordestinos.
Meu caro Presidente, Senador Aureliano, eu venho a esta tribuna, primeiro, para fazer alguns registros
que entendo importantes e que passam, primeiro, pela área econômica, agora já definida pela Presidenta Dilma, com a definição do Ministro da Fazenda, do Ministro do Planejamento e a manutenção do Dr. Tombini no
Banco Central. Primeiro, quero aqui dar o meu testemunho com relação ao Ministro Nelson Barbosa.
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Tive a honra, quando fui Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de trabalhar com o Ministro
Nelson Barbosa, à época secretário-executivo do Ministério da Fazenda. E tive a oportunidade, à época, de desenvolver projetos extremamente relevantes, extremamente importantes. Projetos esses que começaram, primeiro, pela briga dos portos. Um projeto que tirava a competitividade da indústria brasileira. E foi uma sessão
histórica, na Comissão de Assuntos Econômicos, quando aprovamos esse projeto pela diferença de um voto.
Depois, apresentamos o projeto do comércio eletrônico, que deve estar com a sua tramitação já encerrada
agora, até o final do ano, e que recupera o IMCS dos Estados. ICMS, hoje, esse que era cobrado única e exclusivamente em São Paulo, ICMS sendo cobrado na origem, e não no destino.
Esse é um segmento extramente relevante. Hoje, o comércio eletrônico já movimenta R$28 bilhões por
ano. Cresce a 19%, 20%. Portanto, é uma receita fundamental para os Estados.
Para que V. Exas tenham ideia, em uma solução negociada com o Secretário Calabi, de São Paulo, nós
fizemos uma transição de 20/80, 40/60, 50/50, depois invertendo, até, em 2019, chegar a 100% do ICMS no
destino. Foi uma negociação que durou tempo, mas nós conseguimos montar uma regra de transição, e todos os Estados vão se beneficiar com isso. Para que V. Exa tenha uma ideia, só o meu Estado, em 2019, só de e-commerce, vai arrecadar R$700 milhões dentro dessa lógica de mudar a cobrança do ICMS para o destino, até
porque o comprador está nos Estados, mas, via internet, ele faz a aquisição em São Paulo. Então, nós estamos
rearrumando isso. E importante: é uma PEC. É uma proposta de emenda constitucional. Eu tive a honra, como
primeiro Parlamentar de Mato Grosso do Sul, de aprovar uma PEC aqui, no Congresso Nacional.
Nós não paramos aí, Senador Benedito de Lira. Depois, fizemos a reforma do ICMS, que é basicamente,
praticamente 70% da reforma tributária brasileira, e enganchamos na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi
um debate amplo, porque isso passa pelo Confaz. Então, exige uma engenharia política muito forte para que
as coisas caminhem.
Agora, com o Senador Luiz Henrique, aprovamos a convalidação, mas a convalidação não se fecha, a
convalidação dos incentivos. Essa não é uma aprovação por si só. Ela precisa atacar a questão da guerra fiscal,
da uniformização da alíquota interestadual de ICMS, da criação do fundo de compensação, do fundo de desenvolvimento regional.
Portanto, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ministro Nelson Barbosa durante dois anos, e produzimos matérias extremamente relevantes. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Ministério do Planejamento vai estar na mão de uma pessoa muito responsável, preparada, competente e que vai ajudar o nosso
País, sem tirar o mérito da Ministra Miriam Belchior, que encerra a sua gestão à frente do Ministério do Planejamento e que sempre trabalhou muito conosco também.
Eu queria também registrar a indicação do Ministro Joaquim Levy, uma pessoa que conheço desde o
Governo Fernando Henrique e depois com o Ministro Palocci, no Governo Lula. Formado pela Universidade de
Chicago, portanto, formado dentro de um embasamento econômico muito duro, muito rigoroso.
Não tenho dúvida nenhuma de que, com a experiência que tem, tendo passado pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, trabalhado com o nosso querido ex-colega Senador Sérgio Cabral, ele reunirá todas
as condições para tomar as medidas necessárias, no sentido de trazer tranquilidade ao País, mantendo os programas sociais importantes, que resgatam a cidadania, mantendo projetos vitais para o País, como o Minha
Casa, Minha Vida, um projeto habitacional da Presidenta Dilma extremamente relevante, também tendo um
compromisso com a inflação, com os gastos públicos, mas tendo um compromisso também com o emprego,
o que, sem dúvida nenhuma, em função do cenário que o Brasil vive e que o mundo vive também, vai exigir
uma atenção absolutamente especial da área econômica do nosso Governo.
Quero aqui registrar que vi, com muitos bons olhos, meu caro Senador Benedito de Lira, a intenção de
se incentivar a participação privada nos investimentos de infraestrutura. Nós temos que incentivar as concessões – concessões rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias e nos portos, como muito bem disse aqui o Senador
Benedito de Lira –, porque essa é a nossa saída, é a nossa solução.
Nós aqui discutimos, durante muito tempo – o Senador Benedito de Lira lembra muito bem; V. Exª é um
homem que acompanha a economia do nosso País muito de perto –, as parcerias público-privadas. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande instrumento que precisamos adotar, que estamos adotando na área de energia
e que temos que adotar também nos demais modais, que são fundamentais para o escoamento da nossa produção e para o desenvolvimento econômico do nosso País.
Então, temos que incentivar a iniciativa privada a participar, no momento em que o Governo, Senador
Benedito de Lira, vai ter que puxar as rédeas, para que tenhamos, efetivamente, confiabilidade, credibilidade
e tragamos investidores para ajudar o nosso País.
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Portanto, vejo esse cenário como um cenário difícil, mas com pessoas muito bem preparadas, competentes e com uma modelagem de desenvolvimento aderente a uma política fiscal mais dura e uma política de
redução do custeio. Então, bem-vindos os investimentos, especialmente da iniciativa privada.
Conhecendo bem o Ministro Levy e o Ministro Nelson Barbosa, eles têm uma preocupação com a regulação, com os marcos regulatórios. Nós temos que ter solidez nos marcos regulatórios. Nós não podemos
mudar a regra do jogo, porque isso traz insegurança. Ao trazer insegurança, os capitais fogem, até porque são
investimentos de capital intensivos. Portanto, têm que ter, minimamente, regras sólidas, regras que não mudam, porque essa estabilidade é absolutamente fundamental.
A despeito do momento em que vivemos, eu vejo difícil 2015 e 2016, por que não dizer também, mas
acho que a estratégia está muito bem pensada. Isso, evidentemente, vai ser refletido no orçamento. Entendo
que o orçamento que nós vamos discutir ou, eventualmente, aprovar, vai passar por alterações ao longo do
ano que vem, se não for possível executar essas alterações agora.
Portanto, Sr. Presidente, acho que a Presidenta Dilma foi muito feliz nessas iniciativas, quer dizer, trazendo pessoas competentes para dar sequência ao crescimento que o País tanto espera. O Ministro Palocci e o
Ministro Guido Mantega tiveram uma participação efetiva nesse processo, com muitos méritos.
Sr. Presidente, tendo falado dos programas sociais, do Minha Casa, Minha Vida, do Pronatec, do Ciência
sem Fronteiras, que estou agora citando, que são projetos muito importantes na área de educação e qualificação de mão de obra – porque a educação redime, a educação representa redenção, representa dignidade, como
também essas questões macroeconômicas –, eu não poderia deixar de me referir à energia, que começamos
a falar aqui. Eu queria aproveitar esta oportunidade para falar – falei de logística, de modais – um pouquinho
da área de energia, que muito me preocupa.
Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, eu não poderia deixar, aqui, de registrar a minha preocupação com
relação à área de energia. Acho que o futuro Ministro de Minas e Energia terá um trabalho árduo pela frente.
Por que estou dizendo isso? Primeiro, a Petrobras. O momento em que a Petrobras vive.
Volto a registrar aqui: a Petrobras é uma empresa de excelência. A Petrobras foi construída por brasileiros
que dedicaram suas vidas para que a empresa se tornasse uma das maiores do mundo, uma das maiores companhias de petróleo do mundo. E, se ela passa por um momento difícil hoje, isso nós não podemos generalizar.
Nós não podemos dar um tratamento para a Petrobras que não é compatível, talvez, com o tratamento, com
o respeito e com a atenção que uma minoria deu a essa companhia, cuja história se confunde com a história
do nosso País. A Petrobras tem quadros excepcionais. Uma empresa a cujos quadros tive a honra de pertencer. Portanto, eu falo com absoluta autoridade. E é importante registrar aqui, para a gente não esquecer, tudo
o que a Petrobras desenvolveu, principalmente na qualificação dos seus recursos humanos e sob o ponto de
vista tecnológico. É inegável isso e os avanços que foram conquistados.
Se houve problema, se houve irregularidades, a Justiça, com isenção, com equilíbrio, vai analisar efetivamente o que aconteceu e tomar as providências devidas, fazendo justiça, tendo isenção e atuando com absoluto equilíbrio, como disse hoje muito bem o Procurador-Geral da República, o Procurador Janot.
Eu queria fazer um registro que julgo importante: nós temos um grande desafio que está aí, que é o pré-sal. Eu vejo muita gente falar que o preço do petróleo está caindo. Realmente, isso traz uma preocupação para
o caixa da Petrobras. Nós estávamos trabalhando com um horizonte de US$100 o barril; estamos abaixo de
US$70. Porém, o pré-sal ainda é viável, porque o break-even do pré-sal é US$45 aproximadamente. Se a gente
trabalhar com valores acima de US$45, nós teremos condições, e o pré-sal será absolutamente viável. Isso não
deixa de nos preocupar, como também precisamos prestar muita atenção à questão do etanol, muito castigado nos últimos anos. É um programa que precisa se consolidar e crescer, inclusive porque o planejamento
estratégico da Petrobras leva em consideração a mistura de 20% de etanol na gasolina.
Sr. Presidente, precisamos de investimentos. E vejo que essa situação da Petrobras está inibindo esses
investimentos. Nós precisamos olhar isso com muita atenção, independentemente do momento delicado que
a Petrobras enfrenta. As empresas que prestam serviço à Petrobras não podem quebrar. A despeito das investigações que hoje ocorrem, as obras estão andando, estão caminhando. E esse setor emprega mais de um milhão de pessoas, fora os desdobramentos que o setor de petróleo e gás traz para a economia como um todo,
desde o prestador de serviço até o fornecedor de equipamento, até aquele operário que trabalha na obra, é
o engenheiro, é o técnico, é o responsável pelas refeições nos canteiros, ou seja, todos esses projetos têm um
perfil de grandes alavancadores da economia pelos reflexos que trazem.
E hoje vemos uma dificuldade grande com os próprios bancos. As áreas de compliance dos bancos estão
contra-indicando investimentos nessas empresas. E essas empresas precisam de fluxo de caixa. Então, precisamos ter muita atenção, independentemente dos fatos que estão sendo noticiados diariamente. Nós consolidamos empresas que têm tecnologia, que têm know-how, que têm expertise e que não são competitivas só aqui,
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operam no mundo inteiro. Algumas delas hoje têm uma carteira de projetos com mais de 65% de projetos fora
do País. Portanto, trata-se de gente que trabalhou muito, que se dedicou muito para chegar aonde chegou.
Então, precisamos olhar isso com muito cuidado, para que uma investigação legítima não prejudique o
andamento de obras que são estratégicas e também para que preserve as nossas empresas, que não nasceram
da noite para o dia. Há empresa aí que está há 50 anos na estrada, muito mais até.
Portanto, esse setor é um setor que exige uma preocupação especial do futuro ministro. E um ponto importante também: eu acho que chegou a hora, até pelo momento que a Petrobras vive, de a gente rediscutir
a Petrobras como operadora exclusiva. Será que vale a pena a Petrobras ser operadora exclusiva do pré-sal? A
Petrobras, em um momento de carência de recursos, não deve entrar em projetos de seu portifólio que representem um retorno mais rápido para a própria companhia? Eu acho que o Congresso, no ano que vem, vai ter
que discutir isso, porque o operador exclusivo é a alma de uma parceria. Será que todas as petroleiras aceitam
isso pacificamente? Ou outras petroleiras que viessem a entrar no pré-sal não gostariam de ser operadoras
exclusivas? Há essa exigência da Petrobras de ter pelo menos 30% de cada parceria.
Portanto, Presidente, são temas extremamente relevantes e que vão exigir um trabalho grande do futuro Ministro de Minas e Energia, dos executivos responsáveis pela Petrobras e, ao mesmo tempo, do Governo.
A situação de caixa é tão difícil que agora estão terminando de fechar uma negociação que se arrasta há
muito tempo, pegando as contas CCC, as Contas de Consumo de Combustível. E agora a Eletrobrás está fazendo uma operação com a Petrobras para, pelo menos, colocar no caixa da Petrobras R$6 bilhões de uma dívida
de R$9 bilhões que a Eletrobras tem, e o Tesouro também tem, para com a Petrobras.
E eu não podia deixar de destacar também os riscos que nós enfrentamos, porque, como a Petrobras
negocia ADRs nos Estados Unidos, nós teremos, muito provavelmente, ações na Corte de Nova York. E empresas brasileiras que têm negócios ou têm operações financeiras, como bônus, nos Estados Unidos também
sofrerão com isso.
Então, esse é um tema que tem muitos desdobramentos, e o Governo precisa ter absoluta atenção com
isso. Não é só uma investigação – mais uma vez repito: legítima –, uma investigação criminal, essa questão é muito mais abrangente sob o ponto de vista empresarial, e sob o ponto de vista político também. Esse é um ponto.
E o segundo ponto é com relação ao setor elétrico. Eu posso falar com tranquilidade sobre o setor elétrico também porque eu trabalhei no setor elétrico por muitos anos – aprendi muitas coisas com o Ministro
Aureliano – e também sou engenheiro eletricista.
Hoje vejo com muitas preocupações o setor elétrico. Nos idos de 2004, Sr. Presidente, eu fui o relator do
novo modelo do setor elétrico, que tinha três pilares: o pilar da modicidade tarifária, o pilar da universalização
e o pilar do planejamento, pilares absolutamente importantes para que o setor elétrico passasse por ajustes
necessários.
O racionamento de 2001, eu conheço muito bem, porque nós trabalhamos intensamente na Petrobrás
em um programa que o Ministro Tourinho chamou à época de Programa Prioritário de Termoelétricas, muito
criticado e muito questionado. Era um programa de mais de 8 mil megawatts – se considerarmos a potência
firme de Itaipu, é mais do que uma Itaipu –, e hoje ele está salvando a pátria, porque as usinas estão operando
a plena carga.
Isso foi muito questionado à época. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República questionaram a aquisição de máquinas da GE, da Alston, da Siemens, em um momento, inclusive, que esse mercado
estava absolutamente aquecido. Mas efetivamente aquisições desse tipo seguem uma precificação internacional. Qualquer pessoa que quiser saber quanto custa uma máquina de 100MW da GE é só entrar na internet
e verificar. É claro que os preços variam em função da demanda, o que é natural. Naquela época, essas máquinas estavam extremamente demandadas porque havia problemas de racionamento em vários países, entre
eles os Estados Unidos.
Mas a realidade é que esse projeto foi implementado. Alguns críticos diziam que esses projetos trariam
prejuízos à Petrobras, mas hoje esses projetos são um sucesso, com lucros crescentes ano a ano, mostrando
que o que à época era um projeto arrojado e, talvez, não compreendido por muitos, hoje é um projeto absolutamente reconhecido. Se não fossem essas usinas, nós sem dúvida alguma teríamos problemas de racionamento em algumas regiões do nosso País.
Mas volto para o modelo que eu tive a honra de relatar aqui.
Esse modelo tinha três pilares: de modicidade tarifária, de planejamento, de universalização – cito o Programa Luz para Todos, um programa, diga-se de passagem, que democratizou o consumo de energia elétrica
no Brasil, talvez um dos programas mais importantes sob o ponto de vista de inclusão social. Esse programa,
esse novo modelo, funcionou muito bem desde 2004 até agora.
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No ano passado houve a antecipação das concessões, uma iniciativa, sob o ponto de vista de mérito,
absolutamente inquestionável, porque à medida que houvesse a caducidade das concessões automaticamente a tarifa iria se reduzir em 20%. Mas, por mais procedente que tivesse sido essa medida, nós enfrentamos
dificuldades inesperadas, ou que não se imaginavam à época: um período de estiagem muito grande, que levou a um despacho térmico intenso, que levou as tarifas do mercado spot, no mercado livre, a R$822 o MWh
e, portanto, levou a uma situação econômico-financeira das companhias absolutamente fora daquilo que se
previa. Isso, evidentemente, está levando o Tesouro Nacional a aportar recursos. Isso está levando as empresas de distribuição a buscar o sistema financeiro para cobrir o seu déficit, e eu estou antevendo, nos próximos
meses, uma situação muito parecida com a que enfrentamos em 1987, 1988 e em outras situações, quando o
setor de energia elétrica foi levado a fazer um grande pacto entre as companhias.
Hoje eu ouvi o discurso do Senador Jayme Campos, que falou de outro mineiro, bom de energia também, o Senador Eliseu Resende. O Senador Eliseu Resende, à época, era presidente da Eletrobras. O rombo,
Senador Aureliano, do setor elétrico, era de R$23 bilhões àquela época. Nós fizemos um grande pacto, e criou-se um papel no Tesouro Nacional chamado Elet. As dívidas foram pagas com esses papeis. As companhias, os
fabricantes, eles pegavam esses papeis e iam descontar no sistema bancário – com deságio, mas começaram
a ter liquidez de novo.
Eu acho que, pelo tamanho da crise do setor de energia, principalmente no que se refere a esse déficit
das empresas de distribuição, das geradoras... Porque o Governo agora... A distorção era tamanha que a Aneel
teve que arbitrar um valor, um piso de R$388 por megawatt para comercialização de energia no mercado livre.
E isso, evidentemente, vai trazer consequências.
Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que o momento que o setor elétrico vive hoje é um momento extremamente preocupante, pelo tamanho que essa dívida está atingindo. E eu estou lembrando do Senador
e ex-Ministro Eliseu Resende, de quando nós tivemos que fazer esse grande pacto para tentar trazer liquidez
para o setor, para o setor respirar de novo, sob pena de não só acontecer a insolvência das empresas, mas, pior,
de o País ter que fazer um racionamento.
Eu vivi racionamento no Nordeste quando eu estava em Tucuruí, em 1985 o primeiro. Depois houve outro
violento em 88, e depois o de 2001. O racionamento de energia é uma coisa que derruba um país. Eu me lembro
bem: em 2001 o Brasil estava preparado para crescer quando veio o racionamento. Aquilo jogou a economia
no chão. Nós temos que evitar qualquer marola, principalmente num período, num momento em que o Brasil
precisa ter essa infraestrutura de energia funcionando para continuarmos avançando.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna para fazer esses registros e colocar alguns dos desafios – não somente esses, pois há muitos desafios pela frente – que entendo absolutamente prioritários para que continuemos
avançando e para que o Brasil progrida, para que o Brasil garanta cidadania, para que o Brasil continue promovendo esse processo de inclusão social, para que os valores da nova classe média sejam compreendidos pelo
Governo, pelos partidos, para que efetivamente tenhamos as condições necessárias de virar uma página, principalmente criando um país de oportunidades, um país de todos, um país em que todos os segmentos sociais
serão respeitados, um país que incentive o agronegócio – está aqui a futura ministra, um nome também muito
bem escolhido pela Presidenta Dilma, a nossa querida Senadora Kátia Abreu –, um país em que o agronegócio venha a ser valorizado, pois o agronegócio tem prestado um papel fundamental no crescimento do Brasil.
Enfim, uma série de temas que, sem dúvida alguma, vamos ter que enfrentar. E, falando em agronegócio,
a demarcação de terras indígenas é um tema também absolutamente preponderante que precisamos resolver
para avançar, e as soluções já estão postas.
Portanto, vim aqui, muito rapidamente, quase neste fechamento de ano, para externar algumas preocupações minhas que, pelo menos dentro daquilo que eu vivi e dentro daquilo que acompanho, eu acho que
vão ser alguns dos temas prioritários do novo Governo que se inicia a partir de 1º de janeiro.
Não tenho dúvida de que o Congresso Nacional será palco de grandes debates. E conhecendo como conheço os Senadores e as Senadoras, não tenho dúvida nenhuma de que esses debates serão pautados pelo entendimento de que aprovaremos leis fundamentais e importantes, com o espírito público que sempre pautou a
conduta de cada Senador, de cada Senadora, a fim de que possamos, independentemente das disputas políticas,
assumir, aqui no Senado, o compromisso com o cidadão e com a cidadã brasileira, para que, realmente, o Brasil
não perca mais tempo e para que o Governo da Presidenta Dilma corresponda a todas as nossas expectativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade e pela tolerância de V. Exª com o tempo. Foi uma alegria muito grande tê-lo presidindo a sessão em que falo de temas com os quais o nosso ex-Ministro Aureliano
Chaves tinha absoluta intimidade.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Senador Delcídio do Amaral, quero
agradecer as palavras que V. Exª dirigiu ao meu falecido pai; fico emocionado com elas. Tenho certeza de que
se o Governo escutar as ponderações de V. Exª, melhorará muito a qualidade do trabalho que será executado
neste País.
Meus parabéns.
Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo /PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, hoje pela manha, realizamos uma audiência pública, da qual V. Exª foi requerente, a fim de discutir
as diretrizes para o desenvolvimento da equideocultura brasileira e para a elaboração de políticas públicas para
o setor, no sentido de dar garantias para que o setor cresça ainda mais e de dar maior apoio para a agricultura
brasileira, principalmente para a agricultura familiar, que depende dos animais, dos cavalos, a fim de que continuem produzindo cada vez mais.
É evidente que os tratores estão aí, a tecnologia é importante, mas, em algum momento, sempre, o
agricultor vai precisar de um animal para lidar com o gado, para trabalhar sua terra, para o transporte, como
V. Exª muito bem registrou, assim como para a questão da cultura, dos passeios, dos rodeios que acontecem
no Brasil inteiro. Em Rondônia também, praticamente toda semana, em alguma cidade do Estado, em algum
Município, em algum distrito, acontece um rodeio.
Portanto, o projeto de V. Exª é da maior importância para o País. Tenho o prazer e a honra de ser o relator
desse projeto. Na audiência pública que realizamos hoje pela manhã, obtivemos muitas informações positivas.
Na próxima terça-feira, queremos apresentar o relatório, para podermos votar, já que é uma matéria terminativa. Fica aqui o convite para que os Senadores integrantes da Comissão de Agricultura estejam presentes nesta
reunião, que acontecerá na terça-feira, às 14h30min, e que tenhamos o quórum qualificado a fim de aprovar o
projeto e mandá-lo para a Câmara, porque é terminativo. Entendo que é da maior importância não só para o
seu Estado de Minas Gerais, mas para o nosso Estado de Rondônia e para todo o País também.
Cumprimento V. Exª pela iniciativa do projeto, que trouxe o tema à discussão.
Tenho absoluta certeza de que, pelo fato de termos realizado – V. Exª fez uma audiência pública em Minas Gerais, em Belo Horizonte – essa audiência pública hoje, aqui em Brasília, grande parte da população que
não conhecia o tema, que não tinha conhecimento da importância da produção dos animais, passou a ter e
a dar a importância que realmente deve ser dada à produção agrícola, de modo geral, de todo o nosso País e
também para a lida dos nossos peões, dos fazendeiros, agricultores, principalmente da agricultura familiar. Os
pequenos agricultores que não têm condições de obter grandes tecnologias precisam dos animais para plantar e colher, mexer na sua terra.
Então, meus cumprimentos, Senador, pela iniciativa.
Na terça-feira, estaremos lá votando esse projeto, que é da maior importância para o setor.
Na última quinta-feira, dia 4 de dezembro, semana passada, comemoramos os 60 anos de fundação da
Colônia de Pescadores Z1 – Tenente Santana, de Porto Velho, a mais antiga do Estado de Rondônia.
Os pescadores da bacia hidrográfica do Rio Madeira, desde a Ponta do Abunã até Calama, comemoraram
a data com muita alegria, festividade e lembrança dos momentos históricos de formação desta Colônia, bem
como de suas principais conquistas, mas também trouxeram para discussão as suas preocupações.
A festa de comemoração ocorreu na sede da entidade, localizada na antiga Baixa da União, atual Porto
do Cai n’Água, na área central da nossa capital, em Porto Velho.
Não pude participar da festividade por conta dos trabalhos que aconteciam aqui no Senado, mas enviei mensagem de congratulações e apoio a todos os pescadores e à presidenta da Colônia, nossa parceira,
companheira Marina Gomes Veloso, filiada ao nosso PDT, e que está há quase 10 anos à frente da Colônia Z1.
Marina Gomes Veloso é uma liderança de referência não só para o setor da pesca, mas também para os
agricultores ribeirinhos, trabalhadores e comunidades que têm uma ligação direta com o Rio Madeira. Ela tem
contribuído muito para a organização e o fortalecimento dos pescadores em todo o Estado, bem como na
defesa dos demais trabalhadores que dependem do Rio Madeira para tirar o seu sustento de cada dia, como
os garimpeiros, pilotos de voadeiras e rabetas, e demais trabalhadores da Colônia e do Porto do Cai n’Água.
Portanto, ficam aqui os meus cumprimentos à Marina, pela liderança e pelo bom trabalho que tem feito à
frente da Colônia, e também a todos aos pescadores de Porto Velho por essa data tão especial, a comemoração
dos 60 anos dessa Colônia que tem trabalhado esse tempo todo produzindo peixe, produzindo alimento para
a população, principalmente, da nossa capital de Rondônia, Porto Velho, como também gerando empregos.
Meus cumprimentos também ao Hélio Braga, presidente da Federação de Pescadores e Aquicultores de
Rondônia. O Hélio é um presidente muito atuante, tem estado sempre conosco aqui em Brasília, sempre atrás
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dos interesses dos pescadores de todo o Estado de Rondônia. Ele tem feito um trabalho importantíssimo e realizado reuniões. Seu trabalho faz com que a pesca cresça muito em nosso Estado.
Compartilho com todos vocês a alegria do momento histórico e renovo meu compromisso de continuarmos juntos na luta por melhores condições de trabalho, pelo pagamento do seguro defeso e por mais infraestrutura para o beneficiamento e escoamento do pescado em nosso Estado.
Entre as conquistas dos últimos anos, destaca-se o reconhecimento dos trabalhadores como profissionais pescadores, junto ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal, como o registro junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e à Previdência Social, com a inserção de benefícios há muito reivindicados. Esse
registro é um trabalho que o Hélio perseguiu por vários e vários anos. Então, ficam aqui meus cumprimentos
ao Hélio pelo trabalho que faz à frente dos pescadores de Rondônia.
Essa é uma luta diária, que se soma à nova preocupação dos pescadores, que está relacionada às mudanças ocorridas na dinâmica do Rio Madeira após a construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio
e a enchente histórica que ocorreu no início deste ano de 2014, no Estado de Rondônia.
Conversei muito com a Marina, com o Hélio e com outros pescadores sobre esse problema, e os relatos
são unânimes em considerar que houve um impacto muito grande na atividade da pesca em todo o Rio Madeira, principalmente na região central, mas também no Alto e no Baixo Madeira.
Os pescadores perderam os dois principais pontos de pesca, que eram a Cachoeira do Teotônio e a Cachoeira de Santo Antônio, bem como estão proibidos de pescar numa distância de até dois quilômetros das
barragens das usinas.
Além disso, a cheia deste ano agravou a situação dos pescadores, que ficaram mais de 60 dias, além do
período do defeso, sem poder pescar no Rio Madeira.
Porém, estamos conversando com os pescadores, com o Governo e com as usinas para que medidas
compensatórias sejam adotadas para os pescadores que atuam no Rio Madeira. Como a presidenta Marina
bem destacou em sua mensagem aos pescadores, com bastante otimismo: “Em 2015, intensificaremos a luta
para que os pescadores sejam reconhecidos como atingidos pelas usinas do Madeira, bem como também pela
cheia histórica, e tenham as devidas compensações”. Compensações por tudo que aconteceu a eles, tanto na
construção das usinas como na enchente que aconteceu neste ano de 2014.
E falando na enchente histórica do Rio Madeira, que atingiu a marca de 19,74m, no dia 31 de março deste
ano, faço mais um alerta sobre o atraso, ou mesmo o abandono, do plano de reconstrução daquilo que a população perdeu. Vários distritos simplesmente desapareceram. E nós estamos aguardando a execução desse plano
de reconstrução que foi feito com a sociedade organizada, com os Governos do Estado, municipais e Federal.
Só para relembrarmos o que foi a enchente deste ano, é preciso dizer que ela deixou mais de 30 mil pessoas desabrigada durante vários meses. Os prejuízos em todas as áreas foram enormes e Rondônia decretou
estado de calamidade pública. Direta ou indiretamente, mais de 42% da população de Rondônia foi atingida
pelas águas e a enchente teve um impacto forte na economia do nosso Estado.
Em Porto Velho, pelo menos nove bairros e seis distritos ficaram completamente alagados e isolados do
centro da capital, e diversos Municípios foram atingidos pelas águas. Os Municípios de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré, onde moram cerca de cem mil habitantes, ficaram completamente isolados, visto que diversos trechos das BRs 364 e 425, que dão acesso a esses Municípios, foram alagados, com quase dois metros de lâmina
de água sobre a pista que liga Porto Velho a Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Para se ter a dimensão dos prejuízos causados pela enchente em Rondônia, somente o Município de
Nova Mamoré, que possui cerca de 23 mil habitantes, calcula, só com a paralisação da atividade madeireira,
um prejuízo de R$17 milhões em 80 dias. Na pecuária, somente este Município deixou de abater 300 cabeças
de gado por dia e de comercializar 112 mil litros de leite por dia, também produzido pelos trabalhadores, pelos
nossos agricultores, só em Nova Mamoré.
A enchente também isolou o Estado do Acre e afetou os deslocamentos por terra em toda a Região Norte, pois as saídas para Humaitá, no Amazonas, pela BR-319 também foram alagadas e ficaram completamente
interditadas.
Descrevi a situação da enchente em Rondônia, o drama das famílias, o prejuízo dos agricultores, dos
comerciantes e empresários diversas vezes, no plenário do Senado e também na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, quando também solicitei o apoio do Governo Federal para assistência e socorro às vítimas,
bem como para o Plano de Reconstrução de Rondônia pós-enchente.
O trabalho de Socorro e Assistência às Vítimas, por sinal, foi muito bem desenvolvido pela Defesa Civil
Estadual, com apoio do Ministério da Integração Nacional, da Defesa Civil Nacional e a ação dos Municípios. A
Defesa municipal de Porto Velho teve uma ação muito importante.
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O Governo Federal deu o apoio necessário para o Governo do Estado e as Prefeituras trabalharem intensamente para socorrer as pessoas atingidas pelas cheias, destinando-as para abrigos, para casa de familiares ou
amigos e fornecendo água, alimentação, remédios, roupas, assistência necessária e também transporte para
que pudessem se deslocar para esses abrigos.
Além do esforço humano, dos materiais, equipamentos, voos e logística de resgate, o Governo Federal
liberou R$5,8 milhões para que o Estado e os Municípios pudessem fazer o trabalho de socorro às vítimas. Graças a esse trabalho, não tivemos nenhuma vítima fatal diretamente relacionada às cheias do Madeira.
No entanto, ainda não vimos este mesmo apoio ocorrer na fase pós-enchente, ou seja, na execução das
ações e obras previstas no Plano de Reconstrução, que foi elaborado pelo conjunto de mais de trinta instituições, entre governamentais e não governamentais, e que contou inclusive com o apoio e colaboração do Ministério da Integração Nacional.
Esse plano, que está sendo chamado de Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres,
estimou que os recursos necessários para a reconstrução de Rondônia são da ordem de R$5 bilhões somente
para recuperar a infraestrutura que foi afetada pela enchente do Madeira neste ano de 2014.
No entanto, o que destaco nesse plano é que é muito mais do que um conjunto de propostas para recuperar os prejuízos da enchente do rio Madeira, que ultrapassaram os R$5 bilhões. Nosso Governador Confúcio
Moura aproveitou o momento para realizar um planejamento estratégico para reabilitação social e estrutural
das localidades atingidas pela enchente, para executar ações que reduzam os riscos de desastres no Estado, bem
como para alavancar a economia de Rondônia em um patamar superior ao que tínhamos antes da enchente.
É para a execução desse plano que precisamos da ajuda do Governo Federal. Até hoje o Município de
Porto Velho não se recuperou ainda dessa enchente, pois não tem condições e recursos financeiros para isso.
E quem sofre, com certeza, é a população que ainda não retomou a sua vida normal, anterior à enchente. Há
pessoas que ainda estão em alguns abrigos em Porto Velho aguardando ações do Governo Federal, juntamente
com o Governo do Estado e com o Governo do Município.
O recurso para a execução desse projeto vem da União. E nós estamos aguardando para que aconteça
essa execução, pois precisamos saber do Ministério da Integração Nacional como está o esforço concentrado,
o esforço integrado do Governo Federal para atender a esse pleito do nosso Estado de Rondônia.
O Ministério da Integração Nacional ficou com a responsabilidade de reunir os esforços entre os demais
ministérios do Governo Federal para que, de fato, viabilize a execução desse plano de reconstrução, de forma
transparente, envolvendo e informando a todos sobre as dificuldades e os avanços. Portanto, precisa prestar
contas à população de Rondônia sobre o plano de reconstrução. Nós aguardamos, então, o Ministério da Integração, que ficou com essa grande responsabilidade na execução desse plano, juntamente com os demais
ministérios do Governo Federal.
Esse esforço deveria envolver todas as secretarias do Governo do Estado, praticamente todos os Municípios de Rondônia e diversos ministérios do Governo Federal.
O plano é bom e necessário, mas precisa ser executado. A população de Rondônia está no aguardo da
sua execução. Como eu já disse, o envolvimento do Governo do Estado, dos governos municipais e do Governo Federal é muito grande com relação à execução desse plano. É um plano, eu diria, da maior importância
para o nosso Estado.
As cheias da Amazônia, na qual Rondônia está integrada, já começaram. Já começou a chover forte no
nosso Estado de Rondônia. O Rio Madeira começou a subir novamente. Não quer dizer que nós teremos uma
nova enchente no ano de 2015, que se aproxima. Esperamos que não, mas não podemos saber. O fato é que
o Rio Madeira, neste ano, está acima do que estava, na mesma época, no ano passado. Isso nos preocupa, e
muito. Isso acontece não somente no Rio Madeira, mas também no Rio Machado e em todos os seus afluentes.
Está preocupando a população no Estado de Rondônia.
Então, fica aqui o nosso alerta, Sr. Presidente, para que o Ministério da Integração Nacional posa fazer
um trabalho urgente, sinalizando como vai fazer ou executar esse plano de reconstrução do Estado, antes que
outra enchente aconteça.
É claro que não dá para executar essas obras nem iniciá-las neste momento em que começam as chuvas no
Estado de Rondônia, mas nós precisamos nos preparar para uma possível enchente novamente, no ano de 2015.
Então, fica aqui o nosso alerta e um pedido de atenção do Ministério da Integração com relação ao que
acontece com as chuvas na Amazônia, em especial no Estado de Rondônia, em especial, na nossa capital, Porto
Velho, que está precisando de um apoio do Governo Federal.
Eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

722 Sexta-feira 12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2014

O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Senador Acir Gurgacz, quero me
solidarizar com V. Exª e com todo o povo de Rondônia para a imediata execução desse Plano de Recuperação
de Rondônia.
Solidarizo-me com V. Exª.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, chegamos ao fim de um intenso período de trabalho na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Desde o dia em que fui eleito presidente dessa comissão, em 27
de fevereiro de 2013, trabalhei incansavelmente para atender a todas as demandas e deliberar sobre todos os
projetos que chegavam a esta comissão. E os números do nosso balanço comprovam isso!
Foram 77 reuniões realizadas pela CMA, sendo 41 reuniões deliberativas, 28 audiências públicas, quatro
reuniões de trabalho.
Apreciamos uma média de 258 matérias, dentre elas, 75 Projetos de Lei do Senado, 18 Projetos de Lei da
Câmara, 11 Ofícios de resposta à requerimento de informação, 11 Mensagens, 48 Avisos e 95 Requerimentos.
Foram debatidos nas audiências públicas temas de interesse da população e que buscam esclarecer e
solucionar possíveis problemas iminentes na sociedade.
Todas as audiências públicas são de extrema relevância porém algumas tiveram maior destaque, dentre
elas:
• A apresentação do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio
Amazonas;
• A questão da Carne clandestina, em que foram mostradas denúncias no programa Fantástico da TV
Globo, sobre as condições dos abatedouros no Brasil;
• O Colóquio internacional sobre a Rio+20 e Biodiversidade: avaliando “O Futuro que queremos”;
• A Avaliação e discussão do Projeto de Lei do Senado n° 649 de 2011, que “Estabelece o regime jurídico
das parcerias entre a Administração Pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução de
finalidades de interesse público”;
• A Discussão do Projeto “Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Setores-Chaves do Brasil”;
• O Debate sobre os desdobramentos da Lei 12.651 de 2012 – Código Florestal, que completou um ano
de vigência;
• O Debate sobre “Meio Ambiente, Cidadania e a União das Américas do Sul” que contou com a participação:
• do Ministro Antônio Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça;
• do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Desembargador Márcio Vidal;
• do Presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, Desembargador Antônio Rulls Júnior;
• do Professor da Universidade Jesuíta dei Salvador (Argentina), Professor Doutor Ramiro Anzit Guerrero;
• do Professor da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Sr. Valério de Oliveira Mazzuoli;
• O Esclarecimento dos fatos veiculados na revista Veja de 19 de dezembro de 2012, intitulada “1 bilhão pelo
ralo” sobre a compra e venda de refinaria na cidade de Pasadena/Texas, nos Estados Unidos, pela PETROBRAS;
• O Debate sobre a opção pela construção de usinas hidrelétricas a fio d’água para a expansão da geração hidrelétrica no Brasil;
• O Debate sobre a exploração do gás natural de xisto, seus efeitos na política energética e na economia
do setor, bem como o aspecto ambiental do método de extração por meio do fraturamento de rochas e injeção de águas e produtos químicos;
• A Discussão sobre a exploração de minérios no Amazonas;
• A Discussão sobre o funcionamento da telefonia celular no país;
• A Discussão da exploração de riquezas naturais, como minérios e madeira, em Terras Indígenas, e os
meios necessários para garantir a qualidade de vida indígena, a biodiversidade local e a sustentabilidade dos
povos nativos;
• A Discussão dos efeitos práticos da Lei 12.815 de 2013, conhecida como Lei dos Portos.
• A Instrução ao PLC 21/2014, que “Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”, denominado de “Marco Civil da Internet”.
Srªs e Srs., posso dizer que encerro o meu trabalho nessa Comissão com a sensação de dever cumprido!
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Agradeço a todos que compõem essa Comissão, titulares e suplentes, por nos ajudarem a atingir o quorum necessário para deliberação das matérias, além de contribuir com seus argumentos e críticas nos debates
realizados.
Era o que tinha a dizer!
Muito Obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.
Senadores da República, mais de 310 mil atendimentos ao cidadão foram feitos este ano, pela Secretaria de
Direitos Humanos (SEDH), da Presidência da República, por meio do ‘Direitos Humanos-Disque 100’. Desse
total, mais de 116 mil são denúncias de violações dos direitos humanos, conforme anunciou, na semana que
passou, a ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvatti, na solenidade de comemoração dos 11 anos do Disque
Direitos Humanos – o Disque 100.
Instrumento instituído em 2003, a partir da criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH),
o Disque 100 funciona 24 horas, todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, recebendo, por meio de ligações gratuitas, demandas diversas, que são encaminhadas aos órgãos competentes, em 24 horas, para apuração das responsabilidades.
O Disque 100 é direcionado ao atendimento de pessoas pertencentes aos grupos sociais que vivem em
situação de vulnerabilidade social, tais como crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, pessoas
que moram nas ruas, população GLBT e mulheres em situação de violência.
O Disque 100 se configura em canal de comunicação aberto com a sociedade, com a finalidade de divulgar
informações e dar orientações acerca de ações, programas, campanhas e serviços de atendimento, proteção e
defesa em direitos humanos disponíveis no âmbito federal, estadual e municipal. Mas tem, também, a função
de receber denúncias sobre práticas de violação aos direitos humanos. É este papel relevante que tem feito
com que o Disque 100 venha, aos poucos, se consolidado como importante instrumento de coleta de dados
estatísticos sobre violações de Direitos Humanos.
Srs. senadores, trago a público dados referentes à central de atendimento Disque 100, para marcar a
passagem, ontem, dia 10, do Dia Internacional dos Direitos Humanos, estabelecido em 1950, pela Organização
das Nações Unidas (ONU), em memória à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Adotada pela ONU, na Assembleia Geral, realizada em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reflete a junção de esforços de todos – governos, nações e povos – que,
percorrendo um longo caminho, resolveram enfrentar resistências, reagir a controvérsias e assumir posturas,
diante de discriminações, injustiças e violências. Nela está escrito que “todos os povos e todas as nações”, devem ter a responsabilidade de, por meio “do ensino e da educação”, promover o respeito aos direitos e liberdades de toda pessoa humana.
Os Direitos Humanos, nobres parlamentares, são parâmetros fundamentais para a constituição do Estado de Direito – que não pode aceitar exclusão, desigualdade, pobreza, violência e opressão. Práticas estas,
manifestas em suas mais diversas faces. Destaco aqui, o Artigo Segundo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos que diz:
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
Como podemos constatar, é responsabilidade de governos e povos adotar medidas progressivas de caráter nacional e internacional, que assegurem o reconhecimento e a observância universal e efetiva, dos direitos
humanos “tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua
jurisdição”, como diz trecho desta declaração.
Porém, passados 66 anos, da Declaração dos Direitos Humanos, o mundo ainda se debate frente a muitas
outras e complexas demandas sociais, culturais, econômicas e políticas, que vão muito além daquelas registradas no longínquo ano de 1948 do século passado.
Empenhado em garantir efetivamente os direitos humanos de todas as pessoas, nosso país tem buscado
superar estas demandas. Hoje nossa sociedade tem leis, políticas públicas e programas sociais de distribuição
de renda, voltados a esta superação de seus desafios, em cumprimento às leis internacionais sobre direitos
humanos.
Um passeio rápido sobre as políticas públicas adotadas desde 2003, nos governos do ex-presidente Lula e
da presidenta Dilma Rousseff, é capaz de levar o observador atento a reconhecer que, nosso país mudou muito
nos últimos tempos, e não se trata de mera retórica. Estudos mostram a redução da desigualdade em 80% dos
municípios brasileiros entre 2000 e 2010, de acordo com o índice do Gini. Este índice mostra, também, que no
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período mencionado, o rendimento domiciliar per capita cresceu na ordem de 63%, mais que a inflação nos
mais de 5.500 municípios brasileiros.
Tal mudança se deu, porque há pelo menos uma década, o Brasil está sob o comando de um projeto
político que tem compromisso assinado, assumido e declarado, com a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, independentemente de sua origem, raça/etnia, credo, região, escolaridade, condição física e
orientação sexual.
Reconheço que ainda há muitos problemas a serem resolvidos com urgência e em quase todas as áreas
referentes aos direitos humanos básicos de saúde, educação, segurança, moradia e não violência.
Porém, longe da pretensão de estabelecer visões estanques, ressalto que qualquer análise apressada, pretensiosa ou pouco responsável acerca da atual realidade brasileira, exige um cuidado apurado diante dos fatos.
O Brasil reduziu a pobreza na última década, com programas sociais de distribuição de renda, como o
Bolsa Família, que tirou mais de 40 milhões da pobreza extrema, com oferta de empregos, com elevação do valor do salário mínimo e com implantação de ações estratégicas voltadas à promoção da autonomia financeira
das mulheres, dos agricultores familiares, dos pequenos produtores rurais e demais jovens que se voltam para
arranjos institucionais familiares e empreendedorismo. Não é à toa, portanto, que programas do Governo Brasileiro de combate à fome e de redução das desigualdades sociais e econômicas se tornaram referência para
outros países, sendo até premiados por organismos internacionais.
No âmbito do Parlamento, esta Casa Política, interessada em ouvir os reclamos e inquietações da sociedade brasileira, marcou o início da semana dos Direitos Humanos, realizando uma audiência pública e tornando públicas duas obras de servidores desta casa, que tratam de inclusão de pessoas com deficiência. Levar ao
debate trabalhos de servidores da casa é uma iniciativa simples, mas, bastante simbólica.
Uma das obras é o livro ”A Educação Profissional para Pessoas com Deficiência: um novo jeito de ser docente”, de Loni Elizete Manica, servidora da Comissão de Direitos Humanos deste Senado. A outra é a reportagem
multimídia da Agência Senado e Jornal do Senado, que discutiu a lei antimanicomial: Toda Loucura é protegida?
Encerro, enfim, meu pronunciamento, reafirmando a importância de marcamos o Dia Internacional dos
Direitos Humanos, destacando que a elevação do número de denúncias sobre as violações aos direitos humanos em nosso país, é uma demonstração incontestável da mudança de rumo que governo e sociedade estão
tomando.
É o registro que faço hoje.
Muito Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Aureliano. Bloco Minoria/PSDB – MG) – Não havendo mais oradores, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 37 minutos.)
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